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P edmluva 

Jako lov k, který od vzniku podniku v roce 1993 explicitn  zformulovaná poznání 

uplat oval v praxi, bez možnosti op ít se o záv ry získané empirickým výzkumem, 

jsem n kolik uplynulých let zam il na studium a tedy na p eklenutí této mnou 

vnímané mezery. Ko eny vzniku této práce sahají do roku 1998, kdy jsem toto 

rozhodnutí u inil a zahájil v pr b hu studia komprimaci t chto dvou zmín ných 

p ístup , pomocí nichž jsem dospíval k v tší a v tší jistot  svých v praxi 

realizovaných krok .  

Neocenitelným p ínosem a pomocí pro m  byla možnost osobních konzultací s 

paní profesorkou Ing. R ženou Pet íkovou, CSc., mým školitelem, které tímto 

vyjad uji up ímné pod kování. Její užite né p ipomínky a rady byly pro m  tím 

nejlepším povzbuzením pro další innost a práci.  

Neopomenutelný vliv na pr b h t chto let a sm ování mého studijního úsilí m li 

dále zejména prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., prof. RNDr. Josef Tošenovský, 

CSc., prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc., prof. Ing. Václav Jure ka, CSc., doc. 

Ing. Vojt ch Spá il, doc. Ing. Zde ka Zonková, CSc., prof. Ing. Milan Zelený, M.S., 

Ph.D., kte í mé myšlenky v mnoha sm rech stimulovali.  

Tato diserta ní práce je jakýmsi mým curicullum vitae manažerské praxe p i 

vedení spole nosti, zachycujícím a popisujícím ur itou ást mé osobní 

intelektuální a prakticko-odborné evoluce, která je jakýmsi rámcovým nástinem 

souvislostí, kterými jsem v pr b hu n kolika posledních let prošel, a kdy v rámci 

této cesty jsem provedl adu aplikací s jasn  definovanými pracovními postupy, 

posléze standardizovanými a následn  upravenými do obecné polohy a to tak, 

abych získal strukturované pakety postup , dopl ujících chyb jící ást ve spektru 

barev franšízových vztah .  

Rovn ž bych rád v il, že práce mých posledních let p isp je k pozitivnímu 

ovlivn ní uplat ované obchodní politiky v odv tvích, kterými jsem se zabýval, a 

zárove  p isp ji k úprav  a formování vztah  a pravidel hry v konkuren ním boji 

jako takovém.  

P i práci, související s realizací mých myšlenek se mi dostalo nemalé pomoci a 

podpory ze strany akcioná e KARTA GROUP, a.s., kdy obzvlášt  p edseda 

p edstavenstva Ing. Tadeáš Cichy a v posledním období i len p edstavenstva Ing. 
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Marek Kufa dokázali povýšit vnímání dlouhodobé prosperity, vázané na realizaci 

jednotlivých díl ích postup  nad vidinu oslnivé hodnoty okamžitých zisk , 

dosažených „kindermanažerským“ p ístupem, asto uplat ovaným u „asijských 

tygr “ eského trhu, který je v mnohých p ípadech spíše dob e cíleným produktem 

obchodního snažení schopných headhunter  než vyjád ením skute né úsp šné 

cesty sm ované k reáln  a ne domn lé prosperit .  

Nakonec bych cht l pod kovat mé asistentce PhDr. Kate in  Jarošové, které si 

vzala na bedra starosti spojené se zpracováním mých nám t  a rukopis , ímž 

p isp la tak ke klidu mé duše a produktivit  práce, jakož i všem spolupracovník m 

z PRO NORTH CZECH, a.s., kte í prokázali velké penzum nadšení a ob tavosti 

p i realizaci aplikace mých myšlenek v praxi, bez nichž by jist  mé úsilí m lo jen 

polovi ní efekt. 

D kuji své rodin  za toleranci a pochopení mé touhy poznávání. 
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Abstrakt 

Diserta ní doktorská práce p edstavuje další milník na cest , po níž krá ím a na 

kterou jsem se rozhodl vydat opušt ním stojatých vod tehdy státního podniku, 

s odhodláním postavit podnik sv j vlastní. Vyv rá z mých t žce získaných 

zkušeností, souvisejících s praktickým poznáváním dopadu p sobení faktor  a 

vliv  tvarujících život a existenci každé organizace pohybující se pro nás v 

„novém“ prost edí – prost edí volné konkurence – v tržním prost edí. Práv  fakt 

zájmu ukon ení doktorského studia m  p im l k poohlédnutí do historie vzdálené i 

té vzdálené mén  p es pot ebu jasného definování sou asnosti, jejího uchopení a 

následného popsání možné, a jak v ím do budoucna uskute nitelné, predikce 

vývoje. Zpracování tématu „Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování 

v ízení transforma ních zm n“ má pro m  osobn  nejen charakter záv re né 

práce, vypracované z d vodu zájmu úsp šn  ukon it tuto životní etapu, ale také 

charakter manifestu PRO NORTH®u druhé generace.  

Pro m  osobn  poznávací proces je v podstat  dnešním hledáním pozitivních 

signál , ze kterých by bylo možné definovat úsudky vývoje budoucnosti. 

Problémem, a v managementu zejména, je skute nost, že se vyskytuje ada 

signál  negativních, falešných, zavád jících, módních, jejichž tv rci se tvá í jako 

spasitelé, p edkládající všelék na všechny existující bolesti p i lé ení podnikové 

prosperity jako výsledku podnikového ízení. Problémem v ešení z stává otázka, 

co je a co není pozitivní vývojový trend.  

Tak, jako souhlasím, že pokus uchopit a vymodelovat jazyk co by platformu, 

pomocí které jsou schopni si porozum t lidé, hledající a um jící p edat vlastní 

invence pro vytvá ení zisku a prosperity podniku prost ednictvím uspokojení 

klienta, kterými normy ISO jsou, v etn  jejich neustále probíhajících aktualizací, 

vybízející k opušt ní jejich rámce a vstoupení do prostoru excelentnosti, je pro m

management jakosti sm rem do budoucna a pozitivním vývojovým trendem. Tak 

už souhlasím daleko mén  s lidmi, kte í nejsou ochotni se povznést nad znalost 

názvu té které stat  normy, a a  používají tento jazyk, nedokáží nadchnout, 

povzbudit, vybídnout, motivovat, nýbrž ukládají si za vrchol pro ukojení své ambice 

a touhy takto stylizovaný jazyk normy využívat jako cíl a ne jako prost edek pro 

dokladování své zp sobilosti, je v tomto p ípad  pro m  norma jakosti v cí dávno 

p ekonanou, kterou tímto zp sobem stylizovanou nepovažuji za podn tnou a tudíž 
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z pohledu podniku za podstatnou.  

Vycházím z toho, že ízení podniku je považováno za disciplinu na rozhraní v dy a 

um ní. Management byl vždy více praktickou než teoretickou disciplinou, byl vždy 

siln  ovliv ován praxí a v da do n j pronikala velmi pomalu. V sou asnosti je 

udáváno, že podíl v dy je 20 – 30 %. Zbytek jsou zkušenosti, pragmatika a 

empirie.  

Vycházeje z tohoto poznání, že rozhraní mezi v dou a um ním je dostate n

široké, mi dává nad ji a zárove  vytvo ilo prostor pro vznik a praktické uplatn ní 

vlastních p ístup , které se stylizují do v dy, ale v decké nejsou, nebo se naopak 

tvá í jako výlu né um ní, vázané na subjekt PRO NORTH®u bez možnosti 

p enosu na subjekt jiný a p enositelné jsou.   

A práv  z d vodu, že jsem p i spolupráci s franšízovými partnery BANDAG® AG a 

v posledním období deseti let Barum Continentalem postrádal existenci 

jakýchkoliv jasn  definovaných zp sob  a forem propracování vy knuté ideje do 

uplatnitelné a tudíž realizovatelné – akceptovatelné trhem podoby, a v p ípad , že 

takovéto koncepce existovaly a skute n  se týkaly procesu aplikace vize do praxe, 

vždy pro m  postrádaly pot ebnou ší i a komplexnost, ímž umož ovaly velmi 

snadné „zbloud ní poutník “ na dob e mín né cest  a tím p inášely zákonit

problémy z tak zvané oblasti dob e mín ných idejí a cíl , le  se špatným koncem 

záv r . Proto jsem se rozhodl tuto chyb jící ást vyplnit a iniciovat svým 

p ístupem zm nu.  

Pro rozvoj každé organizace, a  už z pohledu p íjm , zisk , i její vlastní hodnoty, 

je velmi podstatné a rozhodující správná akce ve správný as, vykonaná 

správným zp sobem „správným lov kem“. Práv  vydefinování a správná volba 

takovéto akce, nazv me ji milníku rozvoje, má vliv zásadní, a to z d vodu toho, že, 

jak se domnívám, každá akce zp sobuje reakci, a to, o co nám v ízení 

spole nosti jde, i m lo by jít, je um t správn  vydefinovat tyto akce, a to 

zp sobem takovým, aby získaná reaktivní síla se p enášela na pomyslný 

setrva ník rozvoje. Akce by tudíž m ly po sob  jít a na sebe navazovat tak, aby 

v p ípad , že budou správn  fázovány, jsme rozpohybovali spole nost ze stavu 

rozvoje do stavu prudkého pokroku a r stu.  
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Abstract 

Dissertation doctors work means another milestone on the road I'm walking and 

the one I have decided to travel on leaving stale waters of then state company,with 

determination to build my own company. Area from my hard earned 

experience,connected with practical knowledge of all the factors and influences 

shaping life and existence of every organization moving for us in “new” 

environment -environment of free competition – in market environment . It's really 

the fact me finishing my doctors study that made me look in to the past, and not so 

long ago for a need of clear definition of the present, how to grasp and later 

describe it and how I believe in realization and prediction development in future. 

Process subject” Key personal process and their constant improvement in 

managing transformation changes” it has for me personally not only character of 

final work but drawn from reason successfully end this stage of life,but also 

character manifest PRO NORTH for second generation.

For me personally the way of knowledge is essentially looking for positive signals 

of today, from which would be possible to define opinions of future evolution. 

Problems and especially in management is the fact that there is an appearing line 

of negative signals,false,established fashion,whose creators put saviour 

appearance,putting forward   medicine for everything ,for every existing pains 

when treating company prosperity like the outcome of company management. And 

problems in a solution is a question what is and  what is not a positive 

development trend. And also I do agree, that to try, grasp and mould the language  

would be a platform, and with that help we will be able to understand people 

looking to pass on their own invention for making profit and business prosperity 

through satisfied clients whose norm are ISO including their constant ongoing 

updates, urge to leave their border and step in to space of excellence,for me is the 

quality management the right path to the future with positive development trend. I 

agree a lot less with people who are not willing to elevated above the knowledge 

of title and there state form and even they are using the same language they are 

not able to inspire,encourage, invite, motived but set-aside on the top to satisfy 

their ambition and longing that way  to use this language norms and use it as the 

the end destination and not as a device for backing up support of their competency 

. It is in this case for me the quality norm is a thing a long time over come , which 



Dissertation work-key personal procession and lasting improvements in transformation changes in directing 

in this case I don’t think is an incentive and consequently from business point of 

view important. I'm coming from this,that managing a business is to consider as 

discipline on the border of science and art. Management was always strongly 

influenced by practise and science was getting in very slowly. In current times it's 

given that a share of science is 20 – 30%. Rest is experience,practicality and 

empire. Coming from this knowledge that the boundary line between science and 

art is wide enough, it has given me the hope and also created space for rise and 

practically apply own access, which are styled in science but they are not 

scientificly based ,on the other hand it looks like exclusive art binding on to subject 

PRO NORTH  without any possibility of transfer on to other subject. And from this 

reason,that comes from cooperation with franchise partners BANDAG AG and in 

last ten years with Barum Continental,there was lack of existence of any clear 

definition method and forum worked through ideas for bribe and are consequently 

realistic – accepted by market, and in case that concept like that existed and it 

really had to do anything with the Application of the process in to the theory, they 

where always missing the need of wide existence and complicity, which made 

possible,easy “stray pilgrim” on the right path and that was bringing problems from 

the area of well meaning ideas and goals, but in not such a good finish. That’s why 

I have decided to fill in the missing parts and use my own initiative to bring 

changes. For growth of every organization from point of view like earnings,profit or 

there own value is very important and crucial point that the right move is made at 

the right time ,the right way by the right people. The correct definition of the right 

choice of action like that,lets call it a milestone of development,has fundamental 

influence and the reason why is that every action creates response and that is 

what is it all about in the company, or it should be. It is important to know how how 

to correctly define this action and in such a way so the obtained reactive power 

been past on to fictional flywheel of development. Action should follow one after 

another , and when they are going to be linked in the correct way,they should start 

moving the company in state of development and  fast progress and growth . 
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1   ÚVOD 

Tématem mé diserta ní práce v obecné rovin  je lov k a jeho vliv v ízení 

transforma ních zm n.  

Konkrétn  téma zní: 

KLÍ OVÉ PERSONÁLNÍ PROCESY 

A JEJICH TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ V ÍZENÍ TRANSFORMA NÍCH ZM N. 

Toto téma jsem rozpracoval a ešil v rámci konkrétního subjektu, a to firmy PRO 

NORTH CZECH, a.s. protože takto, a o tom jsem p esv d en, jsem byl schopen 

téma relevantn  uchopit, a tudíž práce m že mít skute ný p ínos pro vlastní 

podnikovou praxi tohoto podniku i zárove  m že sloužit 220 obdobným 

podnikovým subjekt m v EU a proto má šanci nebýt prací pouze „do šuplíku“. 

Zvolil jsem i velmi nekonven ní zp sob úvodu, a to formu otev eného dopisu 

vedoucím pracovník m, manažer m, management m spole ností, jakožto 

jednomu z klí ových pilí , ovliv ujících kvalitu každé spole nosti, který je jakousi 

mou obecnou výzvou, jak se dívat na ur ité skute nosti, vyv rající ze zm n 

v blízkém okolí podniku a z toho pramenících posléze dopad  na vnit ní prost edí 

každé organizace. Práv  touto nekonven ní formou, jak se domnívám, jsem byl 

schopen ú eln  jednotlivé parciální souvztažnosti, spojené obecn  s vývojem 

kvality kterékoli spole nosti, pojmenovat, a tím nastavit kontext rámce, kterým 

jsem se v další ásti práce zabýval.       

Text otev eného dopisu – Výzva pro management 21. století 

Gratuluji. 

Vážená kolegyn , vážený kolego, 

stali jste se lenem managementu Vaší spole nosti. V ím, že tato skute nost 

Vám pom že naplnit Vaše o ekávání a  už z pohledu možné seberealizace, 

uznání, ale taky upevn ní Vašich jistot.  

Každý z Vás je tímto p edur en k vedení lidí, k vedení svých pod ízených 

spolupracovník . Zásadní otázkou se stává uv dom ní si této velice d ležité 
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skute nosti, protože mít možnost vést je p ijmout obrovský díl zodpov dnosti za 

budoucí vývoj spole nosti.  

Dobré vedení lidí v rámci napl ování vizí a cíl  spole nosti umož uje správné 

rozhodování. Ten, kdo správn  vede tým svých spolupracovník , získává d v ru 

k tomu, aby mohl rozhodovat – a v ím, že správn . Ten, kdo rozhoduje, má 

povinnost kontrolovat. 

Jelikož si uv domuji, že tato slova jsou z jedné strany uznáním Vašich 

dosavadních kvalit, z druhé strany jsou však p ijatým závazkem pro naši 

spole nou, myšleno ze spole enského hlediska, budoucnost, o které nám jako 

managementu 21. století bude dáno rozhodovat.  

Mým p áním a v ím, že i Vaším, je provést jak nejefektivn jší p em nu - 

transformaci Vašich spole ností do podoby spole ností, které budou mít 

opodstatn né místo na trhu 21. století. Jsem si v dom, že tento proces nebude 

procesem jednoduchým a že bude vyžadovat v mnohých p ípadech i hodn

sebezap ení a um ní najít zp sob, jak efektivn  pracovat. Protože zm na - 

transformace Vašich firem do podoby firem tzv. druhé generace má šanci a z ejm

i bude probíhat formou díl ích zm n, považuji za vhodné Vám p iblížit – seznámit 

Vás s n kterými d vody, které z mého pohledu v d sledku p sobení venkovního 

prost edí, ovliv ují, podmi ují a vyžadují realizaci práv  t chto díl ích prom n 

(zm n) a tímto vy le ují a stanoví jakýsi pomyslný rámec pro tuto ást našeho (z 

hlediska obecn  spole enského) transforma ního procesu.  

P ijm te tato slova s náležitou pozorností a otev enou myslí, protože jenom tak 

dosáhnete p esv d ení, pramenícího z poznání, kudy a jakým zp sobem jít p i 

budování hodnot formou realizovaných zm n, které tím, že budou úsp šn

zrealizovány a uplatn ny v praxi denního života Vašich firem, nám jako 

spole nosti lidí, žijících v tomto stát , vytvo í šanci pro úsp ch p íštího období.   

Konec výrobkov  orientovaného obchodního modelu 

Pr myslová výroba byla historicky zam ená na produkci výrobku. Výrobek byl 

centrem všeho – kolem n j se to il obchodní model, reklama a koneckonc  i 

zákazník. Dnes se ovšem situace m ní.  
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St edobodem všeho d ní se stává práv  klient,

jeho pot eby a požadavky. 

Výrobce, který hodlá i nadále zákazník m nabízet „jen“ výrobky, je odsouzen 

k zapomenutí v propadlišti d jin. Leitmotivem se stává slovo „ ešení“.  

Budoucnost pat í – zákaznicky orientovanému obchodnímu modelu 

Zákaznicky orientovaný obchodní model znamená v první ad  úzkou spolupráci 

mezi dodavatelem, jeho partnery a zákazníkem ve všech fázích vývoje a výroby 

produktu. A samoz ejm  také spolupráci po celou dobu životního cyklu produktu. 

P echod k zákaznicky orientovanému modelu umožní kooperovat s klienty a 

reagovat na jejich pot eby mnohem pružn ji než dosud a tím využívat zcela nové 

obchodní modely. Samoz ejmostí by m la být (a v n kterých obchodních 

p ípadech se Vám, jak pevn  v ím, tyto zp soby a principy p ístupu ke klientovi 

povedlo zrealizovat a uplatnit v praxi) customizace výrobk , kdy základní verze 

produktu je již ve fázi návrhu p izp sobována individuálním pot ebám jednotlivých 

klient . Ve vztahu k obchodním partner m se customizace stává podobou normy 

– normy optimalizace dodavatelsko – odb ratelských et zc  v závislosti na 

momentální situaci a momentálních pot ebách. 

Jsme sv dky zm ny podoby trhu i zp sobu boje o n j 

Zm ní se trh i zp sob boje o n j. Jak tedy bude vypadat trh p íštího desetiletí? 

Zatímco v 90. letech se bojovalo o podíl na trhu, je za átek tohoto století ve 

znamení boje o „market size“ – tedy o velikost relevantního trhu a p edevším o 

nové rozvíjející se trhy.  

Proto je t eba i zm nit strategii, jak k tomuto cíli dosp t.  

• V 80. letech byla heslem dne úspora náklad ,  

• 90. léta vyzývala k rychlosti a pružnosti,  

budoucnost bude pat it inovativnosti. 

A s tím souvisí i nejv tší „bohatství“, kterým firmy p íštího desetiletí budou 

disponovat.  
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Ano, je to intelektuální kapitál.

Jako hlavní d vod krachu firmy už dnes odborníci neuvád jí  

• zm ny cen surovin  

i  

• nové technologie,  

ale špatné lidi na špatném míst . A také „špatné zvyky“ uvnit  firmy.  

• Proto také ve Vašich spole nostech nem že být a v ím, že nebude 

p ijímán „manévr levné objektivizace“ coby prost edku pro zd vodn ní (pro

zavád ní nové technologie i pracovních postup , které jsou pr vodním 

jevem díl ích zm n, nejde p edpokládaným i plánovaným tempem i nejde 

v bec) se snahou o zakrytí skute né podstaty p í in nepln ní pr b žných 

úkol  pramenící ze zvoleného, dlouhodob  nekoncep ního, špatného a 

neefektivního vlastního p ístupu k ešení a dosahování díl ích cíl i 

dokonce z nevhodných moráln  volních vlastností, kde v takovémto p ípad

výše zmín ná negativa, coby synonyma neúsp šné pracovní innosti, jsou 

pouze d sledkem. 

• Stejn  by nem ly být p ijímány projevy rivality mezi jednotlivými leny 

vedení, boje o kompetence, boje o prost edky mezi jednotlivými odd leními.  

Osobn  jsem, vážení kolegové, zastáncem dát šanci t m, kte í spole nost a 

problematiku, kterou se Vaše firma zabývá, znají, t m, kte í mají za sebou 

více i mén  pracovních úsp ch , ale hlavn  t m, kte í jsou schopni p ijmout 

d v ru spo ívající v sebereflexním hodnocení svých pracovních neúsp ch

s cílem je neopakovat, a v te, že správná hodnotící sebereflexivní praxe je 

ta, kde vnit ní pot eba za ít od sebe sama a ne od týmu svých 

spolupracovník  je samoz ejmostí. D kazem d v ry, která je Vám, coby 

managementu 21. století vkládána, jsou i tyto ádky, které práv tete,  

nicmén  je pot eba, abychom si všichni uv domili,
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že 

d v ra není úv rem s nekone nou dobou splatnosti, 

nýbrž zdrojem, který je Vám dán pro to, 

abyste m li šanci rozvíjet své kladné a pozitivní pracovní schopnosti na 

fundamentu moráln  volních vlastností 

na úkor t ch mén  hodnotných – negativních. 

Protože proces transformace je zásadním milníkem na cest  k budoucí 

prosperit , musí být tato cesta podep ena Vámi – „pilí i“, kte í její d ležitost 

vnímají v širším kontextu na stran  jedné, ale zárove  jsou schopni plnit 

krátkodobé cíle a úkoly zodpov dn  a s pat i ným pracovním nasazením na 

stran  druhé. A práv  proto, že ve Vašem p ípad , vážení kolegové, jste tuto 

d v ru stát se pilí i na cest  transformace dostali, v ím, že ji efektivn  a ve 

prosp ch nás všech a naší budoucnosti prokážete svým p ístupem a 

pracovním nasazením a že pracovní tým managementu 21. století nebude 

muset být revitalizován z ad t ch, kte í a  takto projevenou d v ru na 

samotném za átku nedostali, nicmén  svým kvalitním p ístupem a vnímáním 

vizí a cíl  Vašich spole ností doloženým pracovními výsledky ve služb

ve ejnosti si o tuto „nominaci“ eknou a tím logicky dojde k nahrazení n koho 

z Vás. 

Budoucnost – zm na v pojetí konkurence a konkuren ního boje 

Velice radikáln  se zm ní i pojetí konkurence. Firmy, které vyznávají „vl í“ 

morálku budou pat it minulosti. Budoucnost bude ve znamení hledání vhodné 

spolupráce mezi bývalými konkurenty na stran  jedné, ovšem „gentlemanský“ boj 

naopak dosáhne sofistikovanosti srovnatelné s u ebnicemi vojenské v dy. 

Koneckonc  není již dnes náhodou, že šlágrem dne jsou publikace, které kladou 

paralelu mezi moderní marketing a moderní metody vedení války. No a kone n

práv  z t chto d vod  se zm ní i struktura organiza ní. Strnulá odd lení a úseky 

jsou dnes ve v tšin  firem již ur itou dobu minulostí.  P ed n jakou dobou, a platí 

to i pro sou asnost, je budou nahrazovat projektové týmy a ty zase v p íštím 

desetiletí budou nahrazeny formami práce pružnými a aktivními obchodními týmy. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 8 (celkem 220) 

Firma je živým organismem 

N kte í odborníci dnes už hovo í o firm  jako o biologickém organismu a nejnov ji 

dokonce jako o lidské bytosti, která má své vlastnosti, své silné i slabé stránky, ale 

t eba i své nálady a krize. Na první pohled to m že znít trochu šílen , ale je fakt, 

že v každém podniku fungují trochu jiné mechanismy získávání informací, 

p ijímání a prosazování rozhodnutí, každý podnik má trochu jiný zp sob ízení, 

jednání s lidmi, preferuje u svých pracovník  trochu jiné kvality.  

A práv  tím vzniká ur itá neopakovatelnost a tím i jedine nost každého toho 

kterého podniku, odlišujícího jej od jiných (osobnost – neopakovatelnost). 

Vážení kolegové,  

mým p áním a naším spole ným úkolem pro p íští období je vyprofilovat  

„bytosti“ našich firem do „osobností“, 

které najdou uplatn ní a své opodstatn né trvalé místo v nové podob  trhu, 

a to tím, 

že spole n  budeme hledat jejich silné stránky, které p inesou nové tržní 

p íležitosti, 

a zárove

budeme tlumit a potla ovat stránky slabé, které jsou p vodcem hrozeb a krizí. 

Za t chto okolností samoz ejm  nem že být ušet ena zm n ani „pracovní síla“ – 

lidský potenciál, kterým disponují Vaši spolupracovníci, Vámi vedení pod ízení, 

kde prosazování hodnot umož ujících a vytvá ejících p edpoklady úsp šnosti pro 

budoucnost je Vaším úkolem a p ijatou zodpov dností ve služb  ve ejnosti.  
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V ím, že tyto ádky budou pro Vás ur itým vodítkem pro budoucí práci a stanou 

se základním východiskem, oporou a vzpruhou p i  

budování hodnotového paketu 

a jak v ím,   

HODNOTOVÉHO  PAKETU  ÚSP ŠNÝCH  FIREM  21.  STOLETÍ. 

Konec otev eného dopisu 

2    VÝCHODISKA PRO NASTAVENÍ CÍL  DISERTA NÍ PRÁCE 

2. 1   P edstavení sama sebe – M j p íb h 

„Nápad je pouhý za átek“, íkávají dosp lí nedo kavým mladým lidem. Nápad  je 

všude habad j. Úsp šným dosp lým se to mluví, když už sami n eho dosáhli. 

Ale když vám je dvaadvacet, narodili jste se v T inci a vyrostli na jeho sídlišti 

Terasa, nejste bohatí a p ed rokem jste se oženili a eká Vás narození cht ného 

dít te a práv  jste nastoupili do státního podniku s tvrdou rukou bilan ního 

plánování, je dost t žké p ijít s dobrým nápadem, který by se dal prakticky využít. 

Ne že by mi chyb la p edstavivost. Jako spousta ostatních, kdo dospívali 

v osmdesátých letech a m li touhu n co … zm nit, posunout a …, trávil jsem 

spoustu asu pono en v myšlenkách a snažil se p ijít na to, co je správné, 

pravdivé a podstatné.  

V mém p ípad  to bylo možná pon kud komplikovan jší tím, že jsem si od raného 

v ku uv domoval, že m  stejn  zajímají oblasti, spojované s levou i pravou 

mozkovou hemisférou. ást mého já p itahoval tv r í, estetický zp sob života – 

hudba (kterou jsem v sob  cítil, ale neum l ji ze sebe vydat), um ní (celkem 

úsp šn  v t inecké „lidušce“ jsem pod dohledem akademického malí e pana 

Lepíka projevoval n co ze sebe, co se možná snad i n komu líbilo), móda, design 

kdy místo toho, abych – a mohl jsem – v noval se studiu architektury, rozhodl 

jsem se p esto vydat se sm rem té druhé ásti svého já (stavební fakulta, obor 
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ocelové konstrukce), která vyžadovala logiku, strukturované myšlení, po ádek, 

preciznost a myšlenky podložené racionalitou  

Poté, co jsem velmi brzy dostal na bedra první investi ní akci, jsem m l na jakékoli 

p emýšlení mnohem mén asu. A když jsem se ve t iadvaceti stal snad 

nejmladším zlepšovatelem v podniku tím, že jsem prokázal možnost ušet ení 

obrovského množství GJ v p ípad , že bude realizován m j zlepšovatelský návrh, 

a realizován byl, výstavbou ocelové p emos ovací konstrukce, která ešila logistiku 

posunu hutního polotovaru, ímž došlo ke snížení ztrát, plynoucích z chladnutí 

polotovaru v rámci dvou po sob  navazujících krok  hutního procesu, za ala 

teprve po ádná honi ka. Celé dny jsem pracoval a po ve erech chodil trénovat -  

s cílem p ipravit se na vrchol sportovní kariéry, kterým byla ú ast na mistrovství 

Evropy v Ostrav . By  jsem byl nejmladším lenem pracovního týmu, byly mi 

p i azovány další náro né projekty, kdy jsem prohluboval a pronikal do taj  své 

profese. Byla to d ina p i tempu, kterým jsem postupoval, a v souvislosti se 

zm nou politické situace, která zap í inila i rozsáhlé zm ny v pracovním kolektivu, 

jsem si spo ítal a v il, že do doby p ti let bych se mohl stát vedoucím stavebního 

úseku. Realita a praktické problémy, spojené s hlubokou p em nou koncepce 

práce, kterou p inášeli „samozvaní lead i“ nové politické éry nep ineslo, tak jak 

jsem v il, hodnocení podle dosažených výsledk  a výkon , což z stalo op t tím 

n ím druhým v po adí. P ehodnotil jsem své sny.  

A tady vstupuje na scénu kouzelný d de ek. Tedy alespo  v pohádkách.  

V mém p ípad  to bylo tak, že jsem se potkal s jedním z „leader  této nové doby“, 

který na položenou otázku, pro  d láme v ci tak, jak d láme a ned láme tak, jak 

bychom d lat m li, alespo  dle mého úsudku, opá il: v p ípad , že se Ti nelíbí to, 

co d láme, jak d láme, d lej n co tak, jak chceš, a co budeš mít rád, ale za 

branami mnou ízeného úseku. Odpov  m  šokovala. Nicmén  tohoto „dobrého 

lov ka“ vnímám práv  jako toho pohádkového kouzelného d de ka, protože to, 

co jsem si z této situace odnesl, bylo: „d lej n co, co máš rád“. Chyb la tomu 

snad druhá ást v ty, která mohla znít: zbytek se dostaví sám.  

Zní to ohromn  jednoduše, ekl jsem si, nicmén  za al jsem hledat v sob

odpov  na otázku: co vlastn  mám rád, co skute n  chci d lat. Dobrá, když 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 11 (celkem 220) 

pominu své intelektuální aspirace a finan ní ambice, odpov  zní: mám rád 

tvo ivé poznání a systémov  strukturovaný p ístup k ešení, ano, postavím sv j 

vlastní podnik. P i ešení jedné z posledních služebních povinností m  ruka 

náhodné situace zavedla do jednoho z 220 výrobních závod  nadkontinentální 

spole nosti BANDAG AG v Evrop .  

Ano, to je sm r, kterým p jdu dál. 

2. 2  Stru né p edstavení BANDAG AG – fren ízového partnera  spole nosti    

PRO  NORTH  CZECH, a. s. 

Spole nost BANDAG® byla založena p ed padesáti lety panem Royem Carverem 

v USA. Nový systém protektorace pneumatik p edvulkanizovaným b hounem 

získal pan Carver od jeho vynálezce B. A. Novaka z N mecka. Od samého 

za átku byl tento systém protektorace ší en na základ  fren ízové smlouvy s 

obchodn  nezávislým dealerem - výrobcem protektor . Tato kombinace uživateli 

protektor  Bandag poskytuje celosv tov  nejrozší en jší a nejvyvinut jší výrobek 

v oboru protektorace, který mu p ináší regionální specialista s pot ebnou znalostí 

jeho specifických pot eb. 

Díky patentu na technologii systému studené protektorace získal BANDAG 

rozhodující náskok ve vývoji, vlastním systému práce a kvalit  p ed všemi pozd ji 

vzniklými technologiemi. Tento náskok si udržuje dodnes, což lze prezentovat na 

mnoha p ípadech: 

• nejstarší technologie rozší ená tém  po celém sv t  s možností získat 

poznatky a zkušenosti díky nejrozmanit jším provozním podmínkám, 

• nejvyšší finan ní ástky investované do vývoje, kterým se ani zdaleka 

nep ibližuje žádný jiný protektorovací systém na sv t , 

• nejdokonalejší stroje v technologickém procesu se za ízením íslo 1 - 

patentovaným nedestruktivním analyzátorem ojetých koster NDI - toto za ízení 

dokáže odhalit vady, které zatím žádný jiný stroj nedokáže - separace mezi 

jednotlivými nárazníkovými vrstvami koruny budoucího protektoru, 
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• nejdokonalejší používanou spojkovou sm s CUSHION GUM - sm s 

vulkanizující p i nejnižší teplot  (98 °C), která nepoškozuje p vodní karkas, ale 

dokáže zaru it tak vysokou kvalitu spoje, že se používá i p i protektoraci v 

leteckém pr myslu, 

• nejvyšší pojezdy na b hounech BANDAG® p i sou asn  nejmenší hloubce 

dezénu, jeho nejmenší váze a tím nejmenšímu zat žování p vodního karkasu 

odst edivými silami, 

• stálým náskokem ve vývoji b houn  - nap . dnes již b žn  nabízeným 

systémem MICRO SIPE umož ujícím na mnoha typech b houn  dosáhnout až 

o 25% vyšší p ilnavosti, brzdícího a záb rového efektu a sou asn  až o 15% 

vyšších kilometrových výkon  oproti p vodním provedením. Úplnou novinkou a 

dalším krokem vp ed je systém ECLIPSE - prakticky dokonalé nahrazení 

p vodního dezénu se zachováním jeho ší e a zvýšením výkonu o dalších 10% 

oproti dnes používaným b houn m, 

• zajišt ním stálé kvality výroby všech produkt  nejen vlastním náro ným 

systémem kontroly, ale také získáním certifikátu ISO 9002. 

BANDAG® dnes p edstavuje 1400 fren ízových partner  ve 144 zemích.  

Jedním z jeho partner  je rovn ž od 12. 8. 1993 spole nost  

PRO NORTH CZECH, a. s.
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Shrnuto: 

BANDAG® p edstavuje nejv tší vývojový potenciál v oboru protektorace 

pneumatik a je jednozna n  ve sv t  považován za m ítko kvality.  Jeho 

výsledky vývoje ur ují základní sm ry, kterými se obor studené protektorace ubírá.  

BANDAG®, jeden jediný systém 

2. 3   Krátké p edstavení spole nosti PRO NORTH CZECH, a.s.  

Spole nost PRO NORTH CZECH, a. s. vznikla v dubnu 1993 v T inci. 

Podnikatelský zám r byl realizován výstavbou vlastního protektorovacího závodu 

a nákupem nejnov jší výrobní technologie BANDAG® prost ednictvím zastoupení 

BANDAGu A. G. pro Evropu se sídlem v Bruselu. Stavba samotného 

protektorovacího závodu byla zahájena v íjnu 1993. Výroba byla zahájena 

v b eznu 1994. Tato protektorovací linka vznikla jako tvrtá na území tehdejší 

severní Moravy. 

Spole nost PRO NORTH CZECH, a. s. T inec spolupracuje s evropským 

zastoupením firmy BANDAG. Jako každý jiný Bandag - dealer je samostatným, 

obchodn  nezávislým subjektem. 

Základem spolupráce je “fren ízová smlouva”, která vytvá í p esn  stanovený 

rámec, na jehož základ  je dodána nejmodern jší modifikace protektorovací linky, 

je zaškolena obsluha je zahájena dodávka materiál  a výrobních komponent , vše 

ve kvalit  ISO 9002. Následuje proškolení pracovník  a jejich rekvalifikace v 

evropském školícím st edisku v Bruselu. Každý nový výrobní závod je na za átku 

n kolikrát prov ován techniky BANDAGu a je hlídáno dodržování stanovených 
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výrobních postup  a systému zajišt ní kvality výroby. Tento proces stabilizace 

kvality výroby je ukon en spln ním podmínek a získáním certifikátu kvality 

BANDAG®. Prov ování kvality výroby v etn  zvládnutí nových stroj  a postup

musí dealer dokazovat každoro ním opakováním certifikace kvality. Spole nost 

PRO NORTH CZECH, a. s. je nositelem certifikátu BANDAG kvality za roky 1995 - 

2006.  

Díky této pevné spolupráci má každý protektorovací závod garantován technický a 

odborný r st a p ístup k nejnov jším poznatk m z oboru pneumatik a ke všem 

novinkám vzešlým z obrovského vývojového potenciálu firmy BANDAG. 

Firma PRO NORTH CZECH, a. s. prošla celým tímto vývojem a dnes, po t inácti 

letech p sobení, je nejv tším, co do odb ru materiálu - objemu výroby, dealerem 

BANDAG®u na eském území. Je t eba p ipomenout, že se nikdy spole nost 

nepokusila o výrobu z polotovar  jiné cenové hladiny - jiného dodavatele a tím i v 

tomto složitém období neporušila fren ízovou smlouvu a podmínky z ní 

vyplývající, které jsou charakteristické nekompromisním vyžadováním a 

dodržováním veškerých pravidel (neustálý tlak na kvalitu výroby, dopl ování linky 

o nové stroje ovliv ující kvalitu výroby atd.). Naopak, využila tohoto tlaku, 

stabilizovala lidský potenciál.  

7. listopadu 1997 spole nost PRO NORTH CZECH, a. s., jako první 

protektorá ský závod v eské republice a východní Evrop , úsp šn  získala 

certifikát systému jakosti ISO 9002 (certifikát . 00 0027 SJ) a certifikát CQS

(certifikát kvality systému .108/2000),   

a 18. listopadu 1998 certifikát IQ Net (mezinárodní certifikát IQ Net Registration 

No. CZ-108/2000) na vlastní výrobní závod. 

Spole nost PRO NORTH CZECH, a. s. je od ervence 2000 také držitelem 

osv d ení o homologaci VJOP a tím spl uje náro né požadavky dle p edpisu 108 

resp. 109 o homologaci pneumatik pro vozidla a jejich p ípojná vozidla (osv d ení 

109 R-000004).  

Tyto certifikáty a osv d ení jsou p id leny nejen na samotný výrobní proces, ale 

jsou nedílnou sou ástí celého systému jakosti ve spole nosti PRO NORTH 
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CZECH, a. s. T inec. Pod tímto rozumíme i na celý obslužný mechanismus, ve 

kterém provádíme pravidelné návšt vy dle pot eb zákazníka a poskytujeme 

poradenskou a technickou pomoc v hospoda ení s pneu.  

V íjnu 2000 prob hla ve spole nosti PRO NORTH CZECH, a.s. recertifikace 

systému jakosti podle normy SN EN ISO 9002 s vyhodnocením certifika ního 

orgánu o shod  systému jakosti s požadavky normy a ud lením certifikátu bez 

výhrad. 

V listopadu 2001 prob hl ve spole nosti PRO NORTH CZECH, a.s. konformitní 

technický audit dle p edpisu EHK . 109 o homologaci výroby obnovených 

pneumatik pro užitková vozidla a jejich p ípojná vozidla ze strany kontrolního 

orgánu IGTT. Audit prob hl p ímo ve výrobním závod  spole nosti PRO NORTH 

CZECH, a.s. Výsledkem prov rky je p id lený certifikát o shodnosti produkce, se 

za azením do skupiny „A“ s dosaženým hodnocením ve výši 100 % bod  ve všech 

bodech prov rky. V únoru roku 2003 a posléze i v letech následujících prob hl 

tento konformitní technický audit dle p edpisu EHK . 109 o homologaci výroby 

obnovených pneumatik, kde stejn  jako v listopadu 2001 PRO NORTH CZECH, 

a.s. získal hodnocení ve výši 100 bod  ve všech bodech prov rky, a tím 

jednozna n  potvrdil za azení do skupiny A. 

V listopadu 2003 spole nost PRO NORTH CZECH, a.s. absolvovala recertifikaci 

systému jakosti, vyvolanou zm nou souboru norem ISO, kdy normy ISO 9000 : 

1995 byly nahrazeny novelizovaným souborem norem ISO 9000 : 2000. 

Tato skute nost – legislativní povinnost byla ve spole nosti PRO NORTH CZECH, 

a.s. vnímána ne jako povinné a nutné zlo, nýbrž jako kvalitativní milník rozvoje a 

zlepšování stvrzený certifikujícím orgánem, potvrzující správnost strategického 

rozhodnutí, p ijatého na p elomu let 1998 a 1999.  
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Toto strategické rozhodnutí se týkalo zm ny obchodního modelu z výrobkov

orientovaného na procesní obchodní model, orientovaný na zákazníka, kdy 

epicentrem zájmu p estal být pouze samotný výrobek, kolem kterého se to il 

obchodní model, reklama a koneckonc  i zákazník,  

ale 

st edobodem všeho d ní se stal zákazník 

a 

leitmotivem pro jeho spokojenost se stalo slovo „ ešení“. 

Aaa 

… Nikdo nikdy nekupuje produkt nebo službu 
– každý kupuje ešení svého problému 
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3   TEORETICKÁ ÁST 

3. 1   Nový sv t kvality: definice, m ení, role (jeden z mnoha pohled  na     

         kvalitu) [10]

Tradi n  byla kvalita chápána jako jedna z dimenzí výrobku a procesu, obzvlášt

mezi výrobními inženýry. Výrobce se m že soust edit na náklady nebo rychlost 

nebo kvalitu nebo spolehlivost nebo … d raz je vždy na to “nebo”. N kdo vyrábí 

levn , jiný kvalitn , další rychle.  

Soust ed ní se na jednu z dimenzí je snazší, srozumiteln jší a technicky 

zvládnuteln jší. Zákazník je pak nucen volit, musí kompenzovat svá rozhodnutí: 

platit za kvalitu i rychlost, vzdávat se kvality i rychlosti za nižší ceny, atp. 

Rozhodovací kompenzace (tradeoffs) byly zp sobem života ve sv t  hegemonie 

výrobce. 

Pohled zákazníka/spot ebitele je zcela jiný: každý zákazník dává p ednost vyšší 

kvalit , nižší cenn  a rychlejšímu uspokojení – sou asn  a najednou. Uspokojení 

zákazníka není separováno podle jednotlivých dimenzí, ale existuje pouze jako 

integrovaný soubor neodd litelných a vzájemn  se podmi ujících rozm r

náklad , kvality a rychlosti: spokojenost zákazníka. 

Kvalita tedy není “dimenze” a nelze se na ni “soust edit” na úkor jiných dimenzí. 

Není kvalitní to, co jest drahé i p edražené. Není kvalitní ani to, co není v as i ve 

správný as. Je drahé to, co není kvalitní a je nekvalitní to, co lze získat až po 

dlouhém ekání a urgencích. Kvalita spokojenosti zákazníka je jenom jedna: celá 

a úplná, více i mén  kvalitní. 

V post-krizovém sv t  je t eba nov  chápat pot ebu kvality, nalézt její operativní a 

m itelnou definici a opustit spoléhání se na pouhé slovo „kvalita“, podléhající 

plejád  osobních, kulturních a regionálních interpretaci. Žijeme v šesté fázi rozvoje 

systém ízení, tj. ve fázi recyklace, masové customizace, globálního zákazníka a 

technologické akcelerace - tedy ve sv t  na hony vzdáleném od první a druhé 

fáze, kdy se otázka kvalita za ala dostávat do pop edí.  

Sám prof. Deming kvalitu nikdy nedefinoval. Vnímal ji nep ímo jako kvalitu 

vnit ního procesu, jako jeho relativní bezchybnost i bezvadnost. Juran kvalitu 
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definoval jako “conformance to specifications”, ale nespecifikoval kdo je zdrojem 

takových “specifikací”: výrobce, byrokrat nebo zákazník? Tribus definuje kvalitu 

jako to, co vzbuzuje „lásku“ zákazníka k výrobku i služb . Radost z užití je jist

d ležitou vlastností kvality. Wood, Shiba a Lee, ve svém monumentálním svazku 

Integrated Management Systems, se obejdou bez definice kvality docela. 

Nelze se divit, že za takových podmínek sklouzlo hnutí kvality k prosté certifikaci 

na základ  míry vyhov ní standard m a podmínkám ur ených byrokraty 

certifika ních institucí. Kvalita ur it  nem že vzniknout ozna ením „ “ u položek 

objemných formulá . Produkty certifikované kvality musí p edevším - n kdo 

koupit.  

Nedávná volání po návratu k podstat  kvality p edpokládají, že n jaká taková 

„podstata“ kvality existovala (než byla z ejm  a nevysv tliteln  „opušt na“). Tak 

jako m že být „Návrat do Evropy“ vyst ídán „Návratem z Evropy“, tak i 

znovuobjevení kvality m že být nahrazeno jejím opušt ním. Je vždy nemilé se na 

cest  vp ed vracet zp t – pro zapomenuté nebo ztracené klí e. 

Kde však nalézt inspiraci k definici kvality? Je t eba vycházet z n kolika 

nesporných a základních vlastností pojmu kvality:  

• Kvalitu vytvá í jen zákazník, aktem svého nákupu; podnik mu poskytuje pouze 

„surovinu“ i nabídku, v níž lze kvalitu rozpoznat (nebo ne). 

• Skladišt  plné kvalitních produkt  je nutn  oxymóron; v ci neprodejné 

nemohou být kvalitní („Máme nejlepší auto na sv t , ale nikdo ho nechce.“) 

• Kvalita musí vytvá et p idanou hodnotu pro zákazníka. 

• Kvalita eliminuje rozhodovací kompenzace (tradeoffs) pro zákazníka. 

• Kvalitu lze m it výší p idané hodnoty. 

• Kvalitu nelze vytvo it inspekcí ani certifikací. 

• Kvalita není jakost 
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Takových a podobných vlastností lze jist  generovat celou adu. Teprve z jejich 

provázanosti za ne vyvstávat spolehliv jší koncepce kvality. Kvalita není popis 

kvality (informace), ale o ekávaná (nebo skute ná) akce užití kvality (znalost).  

Historicky se jeví použitelná slovní konstrukce (až h í ka) Shoji Shiby, který 

rozlišuje šest úrovní kvality. Shiba nabídl kreativní kontrast k nevýraznému a 

homogennímu myšlení v tšiny Japonských „expert “ na kvalitu. Kvalita je: 

1. Bezchybné (bezvadné) spln ní specifikací  

2. P idej: spln ní pot eb zákazníka  

3. P idej: radost z užití  

4. Vše p edchozí, ale levn ji  

5. Vše p edchozí, ale v as  

6. Plus spln ní pot eb, které zákazník nezná, ale je jimi “mile” p ekvapen  

Zvýrazn ním n kterých klí ových slov v Shibov  konstrukci nám vyvstane nový 

pohled na definici kvality. Teprve Šestá úrove  obsahuje všechny úrovn

p edchozí, tj. úplnou kvalitu (total quality). První úrove  p edstavuje pouze 

podmínku nutnou: spln ní specifikací a standard . Tu není t eba m it, je nutná. 

Stejn  tak není t eba m it Druhou úrove , protože pot eby zákazníka jsou užití, 

cena a as. To „milé“ p ekvapení zákazník pozná až na trhu, kdy se stane 

sou ástí p idané hodnoty. M itelné veli iny u Shiby tedy zahrnují užití, cenu, 

v asnost a p ekvapení (p idanou hodnotu) v jednom “balí ku” kvality.  

Po konsolidaci a p edefinování dimenzí, m žeme novou definici kvality 

schematicky znázornit na obr. 1  

                                               

         Obr. 1. Nová definice kvality

       B
Proces

Jak 
provedeno? 

Užite nost
Jak navrženo? 

P idaná hodnota
Jak ocen no?

asování
Jak  

doru eno? 
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U daného produktu je t eba zodpov d t, po spln ní standard  a specifikací, 

komplex ty  základních otázek: 

1. Jak je navržen?   Efektivnost, vhodnost k použití 

2. Jak proveden? Ú innost, spolehlivost 

3. Jak doru en? Rychlost, pohodlí doru ení  

4. Jak ocen n?  P idaná hodnota 

Uvedené ty i základní dimenze musí být optimáln  vyváženy podle pot eb 

individuálního zákazníka. Kvalita je tedy vícerozm rný komplex ty  základních 

dimenzí, jako na obr. 2  

           
  

Obr. 2. Porovnávání kvality s referen ními hodnotami 

Pot eba referen ní hodnoty  

Uvedená koncepce nem že vycházet jen z vnit ních zdroj  podniku, chybí 

m itelnost a vn jší referen ní pohled, tj. referen ní hodnota ili benchmark. 

K vyhodnocení vnit ní balance kvality jsou, krom  vnit ních specifikací a vn jších 

standard , dobré reference také ideální profil zákazníka, žádoucí (cílový) profil 

kvality, profily konkuren ních produkt , atp., jak je vid t z použití na obr. 2.  

      B Proces
Jak provedeno? 

asování
Jak doru eno? 

Užite nost
Jak navrženo? 

P idaná hodnota
Jak ocen no? 

Ideální balance 

Naše balance 

Konkuren ní balance
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Pro rychlejší pochopení m žeme použít znázorn ní ve dvou dimenzích, jako nap . 

cena a rychlost, za ú elem zviditeln ní role referen ních hodnot, viz obr. 3.  

Na obr. 3 je znázorn na situace podnikové kvality ve vztahu k vn jšímu sv tu 

zákazník  a konkurence. Každá osa p edstavuje m itelnou dimenzi kvality, jako 

rychlost, cena atp. Podnikový potenciál je vyzna en ohrani eným souborem 

možností vyplývajících z daného systému organizace a koordinace proces . 

Každá dimenze kvality je charakterizována svým dosažitelným a m itelným 

podnikovým maximem ( erné mezní body). Mezní hranice podnikového potenciálu 

je zvýrazn na tlustou k ivkou.  

Nebezpe í „vnit ního“ pohledu na kvalitu je z ejmá. Je-li výchozím bodem nízká 

kvalita (zelená reference), pak lze sice zlepšovat všechny dimenze sou asn , ale 

bez plného využití potenciálu. Pouhé spln ní vnit ních specifikací m že vést 

k podhodnocení a otupení konkurenceschopnosti podniku. Na hranici daných 

možností jsou rozhodovací kompenzace všudyp ítomné a pro zákazníka 

neatraktivní. Lepší je vnit ní benchmark ( ervená reference), který eliminuje 

rozhodovací kompenzace a pro svoji realizaci vyžaduje realokaci zdroj  a 

reorganizaci proces .  

  
Obr. 3. Užití referen ních hodnot (vnit ních a vn jších benchmark )  

Vnit ní
benchmark

Vn jší
benchmark 

P idaná hodnota
Jak ocen no? 
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Eliminace rozhodovacích kompenzací  

Mezní dostupné alternativy vnit ního potenciálu podniku jsou však 

charakterizovány existencí rozhodovacích kompenzací (tradeoffs) pro zákazníka. 

Volba jakékoliv mezní alternativy vyžaduje ob tování výkonu alespo  jedné 

dimenze za ú elem zlepšení výkonu v jiné dimenzi. Zákazník se vzdává rychlosti 

za ú elem nižší ceny (jako p i jakostních t ídách), nebo ob tuje cenu za ú elem 

vyšší rychlosti, atp. Zákazník „kompenzuje“.  

Na obr. 3, pouze jediný bod, vnit ní benchmark ( ervená reference), uspokojuje 

zákazníka daného podniku. Nevyžaduje žádné rozhodovací kompenzace a je 

mírou podnikové kvality. Žádný zákazník, za žádných okolností, nedá p ednost 

rozhodovacím kompenzacím p ed jejich eliminací. Výrobce však dává vždy 

p ednost rozhodovacím kompenzacím p ed jejich eliminací. Tato dichotomie 

výrobce a zákazníka (diferencovaného postoje k rozhodovacím kompenzacím) je 

u ko ene „boje“ o kvalitu.  

Efektivn jší je tedy vn jší benchmark (druhá ervená reference). Vn jší 

benchmark pr myslového standardu (p ípadn  globálního standardu) je blíže ke 

skute nému zákazníkovi a jeho mí e kvality. Na obr. 4 lze znázornit pot ebné 

referen ní body ve všech ty ech dimenzích. Kvalitu zákazník m í stupn m 

eliminace rozhodovacích kompenzací. ím bližší je výrobek i služba vn jšímu 

benchmarku, tím kvalitn jší je produkt.  

                                         

      B 
Proces

Jak provedeno?

P idaná hodnota
Jak ocen no?

Ideální balance 

Naše balance 

Konkuren ní balance

Užite nost
Jak navrženo?

asování
Jak doru eno? 

Obr. 4. Užití referen ních hodnot (vnit ních a vn jších benchmark )
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Co je tedy kvalita?

Kvalita p edstavuje eliminace rozhodovacích kompenzací na úrovni podnikového, 

pr myslového nebo globálního „benchmarku“. Následující vlastnosti kvality jsou 

pak odvozeny zcela logicky. 

• Kvalita je balance mezi rozm ry i kritérii Užite nosti, Procesu, asování a 

Ceny (p idané hodnoty). Kvalita tedy vzniká v procesu postupného snižování 

až eliminování rozhodovacích kompenzací (tradeoffs) mezi defini ními kritérii 

daného produktu.  

• Kdykoliv zákazník musí p ijmout rozhodovací kompenzace mezi Jak navrženo, 

Jak provedeno, Jak doru eno a Jak ocen no, pak kvalita produktu i služby 

není z hlediska zákazníka pln  uspokojující a z stává p edm tem 

konkuren ního snažení poskytovatel . 

• Samotná existence rozhodovacích kompenzací tedy není slu itelná s pojmem 

vysoká kvalita. Rozsah t chto kompenzací je m itelný, jakož i progres 

procesu jejich postupné eliminace. 

• Kvalita založená na rozhodovacích kompenzacích je zákazníkem p ijímána 

pouze návykov  v daném kontextu asu a prostoru, bez možnosti alternativní 

volby. (Jakost vychází z existence rozhodovacích kompenzací defini n .) 

Zákazník pak musí p i azovat váhy d ležitosti jednotlivým dimenzím kvality. 

• Kvalita bez rozhodovacích kompenzací p edstavuje nespornou volbu všech 

racionálních jedinc . 

• Kvalita musí p idávat hodnotu zákazníkovi (aby koupil) a poskytovateli (aby 

vyrobil i nabídl). Jelikož se p idaná hodnota realizuje pouze koupí produktu i 

služby, nem že kvalita existovat a priori a per se, ale vzniká a je rozpoznána 

až p i aktu koup . 

• Kvalita je navržena poskytovatelem (výrobcem), ale vytvo ena a potvrzena až 

zákazníkem p i dokon ení tržní transakce.  

Každý zákazník, spot ebitel i rozhodovatel preferuje produkt, který je Free, 

Perfect, and Now. K tomuto ideálu se zákazník snaží dostat co nejblíže a vytvá í 
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tak tlak na poskytovatele, aby odstra oval rozhodovací kompenzace maximáln , 

v rámci existujících technologických, ekonomických a spole enských možností. 

Neexistuje-li komplexní definice kvality, pak nelze kvalitu m it. Nelze-li n co 

m it, pak to nelze ú elov  a efektivn  zlepšovat. Nelze-li m it zlepšení, pak se 

jedná o um ní a ne o v du i technickou profesi, dokonce ani ne o prosté 

zbožíznalství.  

3. 2   Co je vlastn  management (jeden z mnoha pohled  na management)  

[15]

Management jako svobodné um ní 

P ed t iceti lety mluvil anglický v dec a romanopisec C. P. Snow o „dvou 

kulturách“ sou asné spole nosti. Management se však vymyká jak Snowov

pojetí „humanitních v d“, tak i jeho pojetí „v d p írodních“. Zabývá se akcí a 

aplikací a testem jeho ú innosti jsou jeho výsledky. To z n j iní technologii. 

Management se však zárove  zabývá lidmi, jejich hodnotami, jejich r stem a 

rozvojem – a to z n j d lá obor humanitní. Totéž platí pro jeho vliv na sociální 

kulturu a na spole nost. Jak zjistí každý, kdo stejn  jako autor této knihy dlouhá 

léta pracoval s manažery institucí nejr zn jšího druhu, management se dokonce 

hluboce dotýká duchovních kategorií – podstaty lov ka, dobra a zla. 

Management je proto tím, co se tradi n  nazývalo svobodným um ním: 

„svobodným“ proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, 

moudrosti a v d ích schopností, „um ním“ proto, že jde o obor praktický a 

aplika ní. Manaže i erpají ze všech znalostí a poznatk  spole enských v d – 

psychologie a filosofie, ekonomie a historie, etiky – ale stejn  tak i v d p írodních. 

Musí však tyto znalosti zam it na efektivnost a výsledky – na uzdravení 

nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení mostu, na vypracování a 

prodej po íta ového programového vybavení, jež bude optimální pro svého 

uživatele. 

Z t chto d vod  bude management ve stále v tší mí e teoretickou disciplínou i 

praktickou inností, v níž a jejímž prost ednictvím se bude „humanitním“ obor m 

znovu dostávat uznání, d raznosti a relevantnosti.  
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3.3   Zamyšlení na téma inovace (jeden z mnoha pohled  na inovace) [18]

Vstoupili jsme do doby inovací a zd raz ujeme jejich význam na každém kroku. 

Rozumíme ale tomu, co podnikatelská inovace vlastn  znamená? 

Nejr zn jších zlepšení m že být mnoho a mohou p inést užite né pokroky, 

ale nejsou to „kapitálové, hodnotové inovace“. Inovace jsou povolány m nit 

hodnotové pom ry, p idávat hodnotu. 

O inovaci se asto uvažuje jako by to byl osam lý „zlepšovák“. Konstrukté i mají 

radost, že na výrobek p ipojili n jakou mali kost, technici se t ší, že se n co 

vyrobí p esn ji, marketingoví odborníci uvítají rozší ení trhu. M li by si však více 

lámat hlavu s tím, o  se zvedla reprodukce hodnoty. Jsou i opa né p ípady, kdy se 

tvorba hodnoty um le zvedá, provokuje se nadspot eba a nedochází k vyšší 

užite nosti, jen se lidem tahají peníze z kapes. Nejde tu o skute n  podnikatelské 

inovace, ale pouze o jednotlivé zm ny výrobk  nebo technologií, i o nové metody 

ízení apod. 

Je p irozené, že podnikatelské inovace pat í výrazn  do okruhu zájmu správy 

korporací (podílové, akciové spole nosti). Tedy do p sobení corporate 

governance, která by se nem la omezovat toliko na kapitálovou kontrolu, jak se 

zhusta d je, ale p esv d ovat se o volb  strategie a napomáhat ur it „kapitálovou 

strategii“ podniku. Z tohoto d vodu se n kte í pokusili nazvat tuto správu p ímo 

podnikatelskou správou. 

P ír stek inovací p ivodil i nové problémy. Kolik zm n snese bez újmy 

zam stnanec podniku, který se pohroužil do inova ních aktivit? Ameri ané, kte í 

v inovacích vedou, spojují výzvy k inovacím se zásadou pomoz si sám, jak n kdo 

poznamenal: Nejlépe si pom žete sám, když na to máte lidi. Možná i proto se stali 

z poloviny závislými na svých psychoanalyticích. Je t eba nejen vyzývat k rychlým 

zm nám, ale také ur it, jak je zvládat a pomáhat t m, kdo ješt  nejsou p ipraveni. 

DVOJÍ TVÁ  INOVACÍ 

Inovace jsou jako ímský b h Zeus – mají dvojí tvá , podle toho, z které strany na 

n  pohlédneme. Inovace lze rozd lit na snadno vst ebatelné (sustainable), jež 

jsou vítané a brzy bez obtíží zlepšují ekonomické, sociální, ekologické výkony 
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podniku. P inášejí inovované výrobky nebo služby, na n ž trh eká, snižují 

náklady na výrobu nebo obchod, zrychlují obrat kapitálu atp. A na ty, které 

vyžadují zlom v produktivním zp sobu, vyvolávají zm nu praxe, vystoupí jako 

nová výzva v i managementu zam stnanc m, tzv. zlomové (disruptive)

inovace. N kdy nemusí být ni dost jasné, jak prom ní podnik a kdy to nastane. Je 

t eba podniknout hlubokou „tvo ivou destrukci“ podniku a rychle si osvojit nové 

zp soby. 

Obr. 5. Dva typy inovací 

Zlomové, disruptivní inovace mívají dvojí p vod. Jedny vyplývají ze zcela 

nových konstrukcí, materiál , technologií. V rychlém tempu nastupují nap íklad 

v informatice a v komunikacích, rychle se ší í v biomedicín  a genetice i jinde. 

Druhé vycházejí z vymezeného užití – nap íklad diskontní obchodní domy, 

kontaktní o ky na jedno použití, nebo ve strojírenství bagry na úzké p íkopy 

(zatímco v tšina podnik  se snaží zv tšit bagrové lžíce), zjednodušené 

jednoú elové stroje, off-road vozy apod.   

PODNIKAT JE INOVOVAT! 

Celá ada podnik  stojí p ed hlubokými zásahy do výroby a prodeje. Zatím je eší 

omezováním, propoušt ním, tlakem na subdodavatele, ale kone né ešení je 

„tvo ivá destrukce“ (creative destruction). Tohoto výrazu s latinským ko enem 

použil harvardský profesor Joseph A. Schumpeter pro stálé p ed lávání 

produktivního procesu kapitálu. Kdo vkládá kapitál, iní tak s nad jí, že dosáhne 

vyšší kapitáloví hodnoty, než vložil, ale také s rizikem že jej ztratí. 

J. Shumpeter, považovaný za otce teorie inovací, p sobil v dob , kdy se 

projevoval pokles ziskové míry kapitálu (což n kte í nazývají p ímo „smrtelnou 

chorobou“). Argumentoval, že tím strádá pouze unavený, zastaralý kapitál. Kapitál 

jako srde ní sval ekonomické reprodukce, vyžaduje stálou obm nu, odbourávání 

již prošlého kapitálu, dosazování mladého, sv žího, plodného kapitálu. Kterého, 

Inovace 

Zlomové
(disruptive) 

B žné
(sustainable) 
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jakého? Všeho, kapitálu jako pen z, techniky, materiálu, práce, ú etnictví a 

financí, organizace, ídícího um ní. Z stavil nám odkaz, že „podnikat je inovovat“. 

P ed ním Thorsten Veblen a spolu s J. Schumpeterem i John Keneth Galbraith

si ujasnili, že kapitál uniká riziku znehodnocení a naopak sm uje ke zhodnocení, 

když se stále p ekonává, když p ijme zm nu nejen jako ob asnou událost, nábrž 

jako nutný a nep etržitý „zp sob existence“ kapitálu. 

Když J. Schumpeter komponoval svou teorii inovací, v ele podnik  p evládal 

jednotlivec, zpravidla vlastník; proto nazval svou teorii „apoteózou podnikatele“. 

Jen ten, kdo ovládá kapitál, m že zasahovat do jeho fungování a zvyšovat jeho 

výnos. Varoval zam ovat podnikatelovu inteligenci, odvahu, rozhodnost za 

pouhou odbornost jeho inženýr , obchodník , finan ník , personalist , d lník , 

prodava  atd. ve t icátých letech A. A. Berle shledával, jak rychle se vedení 

podnik  m ní, jak z n j vystupují jednotlivci a nastupují „výbory“ (tj. exekutivní 

vedení s odbornými štáby). Na inova ní úloze to ovšem nic nem ní. Trvalo však 

ješt  dlouho, než si manaže i vzali jejich poznání za své.   

   

3. 4   Zm na zachycená v teorii a prvcích (jeden z mnoha pohled  na zm nu)  

V této ásti uvádím sekvence – pasáže z odborné literatury, která bezprost edn

souvisí tématicky a obsahov  s problematikou ešení zm n.   

Dynamika procesu strategické zm ny vždy byla a stále je vd ným tématem 

výzkumu v oblasti managementu. Autory nejznám jších model  cykl  zm n jsou 

Lewin (1935) a Carnall  (1986). 

Carnall v model je propracovan jší, a to zejména v po áte ních a finálních fázích 

procesu zm ny. Zahrnuje tato vývojová stadia: 

• odmítnutí: ochromení, první pocity porážky, nové myšlenky a návrhy se 

zamítají, necítí se nutnost a povinnost upravit sou asné organiza ní 

paradigma, výkonnost klesá; 
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• obrana: ochablost, pocit marnosti, ztráta sebeúcty, lp ní na tradici, místní 

ochraná ství, pud záchrany existující kultury a struktury - paradigma, výkonnost 

dále klesá; 

• odložení: optimismus v zachování starých a zpochyb ování nových zp sob , 

nakonec se staré zp soby, názory a návyky "vzdávají"; 

• p izp sobení: intenzivní výuka a výcvik, výskyt nezdar , pocit marnosti 

poražených, úprava strategie k úplnému p izp sobení, výkon se navrací; 

• osvojení: plné akceptování nových zp sob , obnova sebeúcty, nové zp soby 

a názory za len ny do starého nebo nového paradigma, výkonnost pln

obnovena, za íná r st. 

Na obr. 6 (Dynamika zm ny) jsou znázorn ny vývojové cykly zm n podle dvou 

scéná . Výše uvedená stadia lze snadno na grafech dynamiky první i druhé 

zm ny identifikovat. Je z ejmé, že ím je kratší asový interval ∆T od okamžiku 

"prvních e í" o zm n  po její vyhlášení, tím d íve se objekt zm ny vrátí z 

"chaosu" do "po ádku“, ímž se rozumí „chaos na vyšší úrovni“, chaos vedoucí k 

vyhledávání nových p íležitostí a implementaci p íslušných zm n k jejich využití.  

Skute ný pr b h zm ny je v konkrétních p ípadech vždy závislý na "kvalit " a 

"razanci" ízení, na "v dcovství" v procesu ízení zm ny. 

Proces ízení procesu zm ny zahrnuje fáze - viz obr. 7 (Model systému ízené 

zm ny): 

• diagnóza, 

•  plánování, 

•  implementace, 

•  kontrola, 

•  pou ení ze zm ny  
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íká se, že budou zm nyíká se, že budou zm ny

Vyhlášení zm nyVyhlášení zm ny

Å T(2)

Å T(1)

Obr. 6 - Dynamika zm ny - [vlastní zpracování] 

Diagnóza Plánování Implementace Kontrola U ení

ízení zm ny
(CEO)

Obr. 7 - Model systému ízené zm ny – [vlastní zpracování] 

Kvalita, razance a úsp ch ízení procesu zm ny jsou odvislé od uplatn ní 

p im ených "nástroj ". T mito nástroji jsou zejména: 

• analýza vlastních silných a slabých stránek, 

• analýza paradigma, 

• zm na systém , 

• analýza ú astník , 

• zm na ízení projekt . 
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Strukturální analýza odv tví [3] 

Strukturální analýza odv tví je analytickou metodou umož ující analýzu odv tví 

jako celku z pohledu možností p edpov d t jeho budoucí vývoj. Vede analytika 

cestou porozum ní konkurent m, pochopení vlastní pozice s cílem p evést a 

uplatnit výsledky analýzy do konkuren ní strategie vlastního konkrétního 

podnikání.  

Základem pro formulování konkuren ní strategie je uvedení podniku do vztahu 

k jeho prost edí. Klí ovým a rozhodujícím aspektem prost edí, v n mž firma 

p sobí, je prost edí, v n mž sout ží – odv tví.  

Odv tví budeme chápat jako skupinu firem, produkujících produkty, jež jsou 

navzájem úzce zam nitelné.  

Úrove  konkurence v odv tví závisí na p ti základních konkuren ních silách. 

Všech p t konkuren ních sil spole n  ur uje intenzitu odv tvové konkurence a 

ziskovost.  

Velikost konkuren ních sil je odrazem základní struktury odv tví. Analýza struktury 

odv tví zam ená na rozpoznání základních a podstatných charakteristik odv tví, 

spo ívajících v jeho ekonomice a technologii, vymezuje arénu pro vypracování 

konkuren ní strategie.  

Um ní najít nejv tší sílu nebo síly je rozhodujícím parametrem z hlediska 

samotného formulování strategie.  

Cílem konkuren ní strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odv tví takové 

postavení, kdy podnik m že nejlépe elit konkuren ním silám nebo jejich p sobení 

odvrátit ve sv j prosp ch. Proto také znalost hlubinných zdroj  konkuren ního 

tlaku je nesmírn  d ležitá pro odhalení kritických p edností a slabin podniku. 

Znalost kritických p edností a slabin podn cuje m nit odv tvovou pozici, oz ejmuje 

oblasti, kde strategické zm ny p inášejí nejv tší efekt a osv tluje ta místa, kde se 

dá p edpokládat, že odv tvové trendy mají nejv tší d ležitost, a to v podob

p íležitostí i hrozeb.   
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Hodnotový et zec a konkuren ní výhoda [4] 

Chceme-li analyzovat zdroje konkuren ní výhody, musíme systematicky zkoumat 

všechny innosti podnikem provád né a prov it, jak na sebe vzájemn  p sobí. 

Jako základní nástroj pro toto zkoumání zavádím v této kapitole hodnotový 

et zec. Hodnotový et zec roz le uje podnik do jeho strategicky významných 

inností, aby bylo možné porozum t chování náklad  a poznat existující 

potenciální zdroje diferenciace. Konkuren ní výhodu získá podnik tím, že bude 

tyto strategicky d ležité innosti d lat levn ji a lépe než jeho konkurenti. 

Rozhodující základnou pro diferenciaci je práv  postavení podniku a jeho výrobku 

v hodnotovém et zci kupujícího, což rozhoduje o pot ebách kupujícího.  

Osm chyb [17] 

Žádná z t chto chyb by nebyla tak nákladná v pomalejším a mén  konkuren ním 

sv t . Rychlé prosazení nových iniciativ není nezbytnou podmínkou úsp chu 

v relativn  stabilním nebo monopolním prost edí. Problém však spo ívá v tom, že 

dnešní podnikatelské prost edí má ke stabilit  daleko. A v tšina odborník

p edvídá, že b hem p íštích desetiletí se nestálost tohoto prost edí bude dále 

zvyšovat. 

Osm obvyklých chyb v procesu zm ny a jejich následky 

OBVYKLÉ CHYBY 

 P ílišné sebeuspokojení a arogance 

Neschopnost vytvo it dostate n  silnou koalici osobností, která by zm ny 

prosadila 

 Podcen ní síly vize 

 Nedostate ná komunikace vize. Desetinásobné (nebo sto- i tisícinásobné) 

podcen ní d ležitosti komunikace 

 P ekážky zablokují novou vizi 

 Neschopnost vytvá et krátkodobá vít zství 

 P íliš asné vyhlášení vít zství 

 Zanedbání pot eby pevného zakotvení zm n ve firemní kultu e 
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NÁSLEDKY 

 Nové strategie nejsou dob e implementovány 

 Akvizice nevytvá ejí o ekávané synergie 

 Reengineering trvá p íliš dlouho a stojí p íliš mnoho 

 Snižování po tu zam stnanc  nevede k omezení náklad

 Programy zvyšování jakosti nep inášejí o ekávané výsledky  

Marketing na úrovni individuálních zákazník  [76] 

 (Kotler, P.: Marketing podle Kotlera. Management Press. Praha 2000) 

Jsme sv dky návratu k individuálnímu marketingu – nikoli jako k dominantní 

marketingové form , ale jako k slibné form  vykazující stále v tší r st. 

Individuální marketing se praktikuje tam, kde prodejce pro kupujícího p ipravuje 

nový produkt od samého po átku. 

Pracovníci marketingu se na ízení marketingu se dívají jako na proces skládající 

se z p ti krok , které lze symbolicky znázornit takto: 

V  SCP  MM  R  K 

kde 

V = výzkum (tj. tržní výzkum), 

SCP = segmentace, cílení a prezentace (positioning)

MM = marketingový mix (obecn  známý jako ty i P – „product, price, place  

and promotion, tedy produkt, cena, místo a propagace“), 

R = realizace, 

K  =  kontrola (získávání zp tné vazby, vyhodnocování výsledk  a 

revidování nebo zlepšování strategie SCP a taktiky MM) 
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Systém PDCA W. E. Deminga, zabývající se za len ní vzd lávání v procesu 

ízení 

Podnikové vzd lávání lze definovat jako plánovaný proces modifikace postoj , 

znalostí a dovedností u ením sm ujícím k dosažení efektivního výkonu v ur ité 

innosti i okruhu inností. Jejím cílem z hlediska práce je rozvinout schopnosti 

jedince a uspokojit sou asné a budoucí pot eby organizace týkající se pracovní 

síly. 

3. 5   Odkaz T. Bati v kontextu sou asných trend ízení jakosti (o korelaci 
princip : historie –  principy S B, sou asnost a budoucnost – 
principy QMS – TQM, EFQM)  [1]

… Normalizace je zákon. I zákony se m ní. Zm ny však musí procházet ur itou 

cestou, musí o nich rozhodovat n kdo, koho nepostihují, nebo n kdo, kdo má 

všeobecný rozhled o tom, jak mají vypadat, aby vyhovovaly všem. Cht l bych, 

abyste si všichni uv domili, že jenom normalizací dojedeme k po ádku … 

(Autentický záznam vystoupení T. Bati na porad  mistr , Zlín, 1926) 

Principy QMS – TQM – S B    (porovnání) 

Principy QMS 
dle ISO 9000:2000 

Principy TQM dle EFQM 
modelu výjime nosti 

Principy S B 

1. Orientace na    
    zákazníka 

1. Orientace na zákazníka 1. Dominující orientace na zákazníka jako   
     tv rce podnikové strategie 

2. Vedení 2. Vedení lidí a tým. práce 2. lov k – vedení lidí základní formou  
    kapitálu  

3. Angažování lidí 3. Rozvoj a angažování lidí 3. Efektivní využití všech pracovník
4. Procesní p ístup 4. Orientace na procesy 4. Orientace na procesy 
5. Systémový p ístup     
    k managementu  

5. Odpov dnost v i okolí 5. Integrace rozvoje podniku s rozvojem  
    regionu po stránce hosp., polit. i kulturní 
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Mezi nej ast jšími zm nami koncep ního charakteru jsou v sou asnosti, mimo 

jiné, zmi ovány i všechny zm ny uplat ované v oblasti systém ízení jakosti, 

které bez jakékoli nadsázky, zvlášt  v našich podmínkách, iniciovaly principiální a 

dalekosáhlé zm ny celopodnikových systém ízení. V našich podnicích, žel stále 

ješt  p evládá tendence podce ovat úlohu lidí p i pln ní cíl  jakosti a to z mnoha 

d vod , ze kterých si p ipome me alespo  jejich nevyzpytatelnost, obtížn jší 

uchopitelnost a prom nlivost oproti faktor m technickým a organiza ním. Efektivní 

odborné posuzování a hodnocení lidských zdroj  v podnikové praxi je stále ješt

oblastí vcelku nezvládnutou, která by si zasloužila mimo ádné pozornosti všech 

zainteresovaných stran. 

Je totiž mnohokrát ov enou skute ností, že práv  chování a postoje pracovník

bezprost edn  ovliv ují požadovanou jakost všech podnikových inností. 

P edpokladem jakostních výstup  není proto pouze úrove  technologického 

za ízení, uplatn ní progresivních technologických postup i nákup špi kového 

know-how, ale p edevším jakostn  zvládnuté organiza ní procedury, které pln

zajistí p edpoklad pro to, aby pracovníci všech hierarchických úrovní naplnili 

p esn  to, co se od nich o ekává a v novali maximální pozornost všem innostem 

a faktor m, ovliv ujícím výslednou jakost. 

Rovn ž naprostá v tšina požadavk  zakotvených v nedávno p ijatých 

dokumentech o jakosti (Národní politika podpory jakosti, novela norem ISO 

9000:2000, Model Excelence EFQM a další) poukazují na klí ovou úlohu ízení 

lidských zdroj  v etn  d razu na úlohu, kvalifikaci a odpov dnost vrcholového 

vedení. 

Pro konkuren ní schopnost podniku je proto stále pot ebn jší nejen precizn

nadefinovat všechny procesy v tom kterém systému, ale pokusit se následn

implementovat celý komplex díl ích systém ízení v jejich vzájemných vazbách. 

Práv  uplat ování p ístup  a princip  procesního ízení lze však na základ

prvních zkušeností považovat za jedno z kritických míst zavád ní a zlepšování 

jakost. A je tomu zejména proto, že tyto p ístupy vyžadují zásadní zm nu zp sobu 

myšlení, rozhodování a jednání a to nejen od vrcholového vedení, ale od všech 

pracovník  podniku. 
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Mimo ádn  vysoké nároky na management kladou zejména procesy p echodu od 

p evládajícího rozhodování založeného na pozicích, funk ních a díl ích úkolech 

k rozhodování procesnímu, zvažujícímu efektivitu proces , a využívajícímu 

širokou škálu informa ních zdroj  v etn  sledování cíl  neustálého zlepšování. 

Další požadavky se týkají procesního plánování a realizace pracovních postup , 

transformace pravomocí a odpov dností lidí, zajiš ování nezbytných zdroj , 

validace, m ení a monitorování jednotlivých proces . 

Všech výše uvedených cíl  nelze dosáhnout bez systémové integrace 

managementu jakosti s ostatními složkami podnikového managementu. V tomto 

kontextu se zejména jedná o ízení personální, ízení bezpe nosti a ochrany 

zdraví a ízení environmentální. 

Praxe dokonce jednozna n  prokazuje umoc ování efekt  t chto izolovaných 

podnikových systém  jejich vzájemnou interakcí, což výrazn  zohled uje jak již 

zmi ovaný Model excelence EFQM, tak i nov  p ijatá norma ISO 9000:2000. P i 

pozorném studiu není rovn ž možné p ehlédnout fakt, že adu priorit a aspekt

uplat oval už ve svém systému podnikového ízení jeden z nejvýrazn jších guru 

sv tového podnikání – Tomáš Ba a. 

P ipome me si proto v tomto kontextu, alespo  n které z aspekt  Ba ova systému 

ízení, který možno íci bez jakékoliv nadsázky, dodnes udivuje sou asný sv tový 

management a to p edevším a práv  svými komplexními a integrujícími p ístupy:  

• Ba ova soustava ízení je založena na rozhodujícím principu, že lov k, jeho 

schopnosti, dovednost a tv r í vybavenost (tzv. znalostní kapitál) jsou základní 

formou kapitálu. 

• Efektivní využití všech pracovník  v etn  zvýšené samostatnosti 

v rozhodovacích procesech a p ejímání odpov dnosti. 

• Dominující orientace na zákazníka, jako tv rce podnikové strategie. 

• Integrace rozvoje podniku s rozvojem regionu po stránce hospodá ské, politické 

i kulturní. 
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• Flexibilita a inovativnost výrobních systém  jako základ sout žení na 

nejnáro n jších globálních trzích. 

• Permanentní p ejímání všech dostupných zkušeností, metod a praktik od t ch 

nejlepších z celého sv ta. 

• Pochopení smysluplnosti ztotožn ní kategorií vlastník a zam stnanec ve všech 

jejích aspektech. 

• Nekompromisní využití základních princip  morálky a etiky jako hybných sil 

úsp šného podniku a potažmo i celého podnikání (existence podnikové kultury) 

Následující tabulka, která porovnává tyto aspekty s n kterými nejnov jšími 

požadavky, uplat ovanými v revidované verzi standard  ISO 9000:2000 a 

vycházející z již zmín ného Modelu Excelence EFQM jednozna n  potvrzuje 

jedine nost a komplexnost Ba ova systému ízení. 

Z tabulky je z ejmé, že v uvedených dokumentech oproti ba ov  systému ízení 

zcela absentuje podnikatelská morálka a etika, která se jako ervená ni  táhla 

všemi jeho firemními innostmi a stala se páte í všeho podnikatelského d ní. 

A když si v tomto kontextu kone n  p iznáme, že práv  etické hledisko se váže 

prakticky na v tšinu lidských aktivit, postoj  a rozhodnutí, m žeme tak se vší 

pravd podobností najít i odpov  na otázky, spojené s fungováním (resp. 

nefungováním) ady našich podnik .    

Paralely Ba ova systému ízení s n kterými aspekty systému managementu 

jakosti 

Zdrojem následujících ádk  byla dle autorky, mimo jiné, publikace prof. Milana 

Zeleného a s jeho laskavým svolením bylo zvoleno i následující len ní. Úvodem 

každého odstavce je tu n  kurzívou vytišt n autentický záznam Ba ových 

vlastních slov a myšlenek. Poté následují poznámky a komentá e prof. Zeleného 

v kontextu sou asného podnikového ízení (tišt no kurzívou). Nakonec jsou 

uvedeny vybrané paralely n kterých konkrétních požadavk  na ú inný systém 

managementu v kontextu sou asných trend  QMS a EMS. Zde autorka uvádí, že 

p i hlubším studiu Ba ova systém ízení je možné nalézt paralely nejen s adou 
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prvk  stávající normy ISO 9000:94, ale dokonce i s adou zm n a zcela nových 

aspekt , které p ináší jak zmi ovaný EFQM Model Excelence, tak i novela norem 

ISO 9000:2000 (tišt no v šedých polích). V nuji tedy pozornost alespo  n kterým 

z nich. 

• Náš život je jediným p edm tem na tomto sv t , který nem žeme 

považovat za své soukromé vlastnictví, nebo  jsme ni ím nep isp li 

k jeho vzniku. Byl nám jen prop j en s povinností odevzdat jej potomstvu 

rozmnožený a zdokonalený. 

Tvorba a zhodnocování vlastního života je povinností a privilegiem: ze svých 

nám prop j ených život  skládáme ú ty vrstevník m i p íštím generacím. Naše 

vyú tování by nem lo skon it schodkem i dokonce ztrátou 

V d sledku své veškeré innosti se však lidstvo jako celek dostalo do stavu, kdy 

si pro sv j další ekonomický rozvoj vytvo ilo silná ekologická omezení. Chce-li 

lidstvo p ežít, musí nutn  korigovat své p edstavy o neomezeném 

ekonomickém rozvoji opat eními ve prosp ch pot eb svých i budoucích 

generací. Tento zásadn  nový p ístup k rozvoji lidstva, chápaný jako jedinou 

alternativu jeho další existence dnes nazýváme trvale udržitelným rozvojem. 

• Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kte í jsou velcí povahou, 

v lí a v domostmi. Chybí nám vedoucí lidé a možná, že budeme muset 

po kat, až nám dorostou z mladých muž , které zde vychováváme … 

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nap ed sebe. P i své práci nem l 

jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem lov ka, aby byl 

výkonn jší a lépe sloužil zákazník m a on potom vybudoval závod. Hlavní 

úlohou organizátora je, aby vytvo il morální a psychologickou základnu, na níž 

by se jeho spolupracovníci mohli zdárn  rozvíjet. 

Jen velký lov k m že vytvo it velký podnik. Každý opravdový podnikatel vyrábí 

t i v ci: sebe, podnik a výrobek – p esn  v tomto po adí d ležitosti. P edevším 

sebe: hodnoty, p esv d ení, vizi, charakter, vytrvalost, znalosti a schopnosti. 

Potom podnik: schopnost vyráb t a poskytovat služby, organizovat, 

koordinovat, rozhodovat – dob e a na sv tové úrovni – musí um t nejen 
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podnikatel, ale i jeho podnik. A nakonec výrobek a služba, které by uspokojily 

zákazníka lépe a hodnotn ji než kdokoli jiný. Úsp šný podnik je tedy založen 

na (správných) vztazích a stanoviscích: k práci, ke spolupracovník m a 

k zákazník m. P íkazová hierarchie, p ílišná administrativa a byrokracie ídí 

papíry a ne lidi. Samotný zam stnanec podniku nevybuduje nic. Musí se stát 

spolupracovníkem, spoluú astníkem, spoluvlastníkem a spolupodnikatelem… 

Je tém  jisté, že s výše uvedenými ádky a bez jakýchkoli pochybností se 

ztotožní snad každý manažer jakosti, a  už buduje i zlepšuje stávající systém 

managementu jakosti. Pochopí tato dob e mín ná slova rovn ž editelé našich 

podnik ? Nedostatek schopných vedoucích s velkou povahou, v lí a 

v domostmi, kritický u Bati, z ejm  svým zp sobem p etrvává. Je všeobecn

známo, že naše sou asná podniková sféra rovn ž siln  postrádá manažery 

sv tové t ídy. I když stávající normy ISO byly vždy ter em ostré kritiky vedení 

podnik  z hlediska p ílišné administrativy, byrokracie a papírování, všechny 

nov  p ijaté dokumenty (Model Excelence EFQM a novela norem ISO 

9000:2000) sice systém rádoby zjednodušují a zejména top manažer m p ináší 

významné posílení jejich odpov dnosti, což však naopak p inese i adu nových 

povinností, zvýšené nároky na posílení znalostí v oblasti podnikových systém

ízení apod. pln  v kontextu Ba ových slov je totiž kone n  v novele siln

zohledn na orientace na lidský faktor – a to nejen na vlastní pracovníky, na 

jejich znalosti, dovednosti, jejich vzájemnou spolupráci, na zákazníka, jeho 

spokojenost a loajalitu, ale stejným zp sobem je posílena i orientace na 

vedoucí pracovníky. 

• Kultura podniku – spo ívá p edevším v dobré organizaci, která lidem 

umož uje dosahovat efektivních výkon  a tudíž velkých výd lk , kulturní podnik 

musí být konkurenceschopný. Kvalita podnikové kultury se pozná snadno: lidé 

mají z práce radost, usmívají se, práce jim p ináší napln ní a uspokojení. 

Po ádek, istota a krása charakterizují pracovní prost edí. 

• Jak to bylo u Ba ? Prost edí a prostory podniku Ba a byly vysoce kulturní. 

Pro Ba u byly po ádek a istota strategickým principem podnikového chování. 

Stroje i podlahy byly nat eny na bílo, aby sebemenší kapka oleje i špíny 
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signalizovala možné místo chyby i budoucího selhání. Nástroje byly uloženy 

v erven  nalakovaných vlisech erné odkládací desky, aby již na dálku 

chyb jící nástroj signalizoval okolí svoji absenci. Všechny stroje byly nezávisle 

pohyblivé na speciálních platformách s vlastními elektrickými motory. Pravidlem 

bylo, že p epravovaný stroj nebo materiál musel z stat v pohybu. Materiál 

nesm l vadit, nesm l zdržovat a už v bec nesm l být skladován… 

Vzpome me na tomto míst  jeden z velmi asto p ipomínkovaných a ze strany 

auditor  opakovan  kritizovaných prvk  normy ISO 9000:94, a to prvek 4.8 – 

kterým byla identifikovatelnou. Jak prostým a elegantním zp sobem ji ve své 

dob  vy ešil T. Ba a. 

Dále stojí za zmínku, že aniž nebyly v té dob  nikterak koncipovány a známy 

principy JIT, T. Ba a je prostým selským rozumem již vícemén  uplat oval, 

v etn  všech dalších souvisejících aspekt  svázaných s bezpe ností a ekologií 

provozu.  

• Kdykoli nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatn  vytla ené šnyty 

(o ízku) nebo zk ivený podpatek, nezajímá m  tato pok ivená práce. Ale zajímá 

m , kde a v em se pok ivil charakter lidí v doty né díln . Je mi naprosto jasné, 

že lidé s pok iveným charakterem nemohou ud lat rovnou práci. 

Kvalita výrobk  tedy není tak d ležitá jako kvalita procesu, který k výrobku 

vede. Kvalitní proces má za následek kvalitní výrobek, ne naopak. Kvalita 

procesu je kontrolována lidmi, kte í v procesu pracují. Proto je kvalita lidí 

zárukou kvality výrobk , nikdy ne naopak. 

Za úst ední bod sou asných podnikových systém  managementu (stejn  jako 

p ed desítkami let u Bati) je tedy nutné považovat jednotlivé innosti pracovník

organizace. Za základ jakéhokoliv úsp chu je kone n  významn  vnímána 

osobní kvalita, tzn. Osobní nasazení a p ipravenost každého pracovníka. 

Vzájemné propojení jednotlivých podnikových inností nazýváme procesem. 

Hlavním požadavkem moderního ízení jakosti a environmentálního 

managementu ve smyslu požadavk  novely norem ISO 9000:2000 se tak stává 

orientace na procesní ízení v etn  plánování, realizace, m ení a trvalého 
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zlepšování t chto proces . M ení výkonnosti systému v souvislosti s procesy, 

se z etelem na spokojenost zákazníka jako primárního m ítka, vytvá í pak 

základnu pro pr b žné hodnocení shody systému s cíli stanovenými pro systém 

managementu jakosti. 

• Každá lidská innost se musí nakonec projevit n jak v íslech 

Nebojte se ísel, u te se s nimi pracovat. Chcete-li cokoli vážn  zlepšit (proces, 

výrobek, práci, život), musíte zm nit a popsat stav p edchozí a porovnat jej se 

stávajícím stavem – a k tomuto m ení a porovnání jsou nezbytná ísla. Lidská 

innost (ne pouhé p emýšlení), m ní realitu svého okolí, p ináší míru zlepšení i 

zhoršení sou asného stavu v cí. Ve svém d sledku se tedy každá lidská 

innost projevuje v íslech, a  se nám to líbí i nikoliv. ísla rovn ž usnad ují 

skládání ú t , m ení hodnot, výkonu a odm n. 

Zdroje, pot ebné pro proces, tvorby hodnot, obsahující materiál, výrobní 

prost edky, za ízení, p ístroje, odborné znalosti, údaje, finan ní prost edky a 

mnoho jiných aspekt  jsou samostatnou kategorií procesu. Nedílnou a nadmíru 

významnou sou ástí do budoucna orientovaných systém , musí proto nezbytn

tvo it m ení, analýza a zlepšování konkrétních výrobk , proces  a výsledk , 

což se významn  odrazilo i v koncep ním pojetí novely norem ISO 9000:2000, 

kde ke st žejním kapitolám pat í jednozna n  kap. 8 – M ení, analýza a 

zlepšování. 

Úsp šné podniky se tedy musí urychlen  za ít zabývat nejen m ením jakosti 

produkce (výrobk /služby), ale i m ením jakosti svých proces , m ením 

výkonnosti systému, m ením spokojenosti zákazník  apod., což ovšem 

p edpokládá zvládnutí všech dostupných technik a metod, které byly doposud 

managementy našich podnik  ponejvíce odmítány. 

• Náš zákazník – náš pán. 

Zákazník je jediným smyslem a ú elem výroby, a  se to n komu líbí nebo ne. 

Zákazník je zdrojem konstrukce, designu, výroby, prodeje a strategie podniku. 

Zákazník má pravdu vždy, i když ji nemá. 
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P ipome me se na tomto míst  jeden z osmi princip  modelu výjime nosti 

EFQM a sou asn  jednu ze zásad p ijatých novelou normy ISO 9000:2000 – 

Zam ení na zákazníka: Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto 

mají porozum t sou asným a budoucím pot ebám zákazník , mají plnit 

požadavky zákazník  a snažit se p ekonat jejich o ekávání. Vzhledem k výše 

uvedenému se nezbytn  nabízí pouze suše konstatovat – pozd , ale p ece. 

Ud lej svou práci tak, jak ji pot ebuje další pracovník. 

Z mnoha prohlášení a záznam  vyplývá, že kontrola a hlavn  trvalá 

sebekontrola kvality, byly u Ba  strategickou nutností. 

Vzhledem k této skute nosti a vzhledem k obsahovému zam ení p edložené 

publikace si záv r této kapitoly p ímo íká o malou, historickou reminiscenci. 

P esuneme se tedy k Ba m do Zlína 1936 na poradu mistr , v novanou 

problematice normalizace (autentický záznam ásti vstupu T. Bati): 

… Já bych rád, abychom si všichni rozum li v tom, že zde všude musí platit 

ur itý ád. A v technických v cech tomuto ádu íkáme normalizace. Jestliže 

mi n kdo ud lá n co, co této normalizaci neodpovídá, aniž by si vyžádal 

mého zvláštního písemného svolení, pak v tu chvíli, kdy na to p ijdu, bude 

propušt n, protože to jinak nemohu ud lat. Nedodržování normalizace budu 

považovat za sabotáž… 

…Ovšem jsou zde i takoví, kte í nepochopí myšlenku normalizace anebo 

jsou tak založení, že ji pochopit necht jí a rozryjí každé dob e zorané pole. 

Nechápou její d ležitost pro výrobu a pro vedení v bec. Kdybychom nem li 

v závod  pevného vedení, nebylo by vás již ze 2/3 pot eba a každý, kdo toto 

vedení podlamuje, eže v tev, na které sedí. A pon vadž je 

nedisciplinovanost nemocí nakažlivou, jsem ochoten všechny nakažené 

nahradit, aby nenakazili zdravé. 

Normalizace je zákon. I zákony se m ní. Zm ny však mohou procházet 

ur itou cestou, musí o nich rozhodovat n kdo, koho nepostihují, nebo 

n kdo, kdo má všeobecný rozhled o tom, jak mají vypadat, aby vyhovovaly 

všem. Cht l bych, abyste si všichni uv domili, že jenom normalizací 
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dojdeme k po ádku a že si jenom tehdy udržíme velké výd lky, když budeme 

tohoto po ádku dbát a dodržovat jej. Jakmile dopustíme, aby n kde vznikl 

chaos, je pak jenom otázkou asu, aby se nám všechno rozdrobilo … 

P i pozorném porovnání uvedených p ístup , v etn  t ch n kolika vybraných 

paralel, a  proklamovaných v historicky krátkém období i podnikatelském 

prost edí, nezbývá, než s jistou dávkou pokory konstatovat, že mnohé z princip

dnes vydávaných za zcela nové, moderní a originální už zde v n jaké podob

byly. I v našem podnikatelském prostoru tedy existovala, a to bez jakýchkoliv 

pochyb, zcela unikátní a neopakovatelná národn  – regionální kultura 

podnikového ízení a potažmo i podnikání v bec. 

Pokusme se v plném kontextu výše uvedených souvislostí proto vnímat 

podnikatelský a tv r í odkaz Tomáše Bati jako stále životaschopný, který m že 

v n kterých svých nad asových aspektech a podobách oslovit sou asnou i 

budoucí generaci našich manažer  a podnikatel . Ješt  dnes jde vpravd  o 

zkušenosti a myšlenky asto zásadního charakteru, o rozhodovací procesy pln

poplatné soudobým praktikám a trend m podnikového ízení, ízení jakosti, jak 

vyplývá z výše uvedeného, nevyjímaje. 

3. 6   ídit sv tov  nebo po „ esky“ – o jednom z možných podn t  pro 
eské ízení ale sv tové uvažování (systém Permanent) [2]

eský systém ízení  

„ eské malé a st ední podniky (MSP) jsou vystavovány silné konkurenci, ale i celé 

ad  nových p íležitostí, které – pokud nebudou využity zp sobem vedoucím 

k výraznému posílení výkonnosti (nár stu p idané hodnoty na hlavu) – jim dávají 

jen malé šacena úsp ch v rozší ené Evrop . Proto jsme hledali vhodnou strategii 

diferenciace ízení MSP, ímž by R zárove  posílila své postavení v rámci 

evropského prostoru“. 
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HLAVNÍ MYŠLENKA 

I malé a st ední podniky mohou p inášet velké výsledky. V ele t chto firem však 

v tšinou nestojí fundovaný manažer – vysokoškolák, který ovládá moderní metody 

ízení a vedení lidí, tj. aktuální manažerské know-how ov ené zahrani ní i 

tuzemskou praxí t ch velkých a silných. Mnohem ast ji jsou to manaže i se 

zdravým selským rozumem, kte í cítí, že se pot ebují u it a zvýšit si svoji znalost. 

Pojmy jako AC/DC, ABC, BSC apod. jim moc ne íkají a bez p edchozí p ípravy jim 

to ani „hlava nebere“. P esto cht jí vést své firmy k prosperit  a 

konkurenceschopnosti. 

V domi si této skute nosti jsme za ali hledat p ehledný, jednoduchý a 

srozumitelný model, kterému by ve firm  všichni porozum li. Tím se m že stát 

systém ízení p es parametry výkonnosti s využitím vybraných prvk  soustavy 

ízení Ba a (S B). Její sou asné inovované prvky jsou aplikovány v mnoha 

úsp šných podnicích na celém sv t , ale jen v n kolika málo p ípadech v zemi 

jejich tv rce – v R. 

MODEL PERMANENT 

(Performance Oriented Management Systém for Enterprises) je vybudován na 

nejlepších zkušenostech vybraných prvk eské S B. Vazba t chto tradicí 

ov ených zkušeností na nejlepší sou asné poznatky o ízení podnik , vytvá í 

ojedin lý model, který m že eská republika nabídnout i jako p ínos Evropské 

unii. Model je založen na aplikaci prvk  kvality, znalostí, inovací a kreativit  ve 

jménu dosahování žádoucích ekonomických výsledk . 

Zjednodušený model, který byl v podmínkách Domu techniky Ostrava p ipraven 

autorským týmem ve spolupráci s externími spolupracovníky (nap . M. Zelený, Fr. 

Trnka, C. Kura, Š. Kud lková a další) obsahuje celkem 19 doporu ení v 7 hlavních 

oblastech ízení podniku (1. Globální podnikání a strategie, 2. Zákazník, 3. 

P idaná hodnota, 4. Inovace, 5. Motivace lidí, 6. Znalosti a u ení, 7. Vztah k okolí). 

V p ípad  MSP není podmínkou aplikovat všech 7 oblastí, ale vybrat si jejich 

libovolný po et. Vybraná doporu ení je poté nutno aplikovat s co nejv tší 
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pe livostí a d kladností. Navržená m ítka pak jasn  deklarují, dosahuje-li podnik 

o ekávaných výsledk . 

VYBRANÉ PRINCIPY 

1. Podnik funguje v globálním, nejen lokálním prostoru. 

ada úsp šných firem pronikla na lukrativní zahrani ní trh a následn  posílila i 

svou pozici v R. Firmy, které se orientují jen na lokální trh, nesou všechny 

negativní sociáln  ekonomické dopady této lokality na sv j obchod a zárove  jsou 

vystaveny konkuren nímu tlaku s globálními parametry. 

2. Podnik je „továrnou na inovace“ 

Úsp šné podniky se krom  orientace na technologické inovace v nují také 

inovacím v oblasti obchodu, marketingu a ízení výkonnosti podnikových proces . 

Firmy snažící se p evzít funk ní (by  úsp šné a efektivní) systémy ízení bez tlaku 

na jejich vnit ní dynamiku prost ednictvím inovací, nedosahují neo ekávané 

konkurenceschopnosti a požadované výkonnosti. 

3. Podnik je spjatý s regionem. 

Úsp šné firmy prost ednictvím svých model  sociální odpov dnosti, které mají 

hmatatelní dopady v jejich regionu, si upev ují svou regionální pozici a utvá ejí 

p edpolí pro následnou expanzi do celé R a do zahrani í. Zárove  spoluutvá ejí 

dobrou image regionu a tím posilují možnost udržení klí ových zam stnanc . 

Firmy, které neutvá ejí vazby s regionem, se vystavují riziku ztráty jistého 

obchodního zázemí i zázemí pro potenciální získávání dalších profesních záloh. 

Silná firma ve slabém regionu m že být p í inou sociálního nap tí.  

4. Zam stnanci jsou spolupodnikatelé a spolupracovníci, ne „námezdníci“. 

Úsp šné firmy využívají schopnosti svých zam stnanc  a vnímají je jako klí ový 

faktor dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

Firmy, které svou konkurenceschopnost založily pouze na rutin  a levné pracovní 

síle, bývají po „ovládnutí“ zahrani ním kapitálem asto p esunuty do zdrojov

výhodn jších zemí. Taková firma d íve i pozd ji v R zaniká. 
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5. Každý útvar, proces a jedinec musí p idávat hodnotu. P idaná hodnota, ne 

zisk, je mírou podnikové (i národní) výkonnosti a konkurenceschopnosti. 

Úsp šné firmy vnímají zisk jako ú etní kategorii. Svou vnit ní výkonnost odvíjejí od 

p idané hodnoty a procesy, které nevytvá ejí hodnotu, minimalizují. 

Firmy, které nerozlišují zisk a hodnotu, do svých strategických ukazatel asto 

promítají cíle stimulující k r stu prost ednictvím hektického úsilí p i nízké 

výkonnosti. 

6. Znalosti jsou nejd ležit jší formou kapitálu podniku i ekonomiky. 

Úsp šné firmy realizující investice do znalostní oblasti mohou dosahovat výrazn

vyšší návratnosti a zárove  vytvá ejí jedine ný zdroj (znalostí), který se 

využíváním neni í, ale naopak rozr stá. 

Firmy, orientované jen na zisk a minimalizaci náklad , fungují jen do doby, než 

nastane zm na na trhu, na níž nejsou schopny pružn  reagovat. Pak musí za 

znalostmi draze „migrovat“ do jiných míst nebo se nechat „pohltit“ jiným subjektem 

(je-li ješt  o takovou akvizici investor  zájem). 

7. Vzd lání je úzce spjato s podnikovou praxí a za to nese odpov dnost 

management podniku. 

Úsp šné firmy se zam ují na rychlou aplikaci získaných poznatk  do praxe. Tím 

zvyšují výkonnost svých lidí i celé firmy. 

Firmy, které podce ují podnikové vzd lávání, se vystavují nebezpe í ztráty svého 

postavení v oboru v d sledku dynamiky rozvoje informací, nových technologií a 

aplikace ú inných metod ízení. Úsp šné jsou jen do doby neznalosti t chto prvk

u ostatních. 

8. podnikatelsky zam ená univerzita neprodukuje absolventy, ale potenciál 

pro nové, konkurenceschopné firmy, v nich jsou absolventi „zabaleni“. 

Úsp šné firmy podporují podnikatelství na univerzitách jako zdroj své budoucí 

prosperity v daném území. Mají zájem na kultivaci odborník  a profesionál  pro 

sv j obor a oblast podnikání. 
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Firmy, ignorující rozvoj podnikatelství na univerzitách, jsou jen pasivními hrá i, 

ekajícími na „novou podnikatelskou ligu“. Doposud jen poukazují na špatný 

sou asný stav a neexistenci výb ru na trhu práce.   

9. Správn , globální strategie je páte í podnikové innosti. Rozhoduje 

ak nost a ne pouhé proklamace. 

Úsp šné firmy pracují s globální vizí, porovnávají se s nejlepšími a zapojují se do 

procesu využívání nových poznatk . Správné strategické sm rování vyžaduje 

denní pozitivní p íklady a podn cování nejbližšího okolí. 

Firmy bez strategie, které využívají jen sou asných mezer na trhu, jsou odkázány 

na do asnou benevolentnost siln jších subjekt . Jejich zam stnanci nejsou 

motivováni k seberozvoji ani k rozvoji firmy, nebo  nevidí její blízkou budoucnost. 

10. Služba ve ejnosti a uspokojení zákazníka jsou cílem podnikání. 

Úsp šné firmy se zam ují na uspokojení zájmových skupin (stakeholders). 

Ovliv ují tím své okolí tak, aby posílily svou konkuren ní pozici a image zvyšující 

hodnotu jejich zna ky. 

Firmy, zam ené pouze na obchod s bezprost edním klientem, ztrácejí svou 

konkuren ní výhodu. Podce ují budování trvalých vazeb a vztah  se zákazníkem 

a nedoce ují tvorbu dobrého jména firmy, které vnímá odborná i laická ve ejnost. 

ZÁV R 

Je tomu již více než celé století, kdy T. Ba a (pozd ji pak i J. A. Ba a) za al 

budovat svou zlínskou firmu, kterou postupn  transformoval na prosperující 

obuvnickou korporaci, aby se posléze on sám prom nil na podnikatelskou 

legendu. Legendu, která si i s odstupem mnoha let zasluhuje pozornost, protože 

ve své unikátní Soustav ízení nabízí i sou asným podnikatel m tv r í inspiraci a 

poznání. 

Tuto skute nost dokumentuje ada úsp šných praktických aplikací, což jen 

potvrzuje šanci zvýšit touto cestou výkonnost eských podnik . Jde o to posílit 

zejména rozvoj stávajících MSP a podnítit jejich další, tolik pot ebný r st a 

podnikatelské aktivity s d razem na tvorbu p idané hodnoty, podobn  jak tomu 
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bylo u Ba , kdy z malé skupiny živnostník  postupn  vznikla velká a úsp šná 

spole nost. I tento návrh se tak m že stát vhodnou platformou pro odstartování 

nové vlny eského podnikání, která m že p isp t ke zvýšení zam stnanosti v R 

a potažmo k upevn ní postavení R v EU. 

3. 7   Decentralizovan  versus integrovan  (jeden z mnoha pohled  na  
         jednu ze soustav ízení) [53]

Úsp ch soustavy Ba a lze odvodit z toho, že šlo o soustavu (tehdy o provázaný, 

organický a integrovaný p ístup k ízení podniku) a mén  již ze specifických 

organiza ních, ú etních, finan ních, marketingových, personálních a 

technologických praktik. Tomáš Ba a byl geniální systematik a vytvo il geniální 

soustavu. Detailní p ístupy, techniky, metody a technologie soustavy ízení Ba a 

jsou už mén  d ležité. Dob e provázaná a správn  integrovaná soustava ízení 

podniku má nad ji na úsp ch i za podmínek užití mén  technicky vybroušených a 

mén  kvalitních specializovaných komponent . Ani ty nejlepší a nejkvalitn jší 

techniky však nepovedou k úsp chu, pokud by z staly roztroušeny, izolovány a 

neprovázány do koherentního systému i soustavy. Organizace a provázanost 

komponent  a faktor  podnikového ízení je tudíž d ležit jší než komponenty 

samotné. Systém je d ležit jší než jeho složky. Podnik bez vlastní soustavy ízení 

má své jednotlivé funkce neprovázané, izolované, navzájem konfliktní a 

p icházející z r zných zdroj , kultur a technologií. Jednoduše e eno: n kdo 

p iveze nový ú etní systém, jiný se zú astní zahrani ní konference o motivaci a 

komunikaci, jeden chce d lat strategický reinženýring a druhý hledá certifika ní a 

recertifika ní modely. Anglicky se tomu íká „cherry picking“ – vybírání t ešni ek, a 

to nevede k tvorb  podnikové soustavy ízení. Podnik a podnikové prost edí není 

„blueberry hill“ r zných chutí a p íchutí týdne a úsp šné podnikání není založeno 

na úzkostlivém sledování módních výst elk  a trend . Moderní podnikání 

znamená tvorbu vlastní, koherentní, trvalé soustavy podnikového ízení tak, jak 

nám to ukázal – a snad n které i nau il – Tomáš Ba a. 

Zelený dále uvádí, že Tomáš Ba a pozvedl podnikání, ízení a organizaci vysoko 

nad b žné um ní, vysoko nad um lý a lidským mozkem vykonstruovaný podhled 
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na realitu. Pozvedl je tak vysoko nad v du, vysoko nad racionáln  objektivní 

pohled výpo tu a d kazu. Tomáš Ba a objevil, že základem lidského života není 

um lecká interpretace reality, ale plné a d stojné žití lidské reality. Tomáš Ba a 

objevil, že ú astníky v produktivním procesu net eba ídit, porou et jim, 

p edepisovat jim a vnucovat jim ten i onen názor. Ba a objevil filozofii ízení 

„vytvá ení nutných podmínek“. Za správných podmínek a okolností se lidé 

dokážou ídit sami, dokážou se motivovat k práci a odvozovat radost a uspokojení 

z kvality, vynálezu, zlepšení. 

Ba v systém ízení spo ívá v hledání odpov di na otázku, jak a co d lat, aby lidé 

mohli ídit sami sebe? Ba a samoz ejm  nem l odpov di na všechny detaily a 

nem l as odzkoušet všechny své myšlenky a nápady. Jeho cesta však byla 

správná, i když již dávno násiln  p erušená, zarubaná a tém  zapomenutá. 

Teprve dnes máme op t možnost se na tuto správnou – a hlavn  naši – cestu 

op t vrátit. Ú elem však nesmí být se po ní vracet zp t, ale naopak: rozb hnout 

se vp ed do budoucnosti, za a p es Ba ovy horizonty. Tomáš Ba a sám by to ani 

jinak necht l. Jeho systém podnikání a životní filozofie byl nekone ný experiment. 

Našim úkolem není Ba v experiment dokon it, ale zaru it, aby nikdy dokon en 

nebyl a být nemohl. Je t eba, aby tento systém ízení a podnikání žil v n , 

nep etržit  se vyvíjel, vylepšoval a p izp soboval – aby ti naši noví „ba ovci“ již 

nikdy neusnuli na vav ínech. 

Deset d vod  úsp chu Tomáše Bati:  

1. Osobní motivace k úsp chu 

2. Osobní charakter: spolehlivost, trp livost, korektnost 

3. Schopnost se u it, pot eba se u it, u it se od druhých 

4. Globální vnímání sv ta i podnikání 

5. Pochopení role technologie 

6. Zdravý selský rozum 

7. Smysl pro systém, pro soustavu 

8. Pochopení pen z jako nástroje, ne cíle 

9. Odmítnutí politiky i státní byrokracie 

10. Schopnost ídit p íkladem  
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4   VLASTNÍ CÍLE DISERTA NÍ PRÁCE  

Tématem diserta ní práce je: 

KLÍ OVÉ PERSONÁLNÍ PROCESY 

A JEJICH TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ V ÍZENÍ TRANSFORMA NÍCH ZM N. 

Evoluce znamená posun z bodu A do bodu B, ale na úrovni vyšší, lepší. Tento 

posun je možno dosáhnout zm nou status quo v bod  A do status quo v bod  B – 

zm na – fenomén dnešní doby a zcela jist  i budoucnosti. Transformace není 

ni ím jiným než procesem na sebe navazujících díl ích zm n. Domnívám se, že 

úst ední problém p i ízení zm n nikdy netkví ve strategii, struktu e, systémech i 

kultu e, ale že podstata problému vždy spo ívá v otázce, jak zm nit chování lidí. 

Mnoho koleg  manažer  se stále domnívá, že p edpokladem takové zm ny je 

zm na myšlení lidí. Z stává otázkou, zda klí ový význam p i ízení zm n zde 

nemá asto i dramatické, strhující zprost edkování, burcující a p esv d ivé 

názorné zkušenosti, pozd ji doprovázené hlubokým emocionálním prožitkem 

úsp chu, nikoli racionální analýza a e  kvantitativních ukazatel . Domnívám se 

proto, že koherentní soustava ízení, vytvo ená – tvo ená lidmi samými („skrzeva“ 

lidi), to znamená vlastní podnikovou praxí, má šanci být soustavou lidmi 

pochopenou a p ijatou, p es kterou bude možno hledat odpov  na otázku jak a 

co d lat, aby lidé mohli ídit sami sebe. A domnívám se tudíž taky, že v takovémto 

p ípad  budou lidé um t nacházet zp soby, jak druhým lidem pomoci vid t 

problémy nebo jejich ešení takovými zp soby, jež ovliv ují zejména emoce nikoliv 

jen myšlení. Proto také jsem i schopen se domnívat a dovozovat, že za t chto 

okolností pocity a emoce zm ní chování lidí natolik, že dokáží p ekonat i etné 

p ekážky na cest  a to cest  transforma ní.  

Proto také úst edním a zásadním cílem mé práce je integrovat, odizolovat a 

provázat historicky vzniklé, sou asn  dotvá ené i v budoucnu vylepšované 

komponenty podnikové praxe ízení a tím vytvo it i položit základní kámen naší 

soustavy ízení, kterou jsem nazval PNC Method.   

Druhým cílem práce je vytvo ení syntetického modelu p ístupu k ízení zm n, 

který jsem nazval CK SIX ízení zm ny a zárove  vytvo ení modelu, který jsem 
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nazval generický model stromu jakosti, který vyr stá z podhoubí procesního 

p ístupu, integruje v jeden celek obchod a logistiku, pokusím se také vymodelovat 

vztah znalostních vazeb a souvztažnost k budoucí prosperit  a excelentnosti.   

T etím cílem je myšlenka nabídnout vedení BANDAGu AG pro evropskou ást, to 

je 220 výrobních závod , p íru ku postupu, jak na to, vycházející z PNC Method, a 

to formou okomentovaného Best practices, kterou chci nazvat Od dobré 

spole nosti k vynikající – excelentní.  
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PRAKTICKÁ ÁST

ANALYTICKÁ ÁST
PRIMÁRNÍ

NÁVRHOVÁ ÁST

I.  Strategie spole nosti p i p echodu z odv tví do odv tví

(1997 – 2001)

Metodologická ást

Analýza stavu

Vyhodnocení aplikace (postupu)

Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení)

II. Model chování úsp šn  certifikované firmy nad rámec 

standard  ISO 9000:2000

(2002 – 2004)

Analýza stavu

Vyhodnocení aplikace (postupu)

Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení)

ANALYTICKÁ ÁST
SEKUNDÁRNÍ

I.  Model chování dobré firmy

(2005 – 2006)

Analýza stavu
Vyhodnocení aplikace (postupu)
Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení)

I. PNC Method

II. CK SIX ízení zm ny

Generický model stromu jakosti

III. Od dobré spole nosti k vynikající – excelentní

P íru ka pro 220 firem EU – BANDAG AG (Best practices)

5   PRAKTICKÁ ÁST 

5.1   Schéma strukturovaného postupu ešení cíl  diserta ní práce (P íloha .    

26) 

Obr. 8 – Schéma strukturovaného postupu ešení cíl  diserta ní práce [vlastní zpracování] 

Komentá  ke schématu strukturovaného ešení postupu cíl  diserta ní práce 

Diserta ní práce je zpracována tak, aby v rámci stanoveného zadání, které zní 

„Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních 

zm n“: 

a) naplnila stanovené cíle 

b) prokázala, že napln ní cíl  je dosaženo zp sobem posouzení retrospekce ve 

vztahu k uplat ované v té které dob  form innosti a ízení spole nosti, 

ústící do návrhové ásti coby nápravného opat ení. 

Domnívám se, že tento d jový nestatický p ístup k ešení uloženého zadání je 

nejlepší. D j totiž se nejsnáze popisuje rozdílem mezi jednotlivými stavy, ímž 

taky dává popisu, v mé práci analytické ásti jasnou strukturu (viz schéma výše), 
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kterou jsem p izp sobil tak, abych udržel strukturované len ní analytické ásti 

práce a p itom neztratil pov stnou nit toho, eho posléze napln ním samotných 

cíl  chci dosáhnout, vyjád it, sd lit, prezentovat, a to je provázanost p ístupu, 

technik, metod do koherentní soustavy ízení podniku. Protože se domnívám, že 

ani ty nejlepší a nejkvalitn jší techniky, pokud z stanou roztroušeny, izolovány a 

neprovázány, nemohou vést k podniku dobrému, a už v bec ne k podniku 

excelentnímu.  

V analytické ásti práce jsou pasáže, zachycující d jov  historii PRO NORTH®u, 

ve kterých používám statí mých ro níkových prací, zpracovávaných v rámci studia 

MBA, vnitropodnikových materiál , prezentací i statí ze záv re né práce 

manažera jakosti, které dle mého mín ní nejvýstižn jším zp sobem zachycují 

práv  zmín ný d j a ilustrativn  poukazují na stav mého teoretického i praktického 

poznání, aplikovaného v té které dob  v praxi, by  je mi naprosto jasné a z ejmé, 

že sice n které pojmy mají ustálené definice, jejich nápl  se však stále m ní, a to 

práv  s rozvojem teoretického i praktického poznání, z marketingových d vod , 

ale i z d vodu, o kterém se dá íci lapidárn , že v té které dob , kdy byly použity, 

nedokázaly uchopit jádro v ci plnospektráln , a to z pohledu toho, jak jsou tyto 

v ci i skute nosti vnímány dnešní dobou.  

Vytvo il jsem tímto zp sobem primární analytické jádro, jehož ásti jsem nazval:  

1. Strategie spole nosti p i p echodu z odv tví do odv tví,  

2. Model chování úsp šn  certifikované firmy nad rámec standardu 9000:2000 

V první ásti primární analýzy (viz schéma výše) jsem pracoval s obdobím 1997 – 

2001. Zde využívám pasáže statí, jejich analýz a záv r  k nim, mých prací z MBA, 

a to jako nosn , by  i zde vnitropodnikové publikace, které jsem vydal, i 

materiály, používané v té dob , nebudou opomenuty. Pokusil jsem se zárove

retrospektivn  vymodelovat stav, ve kterém jsme se jako spole nost nacházeli 

v roce 1997, který zárove  dostate n  a jasn  vydokladuje období našeho 

prvotního r stu po vzniku spole nosti do klí ového momentu tohoto roku, tedy 

práv  zmi ovaného roku 1997. Tuto vskutku absolutní atypi nost jsem zvolil proto, 

že práv  tímto zp sobem bych rád poukázal na t i velmi d ležité momenty:      



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 53 (celkem 220) 

1. výstižné dokladování a popis stavu mého, už v té dob , vnímání relevantního 

okolí podniku, stav vnímání i spíše cít ní pot eby pouze nevyráb t, ale ešit 

zákazníkovy problémy, jakož i mou hlubokou víru v budoucnost, která bude 

pat it inovacím 

2. a taktéž zachycení d je 1997 – 2001, ze kterého se dá naprosto jasn  vycítit 

d ležitost lidského zdroje, jakožto zásadního faktoru, ovliv ujícího úsp ch i 

neúsp ch zm ny 

3. a také sám fakt, mého v té dob  vnímání zm ny, co by pr vodního jevu 

evoluce každé organizace i jejího okolí, by  v té dob  (1997 – 2001) jsem spíše 

zm nu chápal a vnímal a tím i spojoval s pojmem strategie.   

Avšak p es tento drobný renonc práv  management zm ny, který jsem chápal, tak 

jak uvádím výše, vytý il reakci na zm n nou situaci v relevantním okolí podniku, 

kdy v té ale i sou asné dob  zm ny p icházejí s nevypo itatelnou frekvencí a 

ízení podniku se stává ízením zm n.  

Použité nosné analytické nástroje a metody k první ásti (uvádím alespo  n které, 

o nichž se domnívám, že bez jejich použití by analýza nemusela být plnospektrální 

a vystihující daný stav, ve kterém jsme se jako spole nost nacházeli):  

⋅ Strukturální analýza stávajícího odv tví 

⋅ Analýza jádrových schopností firmy 

⋅ Determinace tržní ceny 

⋅ K ivka nabídky a poptávky 

⋅ Sklony nabídkové a poptávkové k ivky 

⋅ Cenová elasticita poptávky a nabídky 

⋅ Paretova analýza   

⋅ Finan ní analýza 

⋅ Bilan ní analýza 

⋅ Rozklad ROE 

⋅ Altmann v index 

⋅ Index IN 
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V druhé ásti primární analýzy (viz schéma výše) jsem se v noval nosn  období 

2001 – 2004, kde spíše než strukturálním analýzám prost edí p ti konkuren ních 

sil a jádrových schopností a analýzám dalším, se kterými jsem pracoval v ásti 

první, jejichž technika, jak se domnívám, byla v naprosto posta ující podob

dokladována, jsem své soust ed ní sm oval k analytickému popisu p ínosu - 

vlivu inovace, kterým p echod do nového odv tví tyres managementu ovlivnil vývoj 

v PRO NORTHu. Tuto analýzu jsem spíše sm oval ne tak do blízkého okolí 

organizace, ale více jsem se zabýval otázkou, zda inovace mají i nemají vliv na 

vnit ní prost edí organizace. A v p ípad , že mají, pak jaký. Obzvlášt  pak tak, jak 

se domnívám, velmi zajímavá se jeví analýza a zamyšlení nad d vody, pro které 

zahájení - zavád ní procesního ízení bylo pro spole nost v letech 2002 – 2003 

neúsp šné, ímž jsem se pokusil postupn  dopl ovat tuto ást primárního 

analytického jádra, na n mž jsem postavil nápravné opat ení, které je zárove

jedním z initel , podílejícím se na kone ném celkovém sou tu, znamenajícím 

návrh ešení, který je dopln n o generické schéma stromu jakosti. 

Analytickou ást jsem doplnil o ást sekundární (viz schéma výše), záhy se 

vynasnažím p iblížit m j pohled a tím i íci pro . Tuto ást jsem nazval Model 

chování dobré firmy, která zachycuje období 2005 – 2006 - 2010. Zp sob, jakým 

p istupuji k analýzám, domnívám se, že jsem popsal výše dostate n  na to, abych 

prokázal formy a zp sob, jakými jsem v diserta ní práci postupoval. Koneckonc

je to i nazna eno ve schématu strukturovaného postupu ešení cíl  práce, kterým 

oddíl uvádím. I tato ást pochopiteln  má podobu velmi obdobnou, myšleno 

zp sobem a charakterem zpracování, proto mi dovolte, a to s mou omluvou, „si 

pohrát“ s tím, jak si dovolím ji uvést a nastínit její obsahový rámec. „… jací vlastn

jsme, co jsme a eho dosáhli. Je to dost dobré? 

• Vydefinovali jsme vlastní odv tví podnikání 

• Máme dokonce vlastní p ístup k otázce organizování zm n 

• V praxi jsme p ed x lety aplikovali dnes pojmenovanou strategii modrého 

oceánu 

• Zavádíme logistiku ízení lidské práce podle norem 

• Umíme ji p i adit i normu technologickou 
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• Pracujeme na koncepci High potencial, která nám má zušlech ovat 

nastoupivší nové zam stnance 

• Máme dokonce i ty i certifikované manažery jakosti a další jsou v toku 

školení se a p íprav na získání certifikátu MJ 

• Máme zaveden plošný informa ní systém, který „hý í“ informacemi pro naše 

lidi 

• Úsp šn  každoro n  obhajujeme veškeré nám „prop j ené“ symboly kvality 

• Snad se nám „rozjelo“ procesní myšlení – procesní p ístup 

• Ba dokonce máme i ujasn nou sezónní periodicitu z hlediska pot ebnosti a 

efektivity nasazení práce a stroje 

• Dokonce i máme náhradní výrobní programy, když perioda je pod optimem 

pot eby 

• Výborn , máme promyšlenou, ba dokonce rozpracovanou s tím, že ji již 

za ínáme uplat ovat v praxi, linii „vstupu“ nových pracovník  a to formou 

spolupráce od st edních po vysoké školy 

• Dokonce jsme v hluboké p íprav  na zavedení Six Sigmy   

• A vlastn  hodn  dobrých v cí by se mohlo najít za období 2005 - 2006 

A p ece. Z stává otázka: 

Je to dost dobré? 

Snad, snad i ano, ale jak je daleko, jak vysoké jsou stupn  ke zlaté? 

Je t chto stup  ke zlaté excelenci deset i mén ? 

Možná i více. 

A práv  otázkou klí ových akcí a jejich pojmenováním determinací v asové ose, 

vztažené posléze k ose r stu hodnoty organizace, se zabývám v této analytické 

ásti, kterou jsem nazval sekundární proto, že jak výše uvedený text nazna uje, 
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hodn  komponent , dokonce velmi kvalitních a specializovaných, jsme za dobu 

své existence obsáhli a v zásad  by se tedy dalo i tvrdit a být spokojený, že toto 

dokáže jen organizace dobrá. Ale protože mezi nebem a zemí stejn  jako mezi 

dobrým a excelentním je prostor, rád jsem se práv  touto otázkou, tímto 

prostorem pozabýval, protože za takovéto úvahy a rozjímání, jak jsem hluboce 

p esv d en, stojí. A o tom je (a práv  proto takto byla nazvána) analytická ást 

sekundární.  

5.2   Analytická ást – primární 

Strategie spole nosti p i p echodu z odv tví do odv tví (1997 – 2001) 

5.2.1   Metodologická ást 

Zhoršující se hospodá ský vývoj spole nosti p im l stávající spolumajitele 

k rozhodnutí se dále nepodílet vlastnicky na právním titulu PNC. Toto rozhodnutí 

p ineslo nutnost najít strategického investora a zahájit jednání o jeho ú asti 

v PNC. Tento stav v ci ješt  více, a dnes mohu íci rozhodujícím zp sobem, 

ovlivnil rozhodnutí a zájem komplexn  se za ít zajímat a analyzovat, pro

k takovému stavu, v jakém se spole nost nachází, došlo a co tento vývoj 

zásadním zp sobem ovlivnilo. 

V té dob  jako zakladatel spole nosti a spolumajitel jsem p sobil na 

manažerském postu v dce iné spole nosti jedné z nejv tších gumárenských firem 

v eské republice. Bylo mi z ejmé, že tento nep íznivý vývoj ve spole nosti má 

neblahé vlivy na sociální klima a samotný pracovní výkon stávajícího 

managementu a pochopiteln  dalo se p edpokládat, že tento vliv je p enášen i 

mezi na jím ízené spolupracovníky. Požádal jsem externí konzultantskou firmu o 

provedení pr zkumu zam eného na organiza ní rozvoj s cílem zjistit p í iny a 

diagnostikovat krizi v oblasti lidského zdroje. Byl proveden pr zkum, kde základem 

byly diagnostické testy J. Clarkové. 

Z titulu na možný rozsah p edložené práce uvádím ást záv re ného hodnocení. 

„….. Lze tedy konstatovat, že výsledky dotazníku významn  upozor ují na 
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existenci v d ích vlastností leadera (který je ovšem v této dob  „mimo firmu“), 

prosazování (i když pouze domn lého) vrcholového managera, který zpovzdálí bdí 

a rozhoduje o chodu celé firmy. Širší management tímto p ístupem posiluje svou 

neformální autoritu a stává se pro všechny ostatní naprosto ne itelným, set ásá ze 

sebe jakoukoli odpov dnost v rozhodovacích procesech a výrazn  tak p ispívá ke 

zhoršování výkonnosti celé firmy. ….“    

Záv re né doporu ení: „….. S p ihlédnutím k záv r m provedeného pr zkumu 

doporu ujeme zakladateli spole nosti, aby zvážil možnost p ímého vlivu na 

spole nost a to formou p ímého pracovního výkonu ve vedení spole nosti. 

S p ihlédnutím ke všem okolnostem a doporu ení externí firmy jsem tuto výzvu 

p ijal a rozhodl se vrátit do spole nosti do p ímého pracovního výkonu coby editel 

spole nosti s cílem diagnostikovat stávající stav, navrhnout ešení a realizovat 

nutné kroky k jeho docílení. 

Uv domil jsem si, že tento nelehký úkol není otázkou jednoho spásného 

rozhodnutí i na ízení, ale že se jedná o obsáhlý proces, který má-li vést k cíli (v té 

dob  nebyl tento cíl definován – použiji tudíž termín „ke zm n “) stávajícího status 

quo, musí být procesem ízeným.  

Vypracoval jsem rámcovou p edstavu možných o ekávání, vztahujících se 

k výkonnosti firmy v ase v pr b hu zm ny, kde základním východiskem byl graf 

znázor ující vývojové cykly zm n a zd raz ující dva rozhodující milníky, a to je 

lomový bod vázaný na pov domí zam stnanc , že zm ny se chystají, a lomový 

bod vázaný na konkrétní vyhlášení zm ny. Pov domí o tom, že rozdíl asu t chto 

dvou lomových bod  milník  je rozhodující z pohledu na nastavení nového status 

quo bylo základním východiskem p i p ijímání dalších rozhodnutí a opat ení. Sv j 

dichotomický – um le tvo ený obrazec rámce p edstav možného pr b hu zm ny 

jsem obohatil a to tím, že jsem do n j zapracoval jednotlivé fáze procesu ízené 

zm ny (viz p íloha . 1, kterou jsem nazval Syntetické schéma p ístupu k ešení), 

ímž jsem docílil roz len ní na fázi diagnostikování, plánování a implementace, 

pr b žn  dopl ované fází kontroly a u ení se.  



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 58 (celkem 220) 

Mou další innost velmi podstatným zp sobem ovlivnil fakt, že spole nost jsem 

za al vnímat jakožto sociální systém, pro který je charakteristická, jako ostatn  pro 

každý živý organismus tendence i schopnost se mýlit, která je vlastností 

samotného bytí. Navzdory tomu však všechny živé systémy (organismy) usilují o 

nemožné a to je dosáhnout ur ité stability – rovnováhy a tak jejich existence je 

neustálým sledem p echodu od nastavení jednoho status quo p es destabilizaci 

prost ednictvím zm ny k nastavení dalšího relativního status quo ale na nové 

úrovni.  Je tady ale jedna velmi zásadní charakteristika, která je vlastní každému 

živému organismu a to je homeostatická tendence udržet stabilní stav, což 

v p ípad  organizace – sociálního systému je soubor aktivních vlastností, majících 

za úkol zabezpe it jejich vnit ní stabilitu ústící v projevování ur itého odporu ke 

zm nám. Bylo mi jasné, že i „náš“ proces bude ovliv ován práv  t mito 

vlastnostmi, které v p ípad , že nebudu pracovat s pov domím o tom, že jsou a že 

je pot eba je eliminovat, mohou velmi celý proces zpomalit, ne-li ho úpln  zastavit. 

Zvolil jsem p tifázový Carnall v model, který z pohledu p ekonávání negativních 

jev  p i procesu zm ny mi byl nejbližší, jelikož nejdetailn ji vyjad oval a 

objas oval mnou p edpokládané reakce zam stnanc  na zm nu. Tímto modelem, 

resp. jeho fázemi, jsem obohatil „sv j“ model p edstavy (viz P íloha . 1), ímž 

jsem docílil, že do tohoto pr b hového procesního schématu jsem zavedl vliv 

faktoru, který z hlediska pr b hu procesu je velmi podstatný a to je lov k – lidský 

faktor.  

Posledním prvkem, který jsem použil, bylo uplatn ní a zapracování do tohoto 

syntetického schématu osmi fatálních chyb, kterých, tak jak je definoval a uvádí J. 

P. Kotter [17], 

• P ílišné uspokojení a arogance 

• Neschopnost vytvo it dostate n  silnou koalici osobností, která by zm ny 

prosadila 

• Podcen ní síly vize 

• Nedostate ná komunikace vize 

• P ekážky zablokují novou vizi 
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• Neschopnost vytvá et krátkodobá vít zství 

• P íliš asná vyhlášení vít zství 

• Zanedbání pot eby pevného zakotvení zm n ve firemní kultu e 

v pr b hu procesu zm ny jsme schopni se dopustit. V pr b hu své innosti jsem 

je vnímal jako STOP – MILNÍKY ili jako výstrahy na cest  k cíli úsp šného 

procesu zm ny.  

Tento procesní graf, tak jak jej znázor uje P íloha . 1, byl pro m  sice um le, ale 

vytvo enou ur itou platformou pro další úvahy a rozhodování. len ní na 

jednotlivé fáze procesu ízené zm ny m lo ur ující vliv na postup p i ešení úkolu, 

který jsem si p edsevzal, nutilo mne k udržení strukturální posloupnosti a tuto se 

budu snažit zachovat i v p edložené práci.   

Po p ipravení této základní platformy jsem p istoupil k samotné realizaci, kterou 

jsem zahájil diagnózou, zam enou na stanovení p í in stávajícího stavu, ve 

kterém se PNC nachází. 

Z hospodá ských výsledk  a finan ní analýzy bylo z ejmé, že sou asný stav a 

trend vývoje ve spole nosti není v cí náhody i sm ly, ale má p ímou vazbu a 

vztah k intenzit  konkurence, která na PNC p sobí a s níž PNC sout ží. Proto, 

abych mohl analýzu zam enou na konkuren ní síly zahájit, musel jsem  

uvést podnik do vztah  k jeho prost edí. 

A koli relevantní prost edí je velmi široké a obsahuje sociální i ekonomické vlivy, 

klí ovým aspektem prost edí, v n mž firma p sobí, je odv tví, v n mž sout ží.  

Pro stanovení správného rozhraní odv tví jsem vycházel z pracovní definice 

odv tví, kde „odv tví vnímáme jako skupinu firem, produkující produkty, jež jsou 

navzájem úzce zam nitelné“.  

Vycházeje z této definice jsem stanovil odv tví, v n mž PNC p sobí: odv tví 

výroby studených protektor .  

Diagnóza 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 60 (celkem 220) 

P ed zahájením samotné strukturální analýzy jsem si vydefinoval souvztažnosti 

mezi odv tvími blízkými oboru pneu, jakož i odv tvím automobilové dopravy, které 

je odv tvím oboru dopravy a je odv tvím rovn ž blízkým, by  mimooborovým. 

Vytvo il jsem tímto p ípravu pro analýzu a nazval jsem ji: Výchozí modul pro 

strukturální analýzu p ti konkuren ních sil. Jelikož pro samotné vnímání a pr b h 

práce tuto ást – modul považuji za podstatný, proto jej uvádím: 

Výchozí modul pro strukturální analýzu stávajícího odv tví 

Pr ezový strukturovaný pohled na odv tví blízká v rámci jednoho oboru, v etn

odv tví oboru druhého - viz obrázek . 9 [vlastní zpracování]. 

Legenda k obrázku . 9  
1´       Obor pneu 

1 Odv tví výroby 
nových pneu  
Odv tví výroby 
obnovených pneu – 
protektor

2´ Odv tví prodeje a 
servisní      

     2          innosti  
Obor doprava 
Odv tví automobilová 
doprava 

Komentá

Obrázek znázor uje sm r vnitrooborové interakce, ke které dochází v odv tvích 

blízce souvisejících (blíže tuto skute nost objas uje strukturovaný ez 1. – 1´.), a 

zárove  znázor uje interakci mezioborovou, ke které dochází mezi blízkými 

odv tvími dvou r zných obor  (blíže tuto skute nost objas uje strukturovaný ez 

2. - 2´.).  
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Strukturovaný ez 1. – 1´. 

Obrázek . 10 [vlastní zpracování] 

Legenda k obrázku . 10  
Výrobce A nových pneu 
Výrobce B nových pneu 

isté prodejní kanály výrobce A 
– sí  A 

isté prodejní kanály výrobce B 
– sí  B 
Výrobce C obnovených pneu – 
protektor

isté prodejní kanály výrobce C 
– sí  C 
Ne istý kanál výrobc  A, B, C - 
multivýrobková prodejní sí  M 

Komentá

Obrázek znázor uje prodejní kanály jednotlivých výrobc , seskupené do 

prodejních sítí. Další len ní sítí, a to a  z pohledu vazby na výrobce i množství 

prodaného zboží (jako spole ný podnik, franšízový partner, dealer, prodejce) 

schéma neznázor uje. 

U „ isté“ prodejní sít  skládající se z istých prodejních kanál  dochází k interakci 

mezi subjektem výrobce a prodejce v isté vazb , což znamená, že prodejce 

odebírá pouze výrobky toho kterého výrobce – nositele sít . Není znázorn n 

možný vznik duální sít  (sít  tvo ené nosnými partnery a velkými prodejci toho 

kterého výrobce). 

U „ne isté“ prodejní sít  – multibrandní prodejní sít  (mnohovýrobkové – 

mnohozna kové) dochází k interakci mezi subjektem n kolika výrobc , a  už 

nových pneu nebo pneu obnovených a prodejce v ne isté vazb , což znamená, že 

prodejce odebírá výrobky r zných výrobc , dochází k vytvo ení ne isté 

multivýrobkové sít  – sí  nepat í ani jednomu výrobci. 
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Strukturovaný ez 2. – 2´. 

Obrázek . 11 [vlastní zpracování] 

Legenda k obrázku . 11 
Dodavatelská sí  (Prodejní sí ): A   B  C  M 
Kone ní odb ratelé ze sít  (Odb ratelská sí ): A´  B´  C´ 
 M´ 
M´´ - kone ní odb ratelé ze sít  A, B, C,  
M´  - multispektrální kone ný odb ratel (více sítí, více kanál , více výrobc ) 

Komentá

Schéma znázor uje mezioborovou interakci mezi odv tvími dvou r zných odv tví 

blízkých obor . Je zde znázorn na tržní interakce v rámci dodavatelsko – 

odb ratelského vztahu v p ípad  odb ratel  A´, B´, C´ dochází k tzv. isté 

interakci, kdy kone ný odb ratel je ztotožn n a zam en na jednoho výrobce, 

jeden prodejní kanál. V p ípad  odb ratel  M´ dochází k ne isté interakci, kdy 

kone ný odb ratel není ztotožn n a zárove  není zam en na jednoho výrobce, je 

však zam en na multibrandní kanál. Schéma neznázor uje duplicitní interakci, 

tzn. tržní interakci u jednoho odb ratele tvo enou dv mi prodejci jedné sít . U 

odb ratele M´´ dochází k ne isté interakci, kdy kone ný odb ratel není ztotožn n 

a zárove  není zam en na jednoho výrobce, ale ani na prodejní kanál, tzn., že 

neakceptuje žádný z popsaných kanál  A, B, C, M, nýbrž uplat uje vlastní 

multibrandní nákup z více kanál  A, B, C i M – takovéhoto odb ratele ozna íme 

jako multispektrálního.  
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Ve stávajícím oboru výroby obnovených pneu – protektor  je aktivních 26 výrobc , 

soust ed ných v p ímé vazb  na dodavatele výrobního polotovaru – výrobních 

komponent . Dodavatelé výrobních komponent  jsou: Kraiburg, RTS – 

Marangoni, Ellenbrog, Nokian Tyres, Scanrub, Bandag. 

Strukturální analýza p ti konkuren ních sil 

Strukturální analýza stávajícího odv tví – odv tví výroby studených protektor

Hodnocení: V analýze ozna ené  A1 jsem se zam il na stanovení a posouzení 

velikosti konkuren ních sil p sobících ve stávajícím odv tví. Položil jsem d raz na 

definování základních – klí ových charakteristik jednotlivých konkuren ních sil a to 

z d vodu zachytit a rozpoznat podstatné rysy odv tví jako celku, což pro 

vymezení rámce konkuren ní strategie je zásadním krokem. Tyto charakteristiky a 

faktory jsem odlišil od možných krátkodobých vliv , jelikož by

konkurenceschopnost i ziskovost i ony mohou p echodn  ovliv ovat, nicmén

z dlouhodobého hlediska jsou mén  významné. Posuzoval jsem, zda 

podnikatelský subjekt, kterým PNC je, je schopen ve stávajícím odv tví najít 

takové postavení, kdy bude moci nejlépe elit t mto konkuren ním silám, ba 

naopak zdali nebude schopen obrátit jejich p sobení ve sv j prosp ch. P i 

strukturální analýze jsem vycházel ze základního strukturálního len ní celého 

oboru pneu, protože toto len ní pro vnímání a pr b h strukturální analýzy 

považuji za zásadní a velmi podstatný. Vyhodnocením všech výše zmín ných 

okolností jsem dosp l k záv ru, že p i stávající struktu e oboru pneu, len ní 

jednotlivých odv tví blízkých v daném oboru, p i struktu e odv tví stávajícího a 

p sobení analyzovaných konkuren ních sil PNC nem že o ekávat zlepšení své 

dosavadní pozice a postavení vázaného na napln ní základního cíle, pro který 

podnikatelský subjekt funguje v tržním prost edí, a to je dosažení zisku. 

Záv r: Strukturální analýza stávajícího odv tví – výroby protektor  prokázala, že 

úrove  konkurence v odv tví neumož uje PNC dosažení konkuren ní výhody a 

zajišt ní pro sebe sama r stu.                          

Po provedení strukturální analýzy a vygenerování záv ru jsem si položil klí ovou 

otázku, zdali má firma vnit ní schopnosti, aby podnikala jinak, a v p ípad , že ano, 
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tak kde a jak, nebo v p ípad , že tyto schopnosti nemá, jakým zp sobem 

podnikání utlumit a jak vysoké jsou výstupní náklady v p ípad , že bych byl nucen 

rozhodnout o ukon ení podnikání. 

Analýza vnit ních schopností 

Zvolil jsem následující postup:  

• vyšel jsem ze strukturální analýzy a provedl jsem ješt  jednou detailní 

screening hlubinných zdroj  konkuren ního tlaku, který ve stávajícím 

konkuren ním prost edí odhalil kritické slabiny podnik , ústící posléze 

v komplexním hodnocení do hrozeb  

• následn  jsem se snažil docílit odosobn ní firmy od prost edí, ve kterém 

podniká, ili od stávajícího odv tví – výroby studených protektor , abych 

jednotlivé slabiny nevnímal v p ímé souvztažnosti a závislosti na konkuren ním 

stávajícím prost edí, nýbrž abych je dokázal posuzovat z pohledu možností 

zm nit slabiny v p ednost, a to pro p ípad, že nastavím prost edí nové ili 

umístím podnik do odv tví nového 

• posoudil jsem tudíž zdroje a schopnosti firmy jako takové, to znamená prosté 

p sobení konkuren ních sil a konkuren ního prost edí 

Zdroje, schopnosti – jádrové schopnosti jsem definoval a provedl jejich analýzu. 

Mezi jádrové schopnosti jsem za adil: 

• fran ízová a licen ní úmluva s Bandag AG  

• vlastní výrobek PNC - Promix®

• vývoj a vlastnictví integrovaného systému ízeného pneuhospodá ství P. R. O. 

HP®  

• výrobní proces – hledisko shodnosti a neshodnosti výrobk  s možností 

zdokonalení výrobního know – how a p ímého ovlivn ní zkušenostní k ivky 

Z hlediska priorit dodržení struktury práce, jakož i poci ovanou povinnost a nutnost 

vytvo ení p edpokladu pro její „ tivost“ v samotné metodologické ásti uvedu 

pouze:  
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• stru ný popis té které jádrové schopnosti 

• k jednotlivé jádrové schopnosti stru ný záv r k provedené analýze 

• záv re né agregované vyhodnocení zdroj  a schopností firmy  

Jednotlivé analýzy jsou ozna eny v textu a obsahov  jsou za len ny do ásti 

práce v nované analýzám, kde ozna ení jednotlivých analýz je dodrženo a 

odpovídá ozna ení v textu, ímž je zajišt na lepší orientace a kontinuita. 

  Fran ízová a licen ní úmluva s Bandag AG 

- Licen ní úmluva umož uje a oprav uje PNC k využívání veškerých 

dostupných výsledk :  

• z hlediska vývoje a to v oblasti produktové (myšleno z hlediska 

dodávaných výrobních komponent ) - možnost využívání výrobk

Microsipe System a Eclipse System, jakož i  

• z hlediska TG, to znamená vývoj strojního, technologického a 

diagnostického za ízení 

- Umož uje vyráb t kone ný produkt kvalitativn  nadstandardní v porovnání 

s výrobky jinými, který skýtá kone nému uživateli velkou užitnou hodnotu, a 

tím je schopna firma u n j docílit zm nu konstrukce ceny tak, aby cena 

obsahovala cenové pole vztažené k p idané hodnot  a tím mohlo dojít 

k rozm ln ní fixních náklad  v daleko v tším rozsahu na jednici, to znamená, 

že dochází k možnosti snížení tlaku na vyráb né množství na stran  jedné, 

podmín né však zvyšováním p idané hodnoty ve služb  na stran  druhé  

Hodnocení: Provedená analýza A 2 prokázala, že firma PNC disponuje znalostmi 

a pracovními postupy, kterými je schopna využít p ednosti vyplývající ze zdroje 

partnerského vztahu s firmou Bandag AG, což znamená, že v p ípad  možností je 

projevit v novém odv tví skýtá tento zdroj pro PNC p ednost. 

Záv r: Zdroj – jádrová schopnost – fran ízová a licen ní úmluva s Bandag AG je 

pro PNC p íležitostí. 
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Vlastní výrobek PNC - Promix® 

- PNC vyvinul vlastní výrobek Promix®, vyvinul a definoval technologický 

postup výroby tohoto výrobku, kde dokázal spojit vzácnost užitné hodnoty 

dvou r zných komponent , a to je kosterního základu a užitné hodnoty 

výrobních komponent  dodávaných firmou Bandag AG, ímž vznikl výrobek, 

který m že být použit – aplikován z hlediska dosažení optimální ekonomiky 

provozu, vycházející a vztažené na nároky, pot eby a možnosti toho kterého 

kone ného uživatele. 

- Promix® má v sou asné dob  jasn  definovány p ímé výrobní náklady a je 

nutné stanovit jeho optimální výšku prodejní ceny. Uv domil jsem si, že 

v p ípad  vhodn  nastavené prodejní ceny Promixu® je nová pneumatika pro 

Promix® konkurentem a pro novou pneu je Promix® substitutem 

(plnohodnotn  nahrazuje výkonem, bezpe ností užití novou pneu).  

Pro stanovení ceny jsem provedl analýzu trhu nových pneu na definovaném 

trhu s cílem zjistit cenovou elasticidu nabídky nových pneumatik.  

V pr b hu této analýzy jsem pracoval s maximáln  krátkým asovým 

intervalem a s pov domím dodržet pravidlo ceteris paribus, které íká, že p i 

zkoumání zm ny jednoho faktoru, zkoumajícího nabídku nebo poptávku, musí 

z stat ostatní faktory nem nné. P i analýze, ve vztahu ke zkoumanému trhu, 

jsem použil znalostí a poznatk  ze své dosavadní manažerské práce. 

Získanými výsledky p i zkoumání elasticidy nabídky nových pneumatik jsem 

získal rámcové hodnoty cenového rozp tí pro Promix® a tím si vytvo il 

základní východisko pro konstrukci jeho ceny. 

Hodnocení: Provedená analýza A 3 trhu nových pneu zam ená na zkoumání 

cenové elasticidy nabídky nových pneu prokázala, že existuje reálné rozp tí pro 

možnou cenotvorbu Promixu® a to takové, že p i pokrytí pot eby p ímých 

výrobních náklad  je možná tvorba plánované míry zisku.    

Záv r: Zdroj – jádrová schopnost vlastní výrobek Promix® je pro PNC p íležitostí. 
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Vývoj a vlastnictví integrovaného systému ízeného pneuhospodá ství P. R. O. 

HP®  

P. R. O. HP® systém je procesním integrovaným informa ním a ídícím systémem. 

-   umož uje získávání dle definované pot eby obsahov  a druhov  modelované 

typy výstup  pro vlastníky (vlastnický management) a jimi stanovené úrovn

ízení. 

Zavedení P. R. O. HP® systému p ináší a garantuje uživateli krom  údržby a 

zajišt ní obsluhy a servisu celého systému také zavád ní všech 

modernizovaných jeho upgrad . Uživatel tímto zp sobem má zajišt n rychlý 

p echod k zavedení všech vývojových novinek pro další snižování nákladovosti 

v oblasti pneumatik. 

Hodnocení: Popis P. R. O. HP® systému uvedený v ásti práce analýzy jako A 4 

a provedená analýza, která není a nem že být sou ástí p edložené práce, 

prokázala, že P. R. O. HP®   systém je v oboru pneu produktem pr lomovým a že 

PNC disponuje znalostmi, pracovními postupy a dostatkem tv r ích invencí 

(myšleno z hlediska použití, vývoje a dalších upgradecí P. R. O. HP® systému), 

které je schopna využít a uplatnit v novém, to znamená jiném než stávajícím 

odv tví jako p ednost.  

Záv r: Zdroj – jádrová schopnost vývoj a vlastnictví integrovaného systému 

ízeného pneuhospodá ství P. R. O. HP®  je pro PNC p íležitostí. 

Výrobní proces – hledisko shodnosti a neshodnosti výrobk  s možností 

zdokonalení výrobního know – how a p ímého ovlivn ní zkušenostní k ivky 

- výrobní proces obsahuje x – po sob  jdoucích výrobních operací, které jsou 

z hlediska preciznosti samotného provedení vázané na p esnost a preciznost 

innosti lidského zdroje a tím zrcadlí do hodnoty zkušenostní k ivky. PNC má 

jasn  definovaný a vyspecifikovaný výrobní postup, nicmén  jeho zkoumání 

p ípadn  dle výsledku jeho pozitivní ovlivn ní m že p isp t k celkovému 

zlepšování projevenému práv  ve zdokonalování pr b hu zkušenostní k ivky. 

Proto, abych odhalil p ípadný nesoulad p i procesu výroby z hlediska 

shodnosti a neshodnosti výrobk , jsem provedl analýzu výrobního procesu.  
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Hodnocení: Provedená analýza A 5, prokázala, že PNC disponuje odlad ným 

výrobním procesem, nicmén  poukázala, že: 

• z hlediska etnosti výskytu vad a finan ních ztrát v oblasti procesu  

vybrušování a procesu lokálních oprav je možno dosáhnout ur itého zlepšení a 

proto zam stnanci, kte í se v rámci výrobního procesu p ímo podílejí na t chto 

procesních úkonech byli vysláni neprodlen  na školící a tréninkový pobyt, 

zam ený na tuto ást výroby: proces vybrušování byl procvi ován na 

tréninkovém pobytu v Bandagu AG v Zaventemu – Brusel, proces lokálních 

oprav byl procvi ován na tréninkovém pobytu ve firm  Stahlgruber v Mnichov

• z hlediska závažnost vad, respektive proces , v nichž se vady vyskytují, byly 

definovány dva nejkriti t jší procesy a to proces autokláv a proces ezací st l. 

Na ídil jsem proto vedoucím pracovník m ve výrob , aby t mto proces m byla 

v nována zvýšená pozornost, nebo  vzhledem ke stupni závažnosti – tak jak 

prokázala analýza – jsou zmín né procesy potencionálním zdrojem nebezpe í, 

majícího za d sledek obrovské finan ní ztráty. 

Analýza prokázala, že i p es výše zmín né skute nosti výrobní proces (myšleno 

z pohledu jeho propracovanosti a vztahu na zkušenostní k ivku) m že být 

z pohledu na innost PNC v novém odv tví, resp. jiném odv tví než stávajícím, 

pro PNC p edností. 

Záv r: Zdroj – jádrová schopnost výrobní proces – hledisko shodnosti a 

neshodnosti výrobk  s možností zdokonalení výrobního know – how a p ímého 

ovlivn ní zkušenostní k ivky je pro PNC p íležitostí. 

Shrnutím záv r , ke kterým jsem dosp l strukturální analýzou stávajícího odv tví 

a analýzou vnit ních schopností firmy, jsem byl schopen vyvodit  

kumulativní záv r

PNC ve stávajícím odv tví výroby studených protektor  nedisponuje možností 

dosažení konkuren ní výhody a zajišt ní pro sebe sama r stu, nicmén  ale PNC 

má zárove  vnit ní schopnosti, aby podnikal jinak a jinde, to znamená, aby zm nil 

své podnikání a divestoval. z odv tví výroby protektor  do odv tví jiného. 
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Hledáním odpov dí na otázky:  

Kde podnikat? V novém odv tví, a to takovém, kde bude PNC v p ímé 

tržní interakci s finálním uživatelem, to znamená s odv tvím 

automobilové nákladní dopravy, oboru dopravy 

Jak podnikat jinak? P i hledání odpov di na tuto klí ovou otázku mi dopomohlo 

uv dom ní si a zformulování svých vlastních poznatk

získaných v obchodní innosti coby obchodní zástupce a 

posléze obohacené r znými typy analýz z období 

manažerské praxe, a to, že:  

Nikdo nikdy nekupuje produkt nebo službu – každý kupuje ešení svého problému 

Tato formulace m  vedla k p esv d ení, že PNC musí podnikat jinak než pouze 

jako výrobce a zárove  musí podnikat jinak než jako pouze dodavatel služby. To 

znamená, že PNC by m l podnikat jako dodavatel komplexního systému ízeného 

pneuhospodá ství, a to jako inženýrská organizace. 

mi dopomohlo formulovat strategický zám r.

Strategický zám r PNC: 

• PNC zahájí podnikání v nov  nadefinovaném odv tví – odv tví tyres 

managementu (odv tví pneumanagementu, odv tví pneuinženýringu) 

• PNC se transformuje z firmy výrobní – výroba studených protektor  do 

podoby firmy inženýringové, dodávající kone ným uživatel m komplexní 

systém ízeného pneuhospodá ství 

Po nadefinování strategického zám ru jsem pot eboval ov it, zda v p ípad  jeho 

realizace skýtá nové odv tví p i zp sobu, jakým PNC bude podnikat, a p i 

uplatn ní jeho existujících jádrových schopností, dostate ný konkuren ní prostor a 

zdali p i vhodn  zvolené strategii je schopen dosáhnout konkuren ní výhody. 

Za tímto ú elem jsem provedl op tovn  strukturální analýzu odv tví nového – 

tyres managementu, s uplatn ním jádrových schopností PNC. Vzhledem 

k možném rozsahu práce strukturální analýza není její sou ástí, uvádím pouze 

záv re né hodnocení.  

a 
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Strukturální analýza p ti konkuren ních sil 

Strukturální analýza nového odv tví – odv tví tyres managementu

Hodnocení: V provedené analýze A 6 jsem se zam il na posouzení, zda 

podnikatelský subjekt v podob , do které se PNC transformuje, bude schopen 

v novém odv tví najít p i uplatn ní svých jádrových schopností takové postavení, 

kdy bude vzhledem k velikosti konkuren ních sil, kterým bude muset elit, najít 

dostate ný konkuren ní prostor pro sv j r st, a zdali bude schopen p sobení 

konkuren ních sil využít ve sv j prosp ch. Analýza a posouzení prokázalo, že 

klí ové charakteristiky, kterými bude disponovat transformovaný PNC v novém 

odv tví v porovnání s podstatnými charakteristikami struktury nového odv tví, do 

kterého vstoupí, predikují možnost je posuzovat jako p ednosti. 

Záv r: Strukturální analýza nového odv tí prokázala, že ve vztahu k velikosti a 

intenzit  konkuren ních sil, vstup v transformované podob  do nového odv tví je 

pro PNC p íležitostí, ímž jsem doložil, že strategický zám r jsem definovat 

správn . 

STOP – MILNÍK 1 – P ílišné uspokojení a arogance 

P i takto rozpracovaném svém postupu jsem si uv domil, že je nutno mezi 

zam stnanci vytvo it dostate né v domí naléhavosti, spojené se za átkem 

transforma ního procesu jakožto nutnou reakci na nedobrý stávající hospodá ský 

vývoj a trend spole nosti. Zvolil jsem proto velmi m kký zp sob, kdy pro jednotlivá 

odd lení a úseky spole nosti byly realizovány workshopy, kde naprosto p ijatelnou 

formou do podoby r zn  konfigurovaných p ípadových studií byly zam stnanc m 

v dostate n  ilustrativním zp sobem p edstaveny na jedné stran  nevalné 

výsledky PNC a na stran  druhé pomocí p ípadových studií, uvád ných jako 

p íklad, navozovány r zné formy ešení, uplatn né v obdobných p ípadech ve 

firmách, které byly tématem p ípadových studií. 

Uv domil jsem si, že ešení a realizace úkolu, kterým je transformace spole nosti 

doprovázena, v etn  zm ny obchodního modelu, obsahuje ur itá specifika a to: 

• že ešení by m lo být realizováno týmem, a to mimo b žnou podnikatelskou 

rutinu 
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• že realizace úkol  má obrovský dopad na další úsp šnost PNC, nicmén  na 

za átku p i zahájení ešení úsp ch není dop edu z ejmý 

• že výsledek získaný zdárným vy ešením výše definovaného úkolu bude sloužit 

organizaci v jejím dalším pr b hu existence a proto musí být realizován 

v maximální kvalit Q

• že pro realizaci úkol  mám ve vztahu ke stávajícím dosahovaným 

 hospodá ským výsledk m jen omezené zdroje a proto náklady N na ešení 

úkolu taktéž jako doba ešení úkolu T musí být minimální (vnímání minimálního 

asu z pohledu procesu transformace) 

a proto jsem dovodil, že tento úkol není možno ešit klasickým managerským 

p ístupem, nýbrž že tento úkol díky výše definovaným specifik m je zdrojem 

projektu, a rozhodl jsem jej proto ešit metodou projektového ízení. 

 STOP – MILNÍK 2 – neschopnost vytvo it dostate n  silnou koalici osobností, 

která by zm ny prosadila 

Po rozhodnutí, že ešení úkolu je zdrojem projektu, jsem byl v situaci, kdy bylo 

pot eba sestavit projektový tým. Složitost p i sestavení projektového týmu byla 

dána tím, že jednak v n m museli být lidé, kte í byli dostate n  odborn  zp sobilí 

– specialisté pro práci v tomto týmu a jednak to museli být lidé, kte í v p ípad , že 

pochopí naléhavost a smysluplnost celého transforma ního procesu, vytvo í silnou 

skupinu osobností – koalici, která mi bude nápomocna po celou dobu trvání 

projektu – transformace. Na základ akrtova testu, který mi byl p i sestavování 

týmu jedním z východisek, jsem tým sestavil a zaprezentoval úkol.  

Definoval jsem:

Cíl projektu – uplatnit definovanou strategii a úsp šn  zrealizovat transforma ní 

proces PNC

Vize -  PNC pricemakerem v novém odv tví 
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Poznámka autora:  

Je mým zájmem, abych p edloženou prací postihl celý proces transformace 

spole nosti s poukázáním na zásadní prvky strategického ízení. Nicmén

p edkládaná práce je omezená svým rozsahem a tudíž pro další její ást jsem 

z t chto d vod  zvolil následující zp sob. Pro zachování struktury práce, kterou 

jsem p edeslal na jejím za átku, bude i nadále její len ní postupovat z pohledu 

na jednotlivé fáze procesu ízené zm ny, nicmén  jednotlivé klí ové akce se 

budou vázat k metod , kterou transformace byla realizována, a to je metoda 

projektového ízení, což znamená, že klí ové akce budou vázány na jednotlivé 

fáze projektu.  

Fáze koncepce 

B hem provedených analýz jsem zjistil možnosti postavení PNC ve stávajícím 

odv tví i v odv tví novém a zárove  jsem analyzoval jádrové schopnosti. Proto, 

aby celý transforma ní proces mohl být úsp šný, bylo pot eba vydefinovat, jakým 

zp sobem, jakou strategii p ijmout, aby PNC byl schopen vytvo it p i použití svých 

jádrových schopností uhájitelné postavení v novém odv tví a tím úsp šn  mohl 

elit p ti konkuren ním silám a tím zabezpe it co nejvyšší výkonnost vloženého 

kapitálu. A práv  hledání a nalezení takovéto jedine né strategické konstrukce by 

m lo práv  odrážet všechny tyto zvláštnosti jejího postavení (myšleno firmy, 

PNC). Vodítkem mi op tovn  byla strukturální analýza nového odv tví, pomocí níž 

jsem p ipravil koncepci obecné strategie, která tak jak jsem dovodil ze strukturální 

analýzy, p i uplatn ní jádrových schopností m že pro PNC zajistit dominantní 

postavení v novém odv tví. Rozhodl jsem, že PNC v p edstižení jiných firem 

v odv tví by m l jít cestou diferenciace a soust ed ní pozornosti. Byl jsem si 

v dom, že efektivní využití a uplatn ní této strategie bude vyžadovat r zná 

podp rná organiza ní opat ení a plné pracovní nasazení projektového týmu i 

dalších spolupracovník .  

• Roz lenil jsem projektový tým na dv  skupiny. Nazval jsem je interní (tým A) a 

externí skupinou (tým B), kde interní skupina byla zam ena obecn  na práci 

p ípravy zm n hodnotového et zce v rámci p ijaté strategie. Externí skupina 

Plánování 
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zahájila innost v oblasti výzkumu trhu V, ímž byl odstartován paralelní proces 

– proces ízeného marketingu (viz P íloha . 1) a to s cílem takovým, aby 

veškeré hodnoty a innosti v oblasti hodnotového et zce mohly být 

nakonfigurovány tak, že PNC bude v dob  zahájení realizace p ejit na jiný 

obchodní model, a to z obchodního výrobního modelu p ejde na zákaznický 

obchodní model. 

• Zm na dosavadních a nastavení nových informa ních tok  formou vydání 

jasn  definovaného plánu porad a meeting  pr ezov  p es veškerá odd lení 

spole nosti. V rámci takhle upravených informa ních tok  a meeting  byly 

zvládnuty p ekážky STOP – MILNÍK 3 (podcen ní síly vize) a 4 (nedostate ná 

komunikace vize – tisícnásobné podcen ní d ležitosti komunikace), a bylo 

zajišt no posunutí se v rámci Carnellova modelu p es fázi odmítnutí a obrany 

• Výsledky marketingového výzkumu potvrdily smysluplnost p ijaté strategie a 

p ipravily podklady pro segmentaci trhu a definování „našeho“ typu klienta, to 

znamená p inesly definování struktury klientské základny 

• Agregace inností týmu A a B – zpracování alternativních variant ešení v etn

specifikace nejvhodn jší, která byla p ijata jako koncepce k realizaci 

• Vztaženo k p ijaté koncepci byl up esn n asový harmonogram postupu 

realizace (viz P íloha . 1)  

• P íprava a definování poslání: Memorandum - PRO NORTH druhé generace 

(viz P íloha . 18) 

• P íprava konání celofiremního aktivu, kde cílem bylo zaprezentovat poslání, 

p edstavit p ijatou koncepci a vyhlásit zahájení realizace transforma ního 

procesu  

Fáze návrhu 

• Zm na a úprava zam stnanecko právních vztah , vázaných na výsledky práce 

týmu A 

Implementace 
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• Zm ny stávajících dodavatelsko odb ratelských vztah , vázaných na výsledky 

práce a innosti týmu B, kde tým B jednozna n  definoval segment trhu 

našeho strategického soust ed ní pozornosti SC, pro který p ipravil prezentaci 

P naší nabídky, která naprosto výstižným zp sobem seznamovala cílový 

segment zákazník  s jejím klí ovým p ínosem 

• P ijatý styl komunikace (porady, meetingy): eliminace STOP – MILNÍK 5 

(p ekážky zablokují novou vizi) p ekonání a posunutí v rámci Carnallova 

modelu p es fázi odložení (viz P íloha . 1) 

Fáze realizace 

• Zahájení realizace obchodní a trendové revitalizace spole nosti 

• Výsledky týmu B p ináší zm ny v dodavatelsko odb ratelských et zcích, 

uplat uje se navržený optimální marketingový mix MM u cílové skupiny 

zákazník

• Tým A: realizace posledních úprav v oblasti podp rné i primární innosti 

z hlediska hodnotového et zce s cílem, aby strategicky d ležité innosti mohl 

PNC d lat levn ji a lépe než jeho konkurenti a z hlediska širšího proudu 

inností mohl být zasazen do hodnotového systému 

• Systém jasn  definovaných porad a meeting  – p ekonání STOP – MILNÍK 6 

(neschopnost vytvá et krátkodobá vít zství) a zajišt ní posunu v rámci 

Carnallova modelu p es fázi p izp sobení (viz P íloha . 1) 

• STOP – MILNÍK 7 (p íliš v asné vyhlášení vít zství) 

P ipravil jsem celofiremní aktiv, který plošn  seznámil všechny zam stnance a 

spolupracovníky s pr b hem transforma ního procesu na základ  výsledk

finan ní analýzy A 7, která z hlediska hospoda ení a výsledk  spole nosti byla, 

jak jsem se domníval, pro hodnocení dosavadního pr b hu tím nejlepším 

zrcadlem naší spole né práce coby realiza ního týmu a managementu 

spole nosti, jakož i ostatních spolupracovník .  
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Hodnocení: Finan ní analýza prokázala, že se spole nosti PRO NORTH 

CZECH poda ilo p ekonat nep íznivý vývoj z konce roku 1997 a prvního 

kvartálu roku 1998, ehož dosáhla p edevším díky razantnímu r stu tržeb (z 15 

mil. K  v 1. kvartále na 22,8 mil. K  ve 4. kvartále roku 1998). Jelikož vzhledem 

k situaci na trhu s firemními produkty není možné r st tržeb dále zvyšovat, je 

žádoucí alespo  stabilizovat jejich sou asnou úrove .  

Za nejv tší slabinu spole nosti je možné považovat její nízkou likviditu. P i 

sou asné úrovni disponibilní finan ní hotovosti firm  hrozí platební 

neschopnost. Management spole nosti by m l v novat zvýšenou pozornost 

zejména práci se zásobami. 

Druhým problémem, který nám analýza pomohla odhalit, je p íliš krátká doba 

splatnosti závazk  (43 dn ), což neodpovídá charakteru technologie výroby. 

Management by m l zahájit s dodavateli jednání o prodloužení doby splatnosti 

faktur na cca 60 dn . 

Záv r: Provedená analýza nicmén  upozornila, že proces revitalizace a zm ny 

byl pozitivn  nastartován, avšak zdaleka nedob hl svého konce, a na p íkladu 

úkolu pro p íští období pro management jasn  poukázala na skute nost, že 

jakýkoli odklon, a  už z pohledu pracovního nasazení i z hlediska p ijaté 

strategie, m že celé dosavadní snažení znehodnotit.  

• Tým B zahajuje nejd ležit jší fázi v rámci p ijaté strategie a procesu ízeného 

marketingu – fázi realizace R

• Uplatn ní výsledk innosti týmu A a B, sou innost projevená v rámci 

kumulativního p sobení jednotlivých initel  hodnotového et zce, 

vytvá ejícího pro cílený trh v rámci p ijaté strategie - soust ed ní pozornosti - 

rozhodující základnu pro diferenciaci, posouvajícího PNC v hodnotovém 

et zci kupujícího – PNC zahajuje dodávky komplexního systému ízeného 

pneuhospodá ství, za íná rozhodovat o pot ebách kupujícího  

Dosažení cíle projektu: PNC ukon il transformaci do podoby firmy 

inženýringového typu 
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Napln ní vize projektu: PNC je jedinou firmou v odv tví tyres managementu, 

dodávající komplexní systém ízeného pneuhospodá ství, je firmou, která ur uje 

trend odv tví, PNC je pricemakerem (tv rcem ceny). 

• STOP - MILNÍK 8 (zanedbání pot eby pevného zakotvení zm n ve firemní 

kultu e), p ekonání a posun v rámci Carnallova modelu fáze osvojení. 

Systém plošných meeting  v rámci spole nosti zam ený na fixaci dosažených 

hodnot do firemní kultury, to znamená pozitivní ovliv ování vnímání a myšlení 

zam stnanc , aby svým pracovním a moráln  volním projevem byla napln no 

r ení: Tak se u nás na PNC v ci d lají …. 

Fáze kompletace 

• Pokra ující innost v rámci STOP – MILNÍKU 8 a Carnallova modelu fáze 

osvojení (viz výše) 

• Tým B: kontrola a práce na získávání zp tné vazby K ze stran kone ného 

odb ratele a uživatele, monitorování spokojenosti klienta, p izp sobování 

marketingového mixu sm ujícího k neustálému zlepšování 

• Tým A: zachycení hodnot získaných zp tnou vazbou p edkládanou z hlediska 

monitorování spokojenosti klient  týmem B a zapracovávání z hlediska 

pot ebných úprav v rámci zvyšování spokojenosti do hodnotového et zce 

• Sou innost týmu A a B, celková revize postupu ešení a p íprava z toho 

plynoucích záv r  obohacených o zkušenosti v etn  doprovodných analýz 

souvisejících s možností uplatnit p ijatou strategii na jiném segmentu trhu. 
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                                                               a               

Pro ovliv ování pozitivního pr b hu celého procesu ízení zm ny byla 

uplat ovaná metoda PDCA W. E. Deminga, související se za len ním vzd lávání 

do procesu ízení (viz P íloha . 23, 24) v rámci ízeného procesu transformace 

spole nosti a uplatn ní p ijaté strategie s cílem realizovat strategický zám r.  

5.2.2   Analýza stavu 

Sou ástí p edložené práce je i ást, týkající se analýzy konkrétních dat, která 

zachycuje chronologii procesu analyzování údaj , souvislostí a dat za ú elem 

získání východisek v podob  záv r  k jednotlivým provád ným analýzám, s nimiž 

jsem pracoval v rámci transforma ního procesu. Záv ry t chto analýz tvo ily 

základní pilí e transforma ního procesu a realizace strategického zám ru, který 

popisuji v metodologické ásti, a které p i dodržení struktury len ní, jež jsem 

použil v metodologické ásti práce, dopl ují metodologickou ást do celku.  

Poznámka autora: 

Považuji za d ležité uvést, že práce popisuje skute n  realizovaný proces 

transformace spole nosti a realizaci strategického zám ru tak, jak byl 

v metodologické ásti uveden. Nicmén  tento fakt, lépe vyjád eno – práv  on, 

myšleno tento fakt, že se jedná o skute n  realizovaný strategický zám r, je pro 

m  ur ujícím parametrem pro formu a zp sob, jaký jsem zvolil pro zpracování této 

ásti práce. 

Forma a zp sob zpracování analýz 

• dodržím chronologickou posloupnost jednotlivých analýz tak, jak probíhaly 

v rámci procesu se zachováním struktury a len ní na jednotlivé fáze procesu 

ízené zm ny  

Kontrola U ení 
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• analýzy zam ené na hodnocení a analýzu množstevních kvantitavních dat 

zpracuji tak, že vstupy pom rov  zm ním ve vztahu vstup  uvedených v práci 

a vstup  skute n  hodnocených v pr b hu transforma ního procesu a to tak, 

aby byl zachován a dodržen pom r analyzované hodnoty dat, nicmén

uvád ná data neoz ejmují skute nou tu kterou hodnotu, kterou reprezentují 

V p ípad  strukturální analýzy odv tví: 

• strukturální analýza stávajícího odv tví výroby studených protektor

z hlediska na omezený rozsah p edložené práce uvádím v ásti v nované 

analýzám pouze rastrové hodnocení klí ových charakteristik té které 

konkuren ní síly, dopln né o vyhodnocení a záv r, v etn  záv re ného 

vyhodnocení konkuren ních sil jako celku.  

Jelikož PNC odv tví výroby studených protektor  vnímá jako minulé – 

opušt né status quo, a proto abych doložil, jakým zp sobem jsem analýzu 

provád l, uvedu tuto analýzu podrobn , avšak z d vodu jejího rozsahu ji jako 

celek za adím v práci do ásti P ílohy.  

• strukturální analýza nového odv tví tyres managementu  

z hlediska na skute nost, že nové odv tví tyres managementu je odv tvím, do 

kterého PNC vstoupil, a jelikož strukturální analýza dle mého vnímání je velmi 

zásadním prvkem, poukazujícím v pr b hu jejího provád ní, myšleno 

analyzování, na vyjád ení detailních postoj  a souvztažností, platících v tomto 

novém status quo – struktu e nového odv tví, které považuji jako takové za 

sou ást nov  vznikajícího know – how, analýzu v práci z t chto d vod  uvádím 

pouze v podob  rastru syntetického hodnocení konkuren ních sil nového 

odv tví 

V p ípad  analýzy jádrové schopnosti: 

• fran ízová úmluva s Bandag AG  

• a vývoj a vlastnictví integrovaného systému ízeného pneuhospodá ství P. R. 

O. HP®  
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a pro zachování celistvosti a chronologie postupu, který jsem si p edsevzal 

dodržovat v p edložené práci, je v ásti analýza konkrétních dat, pouze uvádím 

v kontextu a struktu e, jak byly v rámci transforma ního procesu provád ny. 

Z hlediska obsahu, který rámcov  tyto jádrové schopnosti definuje, a z d vod , 

které jsem již zmínil výše (velmi blízká souvztažnost s novým a vytvá eným know 

– how) v p ípad : 

• fran ízové úmluvy s Bandag AG  

uvedu pouze formu a zp sob, jakým pr zkum a posléze analýza byla 

provedená 

• vývoje a vlastnictví integrovaného systému ízeného pneuhospodá ství P. R. 

O. HP®  

uvedu pouze jeho obecný popis, který, i když je uveden v této obecné podob , 

naprosto jasným a z ejmým zp sobem definuje váhu a hodnotu této jádrové 

schopnosti, 

a jako takové je pro pot eby p edložené práce považuji za dostate né a uvádím je 

takto obsahov  zpracované v ásti práce P ílohy (P íloha . 3, 13).    

Strukturální analýza p ti konkuren ních sil: 

A 1 Strukturální analýza stávajícího odv tví – výroby studených protektor

Základní východiska pro analýzu: P i samotné strukturální analýze jsem 

vycházel z d ležitosti ekonomických a technických charakteristik stávajícího 

odv tví – výroba obnovených pneu – protektor , pomocí nichž jsem definoval sílu 

každého konkuren ního tlaku.  

P i analýze jsem postupoval následovn :  

• definoval jsem konkuren ní sílu 

Diagnóza 
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• vyspecifikoval jsem rozhodující charakteristiky – milníky, okomentoval a 

vyhodnotil je z pohledu p ednosti i slabiny ve vztahu k PRO NORTHu, 

ímž jsem získal klí ové charakteristiky vztažené k té které konkuren ní 

síle 

• provedl jsem syntézu klí ových charakteristik jednotlivých konkuren ních 

sil, kterou jsem okomentoval a vyhodnotil s cílem získat odpov  na 

otázku, zda ta která konkuren ní síla je pro PRO NORTH hrozbou i 

p íležitostí  

• provedl jsem syntézu hodnocení konkuren ních sil vztahujících se k PRO 

NORTHu coby hrozba i p íležitost, kterou jsem okomentoval a vyhodnotil 

s cílem získat agregovaný výsledek strukturální analýzy v podob  odpov di 

na otázku, zdali v odv tví studených protektor  je šance, p íležitost r stu 

pro spole nost PRO NORTH s možností získat konkuren ní výhodu   

Cíl analýzy: Analýza byla zam ena na prokázání, zda PNC ve stávajícím odv tví 

výroby studených protektor  a p i postavení vyplývajícím ze zp sobu, kterým 

odv tví podniká, je schopen elit konkuren ním silám tak, aby byl schopen 

dosáhnout konkuren ní výhody a tím zajistit pro sebe r st.  

Konkuren ní síla 1 – Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem 

Syntéza klí ových charakteristik konkuren ní síly  

Klí ová charakteristika P ednost Slabina

Úspora z rozsahu - •  

Diferenciace produktu - •  

Kapitálová náro nost - •  

P echodové náklady - •  

P ístup k distribu ním kanál m - •  

Nákladové znevýhodn ní nezávislé na rozsahu - •  

Vládní politika - •  
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Hodnocení: Provedenou analýzou zam enou na definování slabin i p edností, 

kterými disponuje PNC z pohledu možných p ekážek vstupu nových firem do 

odv tví, jsem dosp l k záv ru, že jednotlivé klí ové charakteristiky netvo í pro 

PNC dostate né a rozhodující p ekážky pro nov  vstupující firmy. 

Záv r: Konkuren ní síla – ohrožení ze strany nov  vstupujících firem je pro PNC 

hrozbou. 

Konkuren ní síla 2 – intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

Syntéza klí ových charakteristik konkuren ní síly  

Klí ová charakteristika P ednost Slabina 

Po etní nebo vyrovnaní konkurenti - •  

Pomalý r st odv tví - •  

Vysoké fixní nebo skladovací náklady - •  

Nedostate ná diferenciace nebo p echodové náklady - •  

Rozší ení kapacity ve velkých p ír stcích - •  

R znorodost konkurent - •  

Vysoké strategické zám ry - •  

Vysoké p ekážky výstupu - •  

Hodnocení: Provedenou analýzou zam enou na definování slabin i p edností, 

kterými disponuje PNC v sout ži mezi stávajícími konkurenty, jsem dosp l 

k záv ru, že jednotlivé klí ové charakteristiky netvo í pro PNC v sout ži ve 

stávajícím odv tví rozhodující p ednosti, které by mohly vést ke zlepšení jeho 

pozice v podob  získání konkuren ní výhody. 

Záv r: Konkuren ní síla – intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty je pro 

PNC hrozbou. 

Konkuren ní síla 3 – Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut

Hodnocení: P esto, že existuje ur ité množství výrobk  vyráb ných odv tvím 

teplých protektor , a z d vod  analyzovaných viz výše v p edložené strukturální 
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analýze s tímto odv tvím „nepracuji“, jelikož se jednozna n  jedná o odv tví, které 

zaniká a není možno ho z pohledu výrobku jako takového by  cenov  níže 

posazeného hodnotit jako odv tví subtituující svým výrobkem výrobky odv tví 

studené protektorace. Znamená to tedy, že odv tví výroby studených protektor , 

resp. výrobek – studený protektor nemá vlastní substitut a jako s takovýmto 

záv rem v p edložené strukturální analýze budeme dále pracovat.   

Záv r: Konkuren ní síla – tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut není pro 

PNC hrozbou ani p íležitostí. 

Konkuren ní síla 4 – Vyjednávací vliv odb ratel

Syntéza klí ových charakteristik konkuren ní síly  

Klí ová charakteristika P ednost Slabina

Odb ratel je koncentrován nebo nakupuje velké množství 

v relaci k dodavatelov  velkému objemu prodeje - •  

Produkty, které nakupuje v daném odv tví, p edstavují 

významnou ást odb ratelových náklad  nebo nákupu - •  

Produkty, které nakupují v odv tví, jsou standardní nebo 

nediferencované 

- •  

Jestliže mu nehrozí velké p echodové náklady - •  

Dociluje nízkého zisku - •  

Odb ratelé vytvá ejí znatelnou hrozbu zp tné integrace - •  

Produkt odv tví není d ležitý z hlediska kvality odb ratelovy 

produkce nebo jeho služeb - •  

Odb ratel je pln  informován - •  

Hodnocení: Provedená analýza byla zam ena na možnost PNC ovlivnit pozitivn

vyjednávací vliv odb ratel . Analýzou a definováním slabin i p edností, kterými 

PNC v konkuren ní sout ži s odb rateli disponuje jsem dosp l k záv ru, že 

jednotlivé klí ové charakteristiky netvo í pro PNC v této sout ži p ednosti, které by 

mohl z hlediska zlepšení, tzn. omezení vlivu síly odb ratel  použít, a tím ji do 

zna né míry oslabit. 
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Záv r: Konkuren ní síla – vyjednávací vliv odb ratel  je pro PNC hrozbou. 

Konkuren ní síla 5 – Vyjednávací vliv dodavatel

Syntéza klí ových charakteristik konkuren ní síly  

Klí ová charakteristika P ednost Slabina 

Nabídka je ovládána n kolika málo spole nostmi a je 

koncentrovan jší než odv tví, jemuž dodává - •  

Nemusí elit jiným substitu ním produkt m p i 

dodávkách danému odv tví - •  

Odv tví není d ležitým zákazníkem dodavatelské 

skupiny 
• - 

Dodavatel m produkt je d ležitým vstupem pro 

odb ratelovo podnikání - •  

Skupina dodavatel  má diferencovanou produkci nebo 

vytvo ila p echodové náklady - •  

Skupina dodavatel  p edstavuje výrazné nebezpe í 

perspektivní integrace do odv tví odb ratel - •  

Hodnocení: Analýza byla zam ena na zhodnocení možností ovlivnit vyjednávací 

vliv dodavatel  ze strany PNC. I p es zjišt ní a dokladování skute ností, že 

existuje zájem dodavatele na maximalizování odb ratelského trhu a spolupráci 

s odb ratelem, prokázal jsem v analýze a posléze v hodnotícím rastru, že celkové 

uspo ádání jednotlivých charakteristik, tak, jak jsem je vyhodnocoval z pohledu 

PNC a definoval je co by slabiny a p ednosti v této konkuren ní sout ži, netvo í 

pro PNC dostate né množství p edností, které by mohl z hlediska zlepšení své 

vyjednávací pozice ve vztahu k dodavatel m, ústící do snížení jejich vyjednávací 

síly, použít. 

Záv r: Konkuren ní síla – vyjednávací vliv dodavatel  je pro PNC hrozbou. 
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Syntetické hodnocení konkuren ních sil 

Konkuren ní síla P íležitost Hrozba 

Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem - •  

Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty - •  

Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut • /    - • /    - 

Vyjednávací vliv odb ratel  - •  

Vyjednávací vliv dodavatel  - •  

Analýza jádrových schopností 

A 2 Analýza jádrové schopnosti : fran ízová a licen ní úmluva s Bandag AG 

Poznámka: V ásti v nované analýzám neuvádím – obsahov  rozpracováno tak, 

jak uvádím výše v ásti P ílohy (viz P íloha . 3)   

A 3  Analýza jádrové schopnosti : vlastní výrobek PNC – Promix®

Základní východiska pro analýzu:

Popis trhu, na n mž PNC p sobí: 

PNC p sobí primárn  na trhu severní Moravy. Trh s novými a protektorovanými 

pneumatikami je p edstavován p ibližn  95 tisíci prodanými kusy ro n . Nové 

pneumatiky tvo í z celého objemu 50 až 60 procent tj. 57 tisíc kus . Tento objem 

lze dále rozd lit mezi t i kvalitativní kategorie nových pneumatik (PREMIUM, 

QUALITY, EKONOMY): 

PREMIUM 

- 4 sv tové zna ky - Bridgestone, Continental, GoodYear, Michelin 

- cenová hladina 13.000 až 16.000 K /kus 

- p edpokládaný objem ujetých km 150.000, lze protektorovat až 3x 
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QUALITY 

- zna ky jako Pirelli, Semperit, Uniroyal, Yoko 

- cenová hladina 9.000 až 13.000 K /kus 

- p edpokládaný objem ujetých km 130.000, lze protektorovat až 1,5x 

ECONOMY 

- lokální výrobci - Barum, Denbica, Matador 

- cenová hladina 8.000 až 10.000 K /kus 

- p edpokládaný objem ujetých km 110.000, lze protektorovat až 1,5x 

Než p istoupím k podrobn jší specifikaci mnou zkoumaného sektoru trhu, je nutno 

vysv tlit na první pohled nelogické íslo 1,5x udávající po et možných 

protektorování ojeté pneumatiky kategorií QUALITY a ECONOMY. Tento násobek 

vyjad uje neur itost, jelikož nelze p esn  ur it, na rozdíl od pneumatik kategorie 

PREMIUM, zda-li p jde pneumatika podruhé naprotektorovat. Vše závisí na 

kvalit  kostry pneumatiky daného jednoho kusu. (viz P íloha . 4) 

Definování analyzovaného trhu: 

Trh nových pneumatik, který v této analýze zkoumám, p edstavuje p t vybraných 

podnik , které jsou dlouholetými obchodními partnery spole nosti. Vstupní data 

byla erpána z vnitrofiremních materiál  a databanky, p i emž pro výb r byla 

použita tato hlediska: 

• podniky, které z hlediska trhu dopravy p sobí v totožném sektoru trhu, 

• dostate n  rozpracovaná oblast benchmarkingu s možností definovat budoucí 

trendy a zákaznická kritéria u t chto partner , 

• dostate ný po et relevantních podklad  týkajících se hospoda ení s novými 

pneumatikami. 

P i zkoumání tohoto definovaného trhu je nutno p istoupit ješt  k jednomu 

omezení. To vyplývá z velkého množství zna ek nových pneumatik, p sobících na 

n m. Jenom u vybraných p ti partner  se jedná p ibližn  o 14 výrobc  - zna ek. Z 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 86 (celkem 220) 

tohoto d vodu budeme v celé analýze pracovat s agregovanými údaji. Zp sob 

agregování nazna uje P íloha . 5. 

Cíl analýzy: Analýza byla zam ena na zjišt ní cenové elasticidy nabídky nových 

pneumatik na primárním trhu severní Moravy spole nosti PNC. 

P i analýze jsem postupoval následovn : 

P i provád ném rozboru jsem dodržel všechna pravidla, která nám teorie ukládá.  

Postupoval jsem dle následujících bod : 

• Zjistil jsem a graficky znázornil k ivky nabídky a poptávky po nových 

pneumatikách 

• Graficky jsem provedl determinaci tržní rovnováhy - množství a ceny 

• Grafické výsledky jsem verbáln  popsal, zohlednil jsem jednotlivé k ivky a 

determinaci tržní ceny 

• Zjistil jsem elasticitu a vyvodil záv ry, ímž jsem získal základní rozeznání 

pro cenotvorbu Promixu (v práci z výše zmín ných d vod  není uvedena)   

Zpracování analýzy: P íloha . 6, obsahující tabulky a grafy, p ehlednou formou 

ukazuje stav trhu. Je nutno vzít v úvahu, že se jedná o charakteristiku velmi 

krátkého období, konkrétn  období 1 m síce a že pro zpracování byly použité 

agregované údaje.  

Díl í záv ry:  

• K ivka nabídky nových pneumatik je rostoucí funkcí (viz P íloha . 7), což 

znamená, že odpovídá zákonu rostoucí nabídky. Podle této teze r st ceny 

vyvolá r st nabídky a pokles ceny vyvolá její pokles. Nabídka se zvyšováním 

ceny roste. 

Jak je z uvedených graf  patrné, k ivka nabídky má z po átku konvexní tvar s 

pozitivním sklonem, avšak v blízkém okolí bodu, který odpovídá množství 

10.800 nabízených kus  za cenu cca 10.000, dochází k inflexi, p i níž k ivka 

nabídky m ní tvar na konkávní. Sklon z stává pozitivní.  
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Sklon k ivky p edstavuje zm nu, ke které dochází u jedné prom nné, jestliže 

se další prom nná nem ní. Respektive je to zm na prom nné na svislé ose, 

která odpovídá zm n  prom nné na vodorovné ose. Jelikož je k ivka nabídky 

nových pneumatik na první pohled nelineární a její sklon tedy není v každém 

bod  stejný, bude jeho výpo et pon kud složit jší. Záleží na míst  (bod, ást 

k ivky), které si na dané k ivce vybereme. Pro ú ely mého modelování posta í 

rozd lit k ivku do t í interval , v jejichž oblasti jsem sklon ur il. K výpo tu jsem 

použil „pravoúhlou m ící techniku“, která je nastín na v následujícím grafu. 

Jde o techniku, která mi pomohla ur it tzv. pr m rný sklon oblouku mezi 

dv ma body.  

Postupoval jsem dle následujícího vzorce:   

XX

YY

X

Y

12

12

−

−
=

∆

∆   resp.   
QQ
PP

Q

P

AB

AB

−

−
=

∆

∆

K ivku jsem rozd lil na t i ásti, p i emž zvolené body jsem ozna il latinkou. 

Hodnoty t chto bod  jsem erpal z tabulky, sestavené na základ  interních 

informací firmy a uvedené v P íloze . 6. Výsledný sklon nabídkové k ivky v 

jednotlivých intervalech je zanesen v tabulce (viz P íloha . 8) 

• K ivka poptávky po nových pneumatikách je klesající funkcí (viz P íloha . 

9), p i emž její tvar odpovídá zákonu klesající poptávky. Tato teze íká, že s 

rostoucí cenou efektivní koup schopná poptávka klesá. 

K ivka poptávky vykazuje v celém svém rozsahu negativní sklon. V blízkém 

okolí bod , odpovídajících množství 6.900 resp. 8.900 poptávaných kus  p i 

cen  13.000 resp. 9.500 K  dochází k inflexím, mezi nimiž má k ivka konkávní 

tvar. V ostatních intervalech je k ivka konvexní. 

Jak vyplývá z charakteru poptávkové k ivky, byl výpo et jejího sklonu stejn

složitý jako výpo et sklonu k ivky nabídkové. P istoupil jsem k n mu 

analogicky. 
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K ivku jsem si rozd lil op t na t i ásti, ozna ené po áte ními písmeny 

abecedy. V jednotlivých ástech jsem ur il pomocí pravoúhlé m ící techniky 

pr m rné sklony oblouk .  

P esn jší data jsem erpal op t z interních materiál  firmy, potažmo z tabulky 

(P íloha . 6). Výsledky jsou uvedeny v P íloze . 10. 

• Determinace tržní ceny nových pneumatik - v grafu (viz P íloha . 6) jsem 

se pokusil o znázorn ní rovnovážné ceny na trhu nových pneumatik. Získané 

výsledky popisuji verbáln . 

K ivka poptávky p edstavuje r zná množství, jež jsou spot ebitelé za dané ceny 

ochotni a schopni koupit. Jak vyplývá z definice, jsou kupující limitováni tzv. 

rozpo tovým omezením, což v praxi znamená, že na všechny zamýšlené 

nákupy nemají vždy dostatek pen z. V této analýze jsem dosp l k záv ru, že 

spot ebitelé jsou ochotni a schopni nakupovat naši komoditu v cenovém 

rozmezí od 7.600 K  za kus, kde je poptáváno 10.600 kus , až do výše 14.500 

K  za kus, kde však již poptávají jen 5.700 kus . Naopak firmy jsou ochotny za 

cenu 7.600 K  za kus nabídnout jen 8.000 kus , ale za cenu 14.500 K  za kus 

až 14.900 kus . 

Popsané st etávání nabídky a poptávky na trhu nazýváme konkurencí mezi 

nabídkou a poptávkou. Jde o jednu z forem tržní konkurence, ili procesu, ve 

kterém se st etávají r zné zájmy r zných subjekt  trhu. Tam, kde se k ivky 

nabídky a poptávky st etnou, je determinována konkuren ní rovnováha - cena 

a množství, p i níž jsou kupující ochotni koupit práv  tolik, kolik prodávající 

stejn  ochotn  prodávají. V našem p ípad  je rovnovážné množství 

determinováno v blízkém okolí bodu, p edstavujícím 9.600 kus  nabízeného 

resp. poptávaného množství a odpovídá mu rovnovážná, resp. tržní cena 8.400 

K  za kus. 

Kdyby byla cena vyšší než konkuren ní cena, vytvo ila by se na trhu 

p ebyte ná nabídka, což znamená, že firmy by si p ály prodávat více než by 

spot ebitelé byli ochotni koupit. V našich podmínkách to p edstavuje množství 

vyšší než 9.600 kus  za cenu vyšší než je tržní cena, tedy 8.400 K  za kus. 
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Výrobci na našem trhu s novými pneumatikami by tedy byli nuceni snižovat 

cenu, aby se p ebytku zbavili. Toto snížení pak vyvolá r st poptávky a 

následný pokles nabídky. Opa n  byla-li by cena nových pneumatik nižší než 

tržní cena, tedy než je 8.400 K  za kus a tedy množství nižší než námi 

determinovaných 9.600 kus , mnoho spot ebitel  by cht lo kupovat 

pneumatiky, které by za tuto cenu nebyla žádná firma ochotna vyráb t.

Zjišt ní cenové elasticity poptávky po nových pneumatikách 

Na otázku „O kolik se zm ní poptávané množství statku, zm ní-li se jeho cena“ 

odpovídá ukazatel zvaný cenová elasticita poptávky. Pojem elasticita je 

analogický citlivosti, p i emž statek je elastický tehdy, když jeho poptávané 

množství siln  reaguje na zm ny ceny. 

Pokusil jsem se ur it cenovou elasticitu poptávky po nových pneumatikách. 

Do tabulky jsem zanesl všech sedm hodnot, které jsem použil p i determinaci 

poptávkové k ivky a ur il jsem elasticitu poptávky po nových pneumatikách v 

jednotlivých oblastech. Výpo et jsem provedl podle vzorce:  

( ) ( ) 22 21

1212

21
PP
PP

QQ

QQ
ED +

−
÷

−
=

+

Výsledky s mezivýpo ty jsou uvedeny v P íloze . 11 

Záv r: Na základ  výpo t , zanesených v tabulce jsem zjistil, že poptávka po 

nových pneumatikách je p evážn  elastická. Znamená to, že zm ním-li cenu 

kdekoli v intervalu od 7.600 až 8.200 K  za kus nebo od 11.400 do 14.500 K

za kus mohu o ekávat silnou odezvu ze strany spot ebitel . Potenciální 

zm na poptávaného množství je tedy v tší než potenciální zm na ceny. 

Nejsiln jší reakce by pak m ly být zaznamenány v oblasti 12.600 až 13.300 

K  za kus, emuž odpovídá množství poptávaných pneumatik v rozmezí od 

6.500 do 7.300 kus .

Opa n  velmi malý vliv budou mít zm ny ceny v intervalu od 8.200 až 11.400 K

za kus, a to p i prodávaném množství 9.800 až 8.200 kus . Nejnižší reakce na 

zm nu pak vykazuje oblast prodeje od 8.200 do 8.900 kus , kde bude pom rn
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velké snížení ceny znamenat jen malý p ír stek poptávky, a naopak velké zvýšení 

ceny jen malou ztrátu poptávky spot ebitel  na trhu nových pneumatik. 

Zjišt ní cenové elasticity nabídky nových pneumatik 

Abych mohl zm it citlivost nabízeného množství na tržní cenu musel jsem ur it 

cenovou elasticitu nabídky. Zde je d ležité podotknout, že daná zm na ceny má 

obvykle tím v tší vliv, ím delší je doba, kterou mají dodavatelé na reagování. 

Nap íklad p evládnou-li na trhu s pneumatikami, v d sledku „dychtivé“ poptávky, 

velmi vysoké ceny, pak to bude výrobce pneumatik motivovat k tomu, aby dále 

zvyšovali své úsilí a tím produkci. 

P i analýze této charakteristiky jsem postupoval analogicky, jako p i zjiš ování 

cenové elasticity poptávky. 

Výsledky s mezivýpo ty jsou uvedeny v P íloze . 12. 

Záv r: Je z ejmé, že cenová elasticita nabídky nových pneumatik je nejvyšší v 

oblasti od 8.000 do 9.000 nabízených kus  v cenových relacích od 7.600 do 8.200 

K  za kus. Znamená to, že nap íklad již malý r st ceny pneumatik kdekoli v tomto 

intervalu, se pom rn  siln  odrazí na zm n  poptávky. Tato reakce spot ebitel

pak m že ve svém d sledku znamenat silnou demotivaci producent  udržovat 

p íp. dokonce zvyšovat velikost jejich produkce. 

Naopak zm ní-li se cena v intervalu mezi 10.500 až 11.300 kusy, v cenovém 

rozmezí 9.500 až 11.400 K  za kus, p íliš velkou reakci spot ebitel  na trhu z ejm

nezaznamenáme. Cenová elasticita nabídky zde vykazuje nejnižší hodnoty a 

m žu íci, že v této oblasti jsou nové pneumatiky neelastickým produktem. 

A 4 Analýza jádrové schopnosti: vývoj a vlastnictví integrovaného systému 

ízeného pneuhospodá ství P. R. O. HP®  

Poznámka: V ásti v nované analýzám neuvádím – obsahov  rozpracováno tak, 

jak uvádím výše, v ásti P ílohy (viz P íloha . 13)  

A 5   Analýza jádrové schopnosti: Výrobní proces – hledisko shodnosti a 

neshodnosti výrobku s možností zdokonalení výrobního know – how a p ímého 

ovlivn ní zkušenostní k ivky 
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Základní východisko pro analýzu: 

Vzhledem k tomu, že jsem si byl v dom výskytu neshodných výrobk  p i výrob

protektor  v t ineckém výrobním závod  akciové spole nosti PNC, rozhodl jsem 

se provést analýzu výrobního procesu, za ú elem zjišt ní závažnosti výskytu 

neshod a zkvalitn ní ízení procesu výroby. 

Cíl analýzy: Analýza byla zam ena na zjišt ní kritických proces  v rámci výroby, 

tj. t ch, které mají rozhodující vliv na výskyt neshodných výrobk , a doporu ení k 

jejich ízení jakožto pozitivního faktoru ovliv ujícího zkvalitn ní pr b hu 

zkušenostní k ivky. 

P i analýze jsem postupoval následovn :

1. Provedl jsem dekompozici výrobního procesu pomocí metody postupového 
diagramu 

2. Popsal jsem jednotlivé procesy 

3. Definoval jsem vady - zjišt ní konkrétních výskyt  vad ve výrob

4. Provedl jsem Paretovu analýzu  

Dekompozice výrobního procesu pomocí metody postupového diagramu. 

Postupový diagram pat í mezi základní nástroje zdokonalování procesu, nebo

pomáhá odhalit a pochopit jak proces funguje. 

P i jeho vytvá ení jsem se ídil následující symbolikou:  

     Technologická operace 

  P emis ování 

         ekání 

   Skladování 

   Kontrola 

Spojnice 
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Doprava od zákazníka1

2

3 Vstupní kontrola

5

4 6 Drásání
Sklad výrobk
   k likvidaci

Likvidace 7 NDI Analyzátor

8 ezací st l

A

N

9 St íkací kabina

10
11

Místo lokálních 
      oprav

Kontrola na pr raz
A

N

12 Vypl ování

13 Navalování

14 Natahování gumových 
            obálek

16 Kontrola úplnosti dávky
N

A

17 Autoklav - 
vulkaniza ní komora

18 Výstupní kontrola

A

P emíst ní

A

Expedi ní sklad

Expedice k zákazníkovi

Obr. . 12 – Postupový diagram výrobního procesu [vlastní zpracování]  
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Popis jednotlivých proces

• Vstupní kontrola: Každá kostra pneumatiky je pe liv  prohlédnuta, jsou na ni 

ozna ena všechna sporná místa zachytitelná okem a hmatem. Pneumatice je 

p i azena výrobní karta, do které v pr b hu výroby zaznamená každý 

pracovník úkon, který na výrobku provedl.  

 Je-li pneumatika neopravitelná, je p evedena do skladu výrobk  k likvidaci a 

následn  zlikvidována. Vyhoví-li pneumatika kontrole, je postoupena 

následujícímu procesu. 

• Drásání: Opot ebené zbytky b hounové ásti pneumatiky se odstraní na 

vysoce kvalitním drásacím stroji. Po odrásání je karkas znovu ideáln  kulatý, 

což je jedna ze základních podmínek na docílená kvalitního výrobku, 

projevujícího se pohodlím dopravy. 

• NDI analyzátor: Pomocí ultrazvuku a po íta ového vyhodnocení je možno 

nedestruktivním zp sobem provést diagnostiku nejzraniteln jší ásti 

pneumatiky - nosné ásti kostry. Veškeré vady jsou vyhodnoceny po íta em a 

vytišt ny na tiskárn . Tento výtisk je zakládán po dobu 18 m síc  spolu s 

pr vodní výrobní zprávou pro každou opravovanou pneumatiku. 

• Vybrušování: Na této pozici jsou všechny defekty, lokalizované NDI 

analyzátorem, velice citliv  a precizn  odstran ny. 

• ezací st l: Zde se u ízne délka vybraného b hounového pásu, na který se 

aplikuje nová guma. Tato operace není závislá na ostatních výrobních krocích. 

• St íkací kabina: innost na této pozici zabrání oxidaci obnažených ástí 

ocelových kord  pneumatiky nást ikem gumového cementu. 

• Kontrola na pr raz: Je-li v tomto kontrolním procesu  zjišt no proražení i 

propíchnutí pneumatiky, je zaslána na místo lokálních oprav, kde jsou zjišt né 

vady odstran ny. Vyhoví-li kontrole, je postoupena procesu vypl ování. 

• Místo lokálních oprav: Zde jsou provád ny opravy patek a bo nic. Je možno 

opravit r zné formy korunního poškození, tj. pr razy, pr pichy. 
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• Vypl ování: Jednotlivá vybroušená místa jsou pomocí p edvulkanizované 

extrudované hmoty zapln na gumovou hmotou. Po vylepení ramínek se 

pneumatika nachystá k navalení b hounového pásu. 

• Navalování: Zde je pomocí centrovaného paprsku navalen b hounový pás a 

ochranná perforovaná folie. 

• Natahování gumových obálek: Již navalená pneumatika je uzav ena do 

pružné obálky, která plní funkci vulkaniza ního prost edí. Takto ošet ená 

pneumatika je p ichystána do vulkaniza ní komory, kde eká na dopln ní 

dávky, aby mohla podstoupit vulkanizaci.  

• Autokláv - vulkaniza ní komora: Na této pozici se pro danou pneumatiku 

navolí vulkaniza ní program. Tlak v kotli dosáhne 6 atmosfér, a aby nedošlo 

ke zborcení drážek b houn , je po cca 25 minutách po spušt ní kotle zaveden 

mezidrážkový tlak DPC ve výši 5 atmosfér, který zachová uniformitu dezénu. 

Kompletní vulkaniza ní doba je 4,5 hodiny (270 minut). BANDAG, jako jediná 

z firem, používajících metodu studené protektorace, je schopen provád t 

vulkanizaci p i teplot  pneumatiky 98°C, což je teplota pneumatiky b žného 

zah átí na vozovce. 

• Výstupní kontrola: Po vyjmutí pneumatiky z autoklávu je provedena výstupní 

kontrola a teprve po p ísné kvalitativní kontrole jsou protektory uznány za 

schopné provozu. Protektory jsou p emíst ny do expedi ního skladu, odkud 

jsou expedovány p ímo zákazníkovi. 

Definování vad, zjišt ní konkrétních výskyt  vad ve výrob

Na základ  výrobních doklad  roku 1998, byl zjišt n výskyt sedmi druh  vad v 

šesti výrobních procesech. U t chto vad, resp. proces  byly definovány finan ní 

ztráty, resp. náklady na odstran ní vad a byla ur ena jejich závažnost a etnost 

výskytu.  
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Tyto údaje jsem set ídil a tabulizoval (viz P íloha . 14) tak, abych je mohl použít 

jako vstupní data pro Paretovu analýzu výrobního procesu studeného 

protektorování. 

Celkem bylo v roce 1998 vyrobeno, a tedy zkontrolováno 10 000 protektor . 

Paretova analýza 

Paretova analýza je rozhodovacím nástrojem, který umož uje odd lit podstatné 

faktory od mén  podstatných a ukazuje kam je t eba zam it úsilí p i odstra ování 

nedostatk  v procesu zabezpe ování jakosti. Principem je dob e známá a praxí 

potvrzená teze, že v tšina následk  - problém  s jakostí (80-95%) je zp sobena 

pouze malým po tem p í in (5 - 20%). 

Analýzu jsem provád l ze t í r zných hledisek: 

• hodnocení podle výskytu vad 

• podle finan ních ztrát resp. náklad  na odstra ování vad  

• podle závažnosti vad 

Hodnocení dle etnosti výskytu vad (viz P íloha . 15): Výsledky analýzy 

ukázaly, které neshody spadají do „životn  d ležité menšiny“ a tedy na které je 

t eba zam it pozornost s cílem snížit jejich po et. K vyhodnocování této i 

ostatních ástí analýzy jsem použil dv  kriteria: 

KRITERIUM 50% - hranicí mezi „životn  d ležitou menšinou“ a „užite nou v tšinou“ 

p í in je 50%-ní podíl kumulovaných sou t  sestupn  se azených hodnot 

ukazatele. 

KRITERIUM PR M RNÉ HODNOTY - Hranici  „životn  d ležité menšiny“ jsem stanovil 

porovnáním hodnot zvoleného ukazatele a s jeho pr m rnou hodnotou. 

Záv r: Kritická etnost výskytu vad byla zjišt na pomocí kriteria 50% v procesu 

vybrušování, kde iní 72,29 %. Tyto vady mají rozhodující vliv na výskyt neshod v 

procesu výroby protektor . Jde o špatný výbrus (vada A; 300 výskyt  z celkových 

415). P i podrobn jším zkoumání pomocí kriteria pr m rné hodnoty jsem zjistil, že 
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do životn  d ležité menšiny spadají ješt  vady, které se vyskytují v procesu Místo 

lokálních oprav (77 výskyt ). Jde o špatn  provedené lokální oprav , a to zejména 

bez vady v technologickém postupu  (vada C; 60 výskyt  z celkových 77 za 

proces). 

Hodnocení dle finan ních ztrát zp sobených neshodami ve výrob  (viz 

P íloha . 16) 

Záv r: V této fázi Paretovy analýzy jsem se pokusil zjistit, jak se podílí jednotlivé 

procesy na tvorb  finan ních ztrát. Pomocí kriteria 50% jsem zjistil, že rozhodující 

vliv na tvorbu ztrát má proces Místo lokálních oprav, kde ztráta iní 41,15%. P i 

bližším zkoumání je možné zjistit, že t chto 69 500,-- K  z celkových 168 900, -- 

K  ztráty, je rozd leno mezi vady C a D tedy špatné provedení lokální opravy bez 

vady technologického postupu (C; 27 000,-- K ; 60 výskyt ) a s vadou 

technologického postupu (D; 42 000,-- K ; 17 výskyt ). Je z ejmé, že v rámci 

procesu Místo lokálních oprav, nese v tší odpov dnost za ztráty vada D, která 

p ináší n kolikanásobn  vyšší finan ní ztrátu na 1 výrobek (2 500,-- K ) než vada 

C (450,-- K ). (viz P íloha . 14, tab. .1. – Vstupní data). Na základ  téhož kriteria 

jsem do dané životn  d ležité menšiny zahrnul i proces Vybrušování (56,25%, 

tedy 15,1% podíl na ztrátovosti) vada A - Špatný výbrus, která je kritickou také z 

hlediska etnosti výskytu. P i použití kriteria pr m rného výskytu hodnoty jsem 

nezjistil další vady, s nároky na za azení do životn  d ležité menšiny. 

Hodnocení dle závažnosti vyskytujících se vad (viz P íloha . 17) 

Pro ú ely této subanalýzy jsem p id lil jednotlivým vadám body závažnosti na 

základ  P ílohy . 14, tab. . 3 - Ur ení závažnosti vad, následn  jsem tyto body 

tabulizoval do tabulky Vstupních dat a posléze jsem samotnou analýzu provedl 

analogicky s p edchozími postupy (viz P íloha . 17). 

Záv r: V této ásti Paretovy analýzy jsem se zabýval hodnocením závažnosti 

jednotlivých vad resp. proces , v nichž se vady vyskytují. Pomocí kriteria 50% 

jsem zjistil, že nejzávažn jší vady jsou vady F - DPC tlak, který m že výrazn

poškodit uniformitu dezénu, tedy drážky b houn , vada G - Poškození kostry, 

která je z hlediska náklad  nejdražší a vada B - Špatný výb r dezénu. První dv  z 
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vad jsou obsaženy v procesu Autokláv - vakuová komora a jejich podíl na 

závažnosti iní 40,15%, tomuto procesu jsem p id lil 800 bod  závažnosti, z 

celkových 1995 bod , z toho 500 bod  p ipadá na vadu F - DPC tlak. Vada B - 

Špatný výb r dezénu, je obsažena v procesech ezací st l a Navalování, kde 

jako závažn jší se jednozna n  jeví ezací st l. V tomto procesu jsem vad  B 

p id lil 375 bod  závažnosti. Kriteriem pr m rné hodnoty jsem nezjistil vady s 

nároky na za azení do životn  d ležité menšiny. 

Agregace díl ích hodnocení a záv r  provedené analýzy 

Na základ  provedené analýzy jsem definoval tyto kritické procesy: 

Z hlediska etnosti výskytu vad a finan ních ztrát  

proces - Vybrušování. V tomto procesu vzniklo v roce 1998 300 vad v podob

špatných vybroušení pneumatik z celkového po tu 10 000 vyrobených protektor

za rok. Celkovou finan ní ztrátu, kterou vady zp sobily jsem vy íslil na 25 500,-- 

K .  

P estože se tato vada neobjevuje v životn  d ležité menšin  z hlediska 

závažnosti, doporu il jsem pracovník m odpov dným za tento proces zvýšit 

pozornost p i provád ní vybrušovacích inností a p ímo nad ízeným pracovník m 

odpovídajícím zp sobem p sobit na výkony t chto zam stnanc . Rovn ž jsem 

doporu il podrobit kontrole se ízení a míru opot ebení vybrušovacího stroje. 

Jakákoliv míra snížení vad v tomto procesu bude pro kvalitu výrobního procesu 

p ínosem.  

proces - Místo lokálních oprav. V tomto procesu vzniklo v roce 1998 celkem 77 

vad, z toho 60 p ipadá na vadu C - špatn  provedená lokální oprava bez vady v 

technologickém postupu a 17 na vadu D - špatn  provedená lokální oprava s 

vadou v technologickém postupu. Celková výše finan ní ztráty za tento proces iní 

69 500,-- K .

Také tyto vady se neobjevují v životn  d ležité menšin  z hlediska závažnosti, 

doporu il jsem však ob  vady ádn  monitorovat a p sobit odpovídajícím 

zp sobem na jejich eliminaci i snížení jejich výskytu.  
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Z hlediska závažnosti vad resp. proces , v nichž se vady vyskytují 

Zde jsem jako nejkriti t jší vyhodnotil vady F,G a B resp. jejich nositele - procesy - 

Autokláv a ezací st l. Je z ejmé, že závažnost t chto proces  si uv domují jak 

ídící pracovníci na úseku výroby, tak pracovníci, kte í dané procesy 

bezprost edn  provádí, nebo  výskyt t chto vad je minimální a neobjevují se tedy 

v životn  d ležité menšin  z hlediska etnosti výskytu vad ani z hlediska 

finan ních ztrát. 

A 6  Strukturální analýza p ti konkuren ních sil: 

Strukturální analýza stávajícího odv tví – výroby studených protektor

Syntetické hodnocení konkuren ních sil 

Konkuren ní síla P íležitost Hrozba 

Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem •  - 

Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty •  - 

Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut • /    - • /    - 

Vyjednávací vliv odb ratel •  - 

Vyjednávací vliv dodavatel •  - 

A 7   Finan ní analýza PNC  

Základní východiska pro analýzu: 

Analýzu jsem provád l ve tvrtletních intervalech za použití výsledk  vykázaných 

spole ností v roce 1988. Pro pot eby analýzy byly položky výkazu zisk  a ztrát 

upraveny do zmín ných t ím sí ních interval . Hodnoty jednotlivých tvrtletí jsem 

p epo etl na ro ní bázi. Tuto formu kvartálního sledování v pr b hu roku jsem 

zvolil proto, že ponechává (a netlumí) sezónní vlivy. 

Implementace 
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Cíl analýzy: Analýza je zam ena na diagnostikování spole nosti z hlediska jejího 

„finan ního zdraví“, to znamená z hlediska její finan ní výkonnosti a finan ní 

pozice, dosažené za rok 1998. 

P i analýze jsem postupoval následovn , 

kdy jako analytické metody jsem zvolil: 

• Bilan ní analýzu 

• Rozklad ROE (rentabilita vlastního jm ní) 

• a dva v praxi asto používané bilan ní indexy: 

• Altman v index finan ního zdraví 

• Index IN 

tedy ukazatele, umož ující p edvídat možné existen ní problémy firmy 

v budoucnu. 

Tabulky vstupních dat pro zpracování finan ní analýzy uvádím v P ílohách . 19 – 

Finan ní analýza – rozvaha, . 20 – Finan ní analýza – výkaz zisk  a ztrát. 

Tabulky pro vlastní finan ní analýzu jsou uvedeny v P íloze . 21.  

Analýza absolutních ukazatel , vytvo ená na základ  vstupních dat. 

Bilan ní suma podniku vzrostla za sledované období o cca 20%. V tšinu aktiv 

tvo í ob žná aktiva (kolem 70%). Z ob žných aktiv postupn  roste podíl zásob, 

což souvisí s r stem tržeb. Pom rn  malý podíl hmotného investi ního majetku je 

zp soben po ízením ásti za ízení na leasing. P evažujícími zdroji financování 

jsou cizí zdroje: krátkodobé závazky v i obchodním partner m a bankovní úv ry 

(cca 60%). Spole nost tedy pracuje s pom rn  vysokou finan ní pákou, což 

zvyšuje podnikatelské riziko. 

Rok 1998 byl pro spole nost zlomový. Ztrátu z prvních m síc  roku se poda ilo 

zvrátit v dalším pr b hu roku v zisk. 
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Z hlediska tržeb byl nejúsp šn jší 3. kvartál. Podstatné je i zvyšování p idané 

hodnoty z tržeb, což vytvo ilo možnost dosažení kladného hospodá ského 

výsledku. 

Bilan ní analýza  (P íloha . 21). 

Celkové hodnocení podle této metody vykazuje zlepšující tendenci. Patrný je velký 

skok mezi II. a III. kvartálem, kdy došlo k pronikavé zm n  díky zlepšení 

rentability. 

Z hlediska jednotlivých složek je na tom firma nejlépe, pokud jde o stabilitu. I p es 

vysoký podíl cizích zdroj  financování není spole nost p íliš ohrožena, nebo  má 

stálá aktiva krytá vlastními zdroji.  

Podobn  firma rovn ž dob e využívá svého majetku, m žeme konstatovat, že je 

dostate n  aktivní.  

Jako nejslabší místo se na základ  výsledk  jeví likvidita. Spole nost má málo 

likvidních zdroj  na úhradu krátkodobých finan ních závazk .  

Nejvýrazn jší vliv na celkové hodnocení má rentabilita. Zde je vid t velký posun z 

kritické situace z konce roku 1997, trvající ješt  v prvním kvartále roku 1998, až po 

velmi dobrý stav na konci tohoto roku. Toto zlepšení je výsledkem jednak vzr stu 

tržeb a jednak úsporných opat ení, zam ených na snižování náklad . 

Rozklad rentability vlastního kapitálu (P íloha . 21) 

Rentabilita vlastního jm ní na konci roku 1998 dosahuje velmi dobrých hodnot - 

26,5%. Je to výsledek vysoké obrátky aktiv (cca 2,4 - 2,5) a vysoké finan ní páky. 

Finan ní páka - pom r celkových aktiv a vlastního jm ní) se postupn  snižuje. 

Hlavní p í inou zvyšování ROE však je zvratový vývoj ziskové marže od -7,5%  na 

za átku až k  +4% na konci roku. 

Altman v index (P íloha . 21) 

Hodnota Altmanova indexu vykazuje rostoucí trend. Je zajímavé, že již za II. 

kvartál roku 1998 hodnota ukazuje na silnou finan ní situaci, by  se spole nost v 
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tomto období nacházela ješt  ve ztrát . Lze to vysv tlit tak, že index již z ejm

akcentuje pozitivní tendence ve firm . 

Vypovídací schopnost indexu je však omezena tím, že akcie spole nosti nejsou 

obchodovány na burze a jsou tudíž ocen ny nominální hodnotou. Proto bude 

z ejm  lepší ov it tyto výsledky indexem IN. 

Index IN (P íloha . 21) 

Tento index vykazuje dynamický vývoj v jednotlivých kvartálech. P i podrobn jším 

rozboru je vid t, že hlavní podíl na dobrých výsledcích spole nosti má ukazatel 

Tržby / Aktiva, tedy obrátka aktiv. K r stu indexu zásadním zp sobem p ispívá 

ukazatel EBIT / Aktiva, který odráží velký r st zisku p i málo rostoucích aktivech. 

5.2.3   Vyhodnocení aplikace (postupu) 

Tato ást p edložená práce si vytý ila za cíl p edstavit strategii spole nosti PNC 

uplatn nou v rámci transforma ního procesu p i p echodu z odv tví do odv tví.  

V p edložené práci jsem se snažil dodržet strukturální len ní, které jsem vázal na 

jednotlivé fáze procesu ízení procesu strategické zm ny. Podstatná ást práce je 

v nována fázi diagnóza, kterou považuji za velmi podstatnou a neopomenutelnou 

p i zahájení jakýchkoli úvah spojených se slovem strategie, protože jenom detailní 

a správn  vedený diagnosticko - analytický postup stávajícího status quo m že 

vést k reálnému definování strategického zám ru.  

Neopomenutelnou sou ástí této práce je pr b žná pasáž, v novaná metod , 

která byla uplatn na v rámci ízení této strategické zm ny. Z etelným zp sobem 

jsou popsány d vody, které byly zásadním a rozhodujícím parametrem pro volení 

zp sobu ízení zm ny. Na základ  t chto parametr , prokazujících, že úkol je 

zdrojem projektu a jako takový je jej možno vnímat, jsem proto použil metodu 

projektového ízení.  

Jelikož práce byla svým rozsahem apriorn  omezená (viz zadání), soust edil jsem 

se na v cnost a pojmenování klí ových akcí, které jsem vázal posléze na 

jednotlivé fáze projektového cyklu.  
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V rozložení jednotlivých klí ových akcí je zachycen i proces ízeného marketingu, 

který osobn  považuji za t žišt  a zásadní milník p i provád ní hodnocení, které 

mám vypracovat coby autor a v n mž mám posoudit „prosp šnost“ 

transforma ního procesu realizovaného v rámci p ijaté strategie spole nosti PNC. 

Jedná se o posouzení, zda aplikace, kterou v práci popisuji, byla úsp šná více i 

mén  a zdali se nejednalo o kroky, realizaci procesu, vyznívajícího do prázdnoty 

neúsp chu, to znamená procesu, který z pohledu mého sebehodnocení, prob hl 

úsp šn , protože prob hly veškeré naplánované klí ové akce a kroky, které byly 

definovány a v rámci vytý ené strategie realizovány, avšak s „jediným malým 

opomenutím“ a to, zda produkt procesu transformace, jehož cílem bylo 

vytvo ení a získání nové kvality, vytvá ející p edpoklad konkuren ní výhody, 

plynoucí ze schopnosti dostate n  siln  oslovit trh a ovlivnit jeho nákupní 

rozhodování a tím dosáhnout vytvo ení p edpokladu k úsp šnému využití takto 

vzniklé tržní p íležitosti, dostate n  napl uje (a zdali v bec napl uje) 

o ekávání partner  tržní interakce.  

A práv  z d vod , které jsem se snažil popsat zp sobem, jak se na v ci dívám a 

jak je vnímám, jist tená , který se rozhodne práci p e íst práv  proto, že pro n j 

m že být n ím, co ho obohatí, jakož i tená , který práci te proto, aby zhodnotil 

kvalitu a zp sob p ístupu k vytvo ení jakož i k realizaci popisované aplikace, mi 

promine, když spln ní tohoto úkolu (myšleno hodnocení), které mi je uloženo 

provést, p enechám trhu, který, jak se domnívám a v ím, že správn , je tím 

nejobjektivn jším hodnotitelem (viz P íloha . 22).    

Determinantem úsp chu jakéhokoli projektu, ve kterém je požadována sou innost 

více lidí krom  sebe sama, je lidský faktor, který je z pohledu ízení jakéhokoli 

procesu možným zdrojem úsp chu i neúsp chu, a proto v pr b hu tém  t í let, 

kdy tento projekt probíhal, jsem mu v noval dostate nou pozornost a proto i 

v práci, kterou p edkládám, tomu není jinak, tuto skute nost vždy pojímám v p ímé 

interaktivní vazb  na tu kterou klí ovou akci. D ležitost práce s lidským zdrojem je 

podtržena Demingovým modelem, v praxi uplat ovaným v rámci systému porad, 

meeting  a školení (viz P íloha . 23), pr ezov  prolínajícím celou práci a v sob
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sama asimilujícím dv  pr b žné fáze ízeného procesu zm ny a to je kontrola a 

u ení.  

Poznámka autora: 

Za tímto ú elem bylo vytvo eno firemní tréninkové a školicí st edisko, které tuto 

mozaiku slov napl uje skutkovou podstatou (viz P íloha . 24). 

V rámci práce jsem uplatnil poznatky získané studiem modulu MBA, které p i 

zpracování byly pro m  dostate ným vodítkem a vedly m  k uv dom ní si a 

uspo ádání myšlenek, souvztažností a vazeb v rámci procesu coby d je, kterým 

PNC v praxi prošel a tak jak v aplika ní ásti práce uvádím.  

5.2.4   Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení) 

Hodnocení, které jsem zám rn  p enechal trhu (viz P íloha . 22) bylo pro m  a 

realiza ní tým tou nejlepší zp tnou vazbou a získanou reflexí. Proto, abych mohl 

rozhodnout o dalších krocích postavených a vycházejících ze získaných 

zkušeností, vytvo il jsem východisko, které bude pro další kroky a innost tím 

východiskem implicitním, ili výchozí platformou danou a základní, která pro práci 

a vývoj aktivit p i hledání tržních p íležitostí v nice segmentu, kde aplikace byla 

provedena, bude vždy tím základním, tak jak jsem zmínil již výše, bodem, z n hož 

bude vycházet výzkum a posléze iniciace procesu – projektu nalézání, získávání a 

realizace tržní p íležitosti.    

Aplikace byla zam ena na pot ebu sdílení inností a zdroj  partner  v ur ité nice 

segmentu trhu. Pro  reakce trhu byla pozitivní? Pro  trh reagoval kladným 

nákupním rozhodnutím? Pro  systémová aplikace našla uplatn ní a roviny zájm

se dokázaly protnout v p ímce sdílení spole ných hodnot partner  takto postavené 

aliance? Odpov  vychází a je postavena na obecném systémovém východisku 

pro tento typ aliancí a své ko eny má položené do teorie integrovaného ízení. A 

proto, že má být východiskem implicitním, postavil jsem jej do obecné, potvrzené 

v praxi, roviny. 
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V oblasti této strategické aliance, to znamená mezi partnery SAD Ostrava – 

Barum / Continental – PNC / Bandag, došlo k:  

implementaci integrovaného systému ízení procesu ú inného a ú elného 

p i azování (alokace, pop . i realokace) P. R. O. HP®

pot ebných inností, resp. úkol , což byly vlastn  stanovené výsledné (výstupní) 

nároky kladené na ízené procesy nebo jejich díl í fáze. Šlo nap íklad o ur ité typy 

odborn  náro ných prací, prací spojených s využitím unikátní techniky nebo 

specifických dovedností, prací, pro n ž nebylo u n kterého z partner  dostate né 

kapacitní zajišt ní atd. 

pot ebných zdroj , což jsou vlastn  hmotn  – energetické a asové p edpoklady 

pro pln ní p edpokládaných proces  nebo jejich díl ích fází. Šlo nap íklad o 

informa ní a znalostní zdroje, kapitálové zdroje, kapacity lidí s ur itým profesním a 

kvalifika ním profilem, ur ité typy surovin, materiálu, kapacit stroj  a za ízení, 

disponibility plochy atd. 

Zmi ované procesy p i azování innosti a zdroj probíhaly v prostoru a ase, 

což byly závažné parametry pro pln ní (nap . pln ní ve stanovených termínech na 

ur itém míst ). Uvažované zdroje byly a vždy budou podmínkou realizace ur itých 

inností, výsledky t chto inností vytvá ely a budou vytvá et nové zdroje atd. 

Vhodnou volbou procesu racionální alokace inností a zdroj  mezi partnery došlo 

k pozitivním integra ním, pop . synergickým efekt m spolupráce. Smyslem 

bylo dosáhnout – a toho bylo dosaženo - p ípustnosti realizace zám r  partner , 

dále pak bylo dosaženo v tšího (lepšího) efektu výsledné innosti strategické 

aliance, než by odpovídalo možnostem inností jednotlivých partner , kdyby 

pracovali izolovan , bez vzájemných vazeb spolupráce.  
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Takto vygenerovaná rovina, získaná zp tnou vazbou, m  vedla k doporu ení: 

• využít získaných poznatk  a zkušeností, využít konkuren ní výhody, pramenící 

práv  z t chto poznatk  a zkušeností, pro nalezení, získávání a realizace tržní 

p íležitosti (pro úplnost uvádím P ílohu . 25), kdy nazrál as vstoupit a 

realizovat tyto zám ry 

• provést analýzu dalšího segmentu trhu, coby zm n né konkuren ní síly 

(myšleno z pohledu vyjednávání sílu odb ratele) ve strukturální analýze 

nového, dnes už stávajícího odv tví, a to za ú elem prov it konkuren ní 

prostor s cílem získat odpov  na otázku, zdali zkušenosti a poznatky, získané 

aplikací v nice ur itého segmentu je možno uplatnit v rámci segmentu jiného a 

to tak, aby PNC využil své p ednosti, dosáhl konkuren ní výhody a tím získal 

nové tržní p íležitosti v tomto jiném segmentu a jeho nice. To, jak PNC pracuje 

se záv ry tohoto doporu ení, je už o jiné etap innosti a rozvoje firmy, to 

je už o jiné práci…..

Model chování úsp šn  certifikované firmy nad rámec standard  ISO 
9000:2000 (2002 – 2004) 
  

5.2.5   Analýza stavu 

Tato ást práce má být v nována analýze stavu. Zám rn , za což se p edem 

omlouvám, použil jsem obratu „má být“, protože to, co m žu z titulu rozsahu 

p edložené práce do jejího obsahu vložit, nejsem s to považovat za naprosto 

vy erpávající a m  samotného naprosto uspokojující, nicmén  použitá struktura, 

kterou pro napln ní tohoto bodu ásti práce p ijímám a nebýt mého osobního 

p iznání k nedostatk m má šanci nebýt vnímána jako jednozna n  plytkou a tudíž 

naprosto nevyhovující. Proto, abych mohl zahájit jakoukoli analýzu, postavím tato 

dv  základní kritéria, která posléze doplním analytickým popisným komentá em: 
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1. základní východisko pro analýzu, kde stru n  popíši, jak jsme realizovali a 

naplnili doporu ení, kterým nota bene je ukon ená ást 5.2.4 této práce, a tím 

zárove  získám kontinuální návaznost na tyto ásti dále navazující a zárove

se pozabývám – analyticky okomentuji, co nám zavedení této inovace p ineslo 

a co nám vzalo – stru n  se zam ím a popíši bipólní vliv inovace na PRO 

NORTH CZECH, a.s.    

2. vnitropodnikový materiál, nazvaný PRO NORTH CZECH, a.s. – PRO NORTH 

druhé generace (viz P íloha . 27)  

a p ímo v textu, ímž tuto ást práce ukon ím, stanovím teze. 

Komentá  k bodu 1. 

1. 6.1999 PRO NORTH CZECH, a.s. za al uskute ovat a tím i napl ovat – 

realizovat innost v novém odv tví – odv tví tyres managementu. Je t eba však 

p ipomenout a z toho je t eba i vycházet, že základem byla tržn  obchodní 

systémová aplikace, vyvinutá nebo rad ji vyvíjená od roku 1997, a protože byla 

aplikací systémovou, nebylo nikterak problémem reagovat na doporu ení pro 

implementaci v jiném segmentu než pouze v segmentu, kde m la být aplikována 

poprvé, a to v segmentu uživatel  typu celorepublikových hrá  v doprav  s velmi 

náro ným podnikovým uspo ádáním a tudíž i systémem ízení, jejichž innost byla 

soust ed na do bus a MKD dopravy. Tento segment byl zvolen z d vodu, že 

managementy takto disloka n  a organiza n  uspo ádaných firem disponovaly již 

v této dob  vyzrálejšími manažerskými znalostmi a také vnímání sout že pojímaly 

pon kud jinak, a to s plným v domím nutné p ípravy svých spole ností tak, aby 

byly schopny uskute ovat adekvátní tržní obranu proti panevropským hrá m, 

kde jedinou cestou bylo fixovat nákladové jednice do plánované spot eby 

jednotlivých initel  a tím daleko progresivn ji pracovat posléze v oblasti obchodní 

strategie.   

Doporu ení (viz 5.2.4 této práce) zam ení se na jiné segmenty práv  z titulu 

toho, že se jednalo o systémové ešení, bylo tudíž pouze otázkou vhodné 

marketingové a obchodní p ípravy a prov ení asové osy nazrávání p íznivé 

spot ebitelské odezvy.  
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Pro uchopiteln jší navnímání mého komentá e je t eba p ipomenout, že PRO 

NORTH CZECH, a.s. ve starém odv tví p ímé výroby a prodeje protektor  byl 

organizací zam enou na výrobu výrobk  a k tomu m l pochopiteln  p izp sobené 

vnit ní uspo ádání, myšleno z pohledu organiza ní struktury a systému ízení, 

které takovéto ne r znorodé výrob  bylo nejvíce vyhovující, a to znamená: 

funkcionální systém ízení s adekvátním hierarchickým uspo ádáním spole nosti 

s maximáln  vyprofilovaným zp sobem úzké specializace na jednotlivé pracovní 

úkony.  

Znamená to tudíž: na stran  jedné je systémová aplikace jednozna n  mající 

charakter odpovídající zákaznickému obchodnímu modelu – paketová dodávka 

produkt  komplexního systému ízeného pneuhospodá ství, dodávaná 

zákazníkovi na klí , na míru (na ujetý kilometr – fixn  v kalkula ní jednici / 

variabiln  vztaženo k výkonnosti dopravních jednotek) a na stran  druhé úzká 

specializace, vztažená k jednotlivým krok m samotného výrobního procesu / 

hierarchické uspo ádání / funkcionální systém ízení. Aplikace byla ešena 

projektovým týmem, sestaveným z lidí „vytažených“ ze stávající organiza ní 

struktury a tento tým rozhodoval o zp sobu nejvhodn jší dokompletace výrobního 

procesu o procesy pro packetovou dodávku pot ebné a nezbytné, jako servisní 

zajišt ní, vstupní i výstupní servis na dvorech zákazníka, dopravní logistický 

systém, p ed a povýrobní p íprava, v etn  tomu odpovídající zásobování – 

výrobkovou dokompletaci paketu o výrobky, které PRO NORTH Czech, a.s. 

nevyrábí.  

Možnosti byly dvojího typu: bu  tyto innosti nakoupit dodavatelsky, ale daleko 

složit jším zp sobem propracovat kvalitu systémové aplikace, anebo jít cestou, a 

dnes pro m  naprosto z ejmou, myšleno apriorn  dop edu nezajišt nou – bez 

odpovídající kvality znalostí a dovedností lidského zdroje do pokrytí ve vlastní 

režii. Jelikož tato aplikace je postavena na komplexním outsourcování veškerých 

inností, sklad , v etn  technologie a lidského zdroje z podnikového zajišt ní 

zákazníka, došlo k tomu, že technologicky v etn  pokrytí lidským zdrojem byly tyto 

prvky p evzaty od zákazníka a posléze za len ny do organiza ní struktury / - 

bohužel – i systému ízení PRO NORTH CZECH, a.s. Což znamenalo „násilné“ 

za len ní t chto útvar , zajiš ujících výše zmín né procesy, a íkejme v tomto 
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okamžiku ne už pouze výroby, ale produkce, do „organismu“ PRO NORTH 

CZECH, a.s., kde ada z nich byla ízena projektovým týmem, který m l eminentní 

zájem z jedné strany ochránit systémovou aplikaci (myšleno z pohledu postavení 

dostate ných bariér vstupu pro p ípadné další zájemce o toto nové odv tví) a na 

stran  druhé udržet maximální stálost a kvalitu dodávky komplexního paketu.  

To, co se stalo obrovským problémem, bylo slad ní samotného faktu, že na stran

zákazníka vnímání PRO NORTH CZECH, a.s. bylo maximáln  pozitivní, 

hodnoceno v superlativech – to bylo vnímání trhu, a na stran  druhé docházelo ke 

stup ujícím se problém m z hlediska vnit ního uspo ádání dvou p ístup , 

pramenícím z dvojkolejnosti života ve dvou obchodních modelech: zákaznicky 

orientovaném / výrobkov  orientovaném obchodním modelu a tomu adekvátn

p izp sobeno „staré“ uspo ádání podnikového organismu versus nový šat tímto 

organismem nošený. Tato schizofrenní dvoukolejnost, kterou takto vidím, 

pochopiteln  s adekvátním odstupem asu (mimod k rok 2004 versus asoprostor 

1999, 2001), potenciována navíc zájmem otev ít aplikace v jiných segmentech, 

„…a pro  pro úsp ch - jak tato aplikace byla vnímána trhem - do toho nejít, když 

tržní prostor je…“, za ala vytvá et (tak, jak to vnímám dnes) – ztráty p ínosu 

inovace, a tak, jak jsem to vnímal v té dob  – …no pouze o n co pomenšený zisk 

inovátora, plynoucí ze zavedení inovace … S tímto rodícím se problémem 

nesouladu, p inášejícím v zásad  stup ující se vnit ní rozpor organizace, a tak, jak 

jsem tyto v ci za al v roce 2002 cítit, pakliže by nebyly ešeny, to znamená, staly 

by se problémem chronickým až latentním, by mohly vést, a dnes jsem o tom 

stoprocentn  p esv d en, k nepochopitelnému, a to z pohledu trhu, úpadku firmy. 

Nepochopitelnému z pohledu zven í, ale jasnému z pohledu zevnit , pramenícímu, 

e eno lapidárn  – z vyho ení vlastních zdroj .  

Komentá  k bodu 2 

Pro kompaktnost této práce a s cílem skute n  zachovat posloupnost d je, a

vnitropodnikový materiál, tento p ikládám, co by p ílohu . 27 v plném 

nezm n ném zn ní, a tak jak byl k 1. 7. 2002 vydán, a který m l být nápravným 

opat ením a cestou, jak nevyhovující status quo zm nit, a to zavést procesní 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 109 (celkem 220) 

ízení, kdy východiskem pro sepsání tohoto materiálu i zp sobu samotného faktu, 

jak procesní ízení zavést,  

co by „spásný lék – pilulku“, podanou organismu podniku formou implementovat 

„ji“ v rámci p lro ního projektu a tím dosáhnout komplexního zdraví organizace a 

op tovné její vitality,  

byly mé znalosti, vztažené k této problematice, a dnes jsem o tom stoprocentn

p esv d en, neposta ující. Vnímal jsem prvky procesního ízení nekomplexním 

úhlem pohledu a nepojímal je v celé jejich škále a ší i, 

kdy p es veškerou snahu uchopit ho p ípadn  metodicky lépe, i p ipus me úpln

jinak, byly pracovníkem, zabývajícím se v naší spole nosti jakostí (zám rn

nepoužívám slova jako „management jakosti“) spíše vnímány jako projev mé 

vlastní exhibice, protože  

procesní p ístup není problém…, na to už norma svými úpravami dávno 

pamatuje a je jen otázkou, kdy ji já – jako lov k, jakostí se zabývající – 

„p eklopím“ v rámci p íru ky jakosti z prvkové do procesní… 

bohužel, a dnes mohu tvrdit bohudík, jsem se rozhodl se tímto p ístupem 

absolutn  nespokojit a neztotožnit, ímž jsem jednozna n  sám sob  udal 

sm r, a tím bylo prov ení, zda jakost v podání „mého lov ka“ je takto 

vnímána tv rci a guru jakosti v eské republice, a tudíž pro m  naprosto 

neuspokojiv , anebo je to jen chu  zneužít jazyka normy, sahajícího na 

rozhraní znalostí ísel a ozna ení jednotlivých lánk  normy pro získávání 

ur ité formy nedotknutelnosti v rámci spole nosti, protože … nechceme snad 

p ijít o certifikát …  

Rozhodl jsem se proto u init poznání a tudíž najít odpov di na položenou otázku 

(viz výše), a to zp sobem ú asti na nabízené trhem erudaci v oblasti 

managementu jakosti, a to p lro ní vzd lávací akcí na DT Ostrava, vedeném 

editelkou prof. Pet íkovou, CSc.  

V lednu 2003 jsem za al navšt vovat první moduly, kdy velmi brzy jsem poznal, 

že management jakosti a discipliny, k n mu se vztahující, se naprosto odklán jí od 

schopnosti vnímat a pojímat jakost zp sobem, se kterým jsem se dosud setkával 
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a s nímž jsem byl vnit n  v hlubokém nesouladu, což zp sobilo, že jsem rozhodl o 

navázání bližší spolupráce s DTO a položil tím základy dlouhodobého projektu 

práce s pointou jakosti, co by vnit ního hnacího motoru a osy inovace, sm ující 

k hledání, a jak v ím, nalezení „osobnosti“ firmy PRO NORTH CZECH, a.s. – 

„osobnosti“ trhu 21. století, kde tento projekt jsem nazval Naše jakost – kvalita bez 

kompromis  a nalhávání.  

A taky velmi brzy jsem poznal, že prioritní pro m , abych vybudoval osobnost 

podniku  

je um ní nejd íve nalézt správné odpov di na otázky  

PRO , 

protože tehdy, když na takto položenou otázku pro ? se umí najít hodnotná a 

plnospektrální odpov , je tím do zna né míry nalezena i odpov  na otázku 

CO 

Z tohoto úhlu pohledu jsem za al analyzovat období t etího i tvrtého kvartálu 

2002, z tohoto úhlu pohledu jsem hledal širší souvislosti v historii, i té vzdálen jší, 

abych jasn ji um l si odpov d t na otázky, pro  v ci za ít vnímat a stav t jinak, a 

to 

JAK,

je už ukon ení mé fáze iniciace tohoto dlouhodobého zám ru,  

a tím 

také zahájení fáze koncepce v rámci projektového cyklu,  

protože 

jsem se rozhodl uplatnit pro nás na PRO NORTH CZECH, a.s. již standardn

používaný model Syntetický model ízení zm ny (viz P íloha . 1), který byl 

vygenerován na p elomu roku 1997 a 1998 a úsp šn  použit v praxi a který takto 

bude vytvá et i pro tuto dlouhodobou aplikaci fundamentální aplika ní východisko.  
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Komentá , poznámka autora: 

Pro další pr b h práce práci nebudu strukturovan , a to zcela zám rn , fázovat 

do t chto jednotlivých prvk , tak, jak jsem u inil a dokladoval v kapitole 5.2.1 do 

problematiky, ímž, jak se domnívám, bych zbyte n  narušil její tivost a 

kontinualitu, nicmén  zp sob, jakým nastíním pr b h fáze koncepce, dá 

jednozna n  dostate ný d kaz o tom, že s prvky tohoto modelu, jako fáze 

projektového cyklu i p tifázový Carnall v model ízení zm ny a jeho 

propracovanost na model systému ízení zm ny, v etn  fázování dynamiky, 

vztažené k výkonnosti a asu, jakož nezapomenutí na samotné jádro z hlediska 

tvorby osobnosti podniku v našem p ípad  použitý Deming v systém PDCA atd. 

(viz P íloha . 1), je pr b žn  v rámci tohoto projektu pracováno.      

V rámci podniku jsem inicioval v té dob  ješt  i za ú asti „mého lov ka p es 

jakost“ adu r zných diskusí, které spíše m ly charakter pomyslného diskusního 

fóra, které bylo pro m  základním východiskem pro hledání komunika ní platformy 

pro dlouhodobý zám r, jak z dobré firmy se stát firmou ješt  lepší. K t mto 

diskusím jsem za al p izývat v tší po et zam stnanc , vnímaných jako partner , 

zam ených na r zné specializace ve firm , a v neposlední ad  jsem do této 

problematiky, a dnes jsem o tom pln  p esv d en, za al angažovat v té dob  ješt

personalistu (zám rn  píšu v té dob , zám rn  píšu personalistu, protože dnes 

innost personalisty je profilována k innosti manažera lidských zdroj ), kdy 

d vodem (a tím základním) je pohled na nápl  profese personalisty a poslání 

manažera lidského zdroje, kdy jeden se profesionáln , a to v plném kontextu a 

souvztažnosti, má za úkol starat o osoby, a poslání toho druhého „by lov ka 

v jedné osob “ je rozvíjení osobností. A také z t chto d vod  manažer lidských 

zdroj  byl prvním lov kem, povolaným ke „sdílení“ se mnou spole ného 

prožívání p lro ní toulky p i hledání toho správného pohledu na jakost a dnes vím, 

hledání jakosti nejd íve sama v sob . Zvolená cesta diskusní platformy více a více 

z jedné strany ovliv ované – jak se domnívám - vlivem správného vnímání 

managementu jakosti, nep ímo konfrontovaná s vnímáním jakosti a jejími zastánci 

z doby starých as , podv dom  za ala k sob  p itahovat lidi, tyto myšlenky 

sdílející, sdílející pohled na rozbor historie, sdílející názorové ztotožn ní s nutností 
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hledání a nacházení odpov dí na otázky pro ?, sdílející pojmenování 

hodnotového paketu, který byl definován v rámci vnitropodnikového materiálu 

PRO NORTH CZECH, a.s. – PRO NORTH druhé generace a byl stylizován  

jako paket p ti klí ových hodnot, 

kterými byly 

trh, tradice, vedení lidí, kvalita – jakost proces , ekonomika 

které byly východiskem pro definování t í klí ových hodnot podniku pro 

budoucnost: 

1. úcta k jednotlivci 

2. zam ení hlavní pozornosti na služby zákazník m 

3. p evaha ve všem, co d láme 

ili lidi, sdílející tyto t i základní hodnoty, které se staly pro m  základnicí pro 

formulování a vybudování našeho poslání, jež se stalo skálou budoucnosti: 

Naše poslání: 

Vytvá et novou kvalitu originalitou a spolehlivostí 

ešení problému pneumatik Vašich autopark

lidí, 

sdílející myšlenku hry v týmu a za jeden tým, 

lidí, 

sdílející názor, že poslání je skálou, na které je pot eba postavit maják, který 

udává sm r a sv tlo našemu cíli, a to je vizi, kam jdeme a kým se chceme stát: 

Naše vize: 

Být nejlepší organizací vým ny pneu 

v 
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lidí, 

sdílejících to, že uskute ování a napln ní našeho cíle, 

naší vize, 

p inášející možnost p ežití, udržení dlouhodobé prosperity a konkurence- 

schopnosti je možné pouze za p edpokladu vytvo ení vzácného a  

symbiózního vztahu s blízkým okolím podniku, 

to znamená zájmovými skupinami, 

kterými jsou 

naši zákazníci, naši spolupracovníci, naši partne i,  

naši akcioná i, naše spole nost, 

které jsem soust edil do naší politiky podniku, kterou jsem nazval: 

NAŠE  POLITIKA  JAKOSTI 

Kvalita bez kompromis  a nalhávání 

Kvalita je jedním z východisek a zp sob  zvyšování bohatství a hodnoty našeho 

podniku 

Kvalita ur uje spokojenost zainteresovaných stran s naším podnikem: 

naši zákazníci  

- p esv d ujeme je svou spolehlivostí a inovacemi,  

- poskytujeme jim nejlepší výrobky a služby integrované do ešení jejich 

problém , p ání a pot eb 

naši spolupracovníci  

-  nabízíme jim pracovní podmínky, v nichž se oce uje sdílení spole ných 

hodnot, ob tavost a vynikající výkon p i realizaci vytý ených cíl ,  

- podporujeme r st jejich individuálních znalostí, schopností a dovedností.  

- jejich odpov dnost a týmová angažovanost, zp sobilost, loajalita a v rnost 

zajiš ují náš úsp ch  
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naši partne i 

- v íme v jejich kvalitu a spolehlivost práce,  

- pro vzájemnou úsp šnost pot ebujeme jejich podporu a nabízíme alian ní 

spolupráci 

naši akcioná i  

- trvalou snahou o dosažení hospodá ských úsp ch  (p es uspokojování pot eb 

našich zákazník ) a r stu hodnoty podniku posilujeme jejich d v ru 

naše spole nost 

- hlásíme se ke své sociální odpov dnosti  

- základem veškerých našich inností je zdraví a bezpe nost lidí, podporované 

d slednou ochranou životního prost edí 

Kvalita vyžaduje neustálé zlepšování. Abychom udrželi stávající a zajistili budoucí 

konkurenceschopnost v rámci rostoucích požadavk  trhu.  

Kvalita je základem našich budoucích úsp ch . Tržní a obchodní standardy 

ur ujeme bez kompromis  a nalhávání. 

a to tak, 

že jim budeme schopni jako podnik nabídnout  

„n co navíc“. 

A tím „n ím navíc“ je práv  napln ní cíle a vize  

naší organizace.

Za al jsem si uv domovat, že tento nov  vytvá ející se  

tým, 

jehož podstatu tvo í porozum ní a sdílení našich hodnot, tvo ících jádro poslání,  

tým, 

postavený na sdílení a porozum ní našeho cíle, naší vize, je jádrem správného 

sm ru a síly do budoucna, víry a tudíž tím pravým p íslibem do budoucna.  
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Uv domil jsem si, že takto utvá eného „n co nového“ je prvkem znamenajícím a 

p inášejícím, jak pevn  v ím,  

za átek zm ny firemní kultury, 

kde východiskem je 

spole né sdílení hodnot a cíl . 

Kde práv  zvolení nejvhodn jší formy komunikace t chto hodnot a cíl  dokáže 

strhávat i ty lidi, kte í ješt  dnes stáli opodál. Víc a víc ve mn  sílilo a nar stalo 

p esv d ení,  

že práv : 

sdílené naše t i klí ové hodnoty, které tvo í jádro našeho poslání, zajiš ují 

kontrolu tím, 

že usm r ují chování 

a 

sdílený cíl, naše vize, zajiš uje správné zam ení tím,  

že usm r uje strategii. 

Rozhodl jsem se posílit z jedné strany a z druhé strany dát p íležitost konfrontovat 

v sob  sama názorové pohledy na „starou“ jakost versus nový pohled na sm r 

nového managementu jakosti u lidí tím, že v pr b hu t etího a tvrtého kvartálu 

roku 2003 na kurs manažera jakosti nastoupili další dva lidé, práv  s tímto 

bipólním pohledem, eknu „bipólním“ pohledem na v c, kde jsem o ekával, že 

v pr b hu p lro ního spole ného „bytí“ na jedné lodi, hnané novým v trem, dojde 

k názorovému splynutí, k názorové asimilaci starého v nové, a tím posílení 

„koalice zm ny“ na stran  jedné a na stran  druhé, že lidé, vázaní k lov ku co by 

nositeli „starých dobrých as “, ztratí svého samozvoleného leadera a 

neformálního v dce „starých dobrých mrav “, asimilujícího – mizícího „v 

propadlišti pozitivních i pozitivn  vnímaných zít k “. Bohužel ne každý dob e 

myšlený zám r mívá napln ní v dobrém výsledku, ímž došlo k tomu, že podnik 
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byl nucen rozejít se se „starými dobrými asy“ a jejich lídrem a vytvo it tak prostor 

novým misioná m.  

Tím jsem si uv domil, 

že ten, 

kdo se chová zp sobem, 

který je v rozporu s našimi hodnotami, 

nem že být tolerován, 

a rozhodl jsem se, že takovéto chování a takovíto lidé  

v PRO NORTHu druhé generace 

tolerováni být nemohou a nebudou. 

Samoz ejm , a to s plným v domím, po ítám s chybami a procesem u ení a 

rozhodl jsem se lidem maximáln  být v tomto nápomocen, protože chybování je 

lidské 

a proces u ení je zárodkem 

intelektuálního kapitálu 

a tudíž zárove

nejpot ebn jší investicí pro podnik do budoucna. 

Ale v p ípad , a takto jsem výšku la ky nastavil, že n kdo nedokáže p istoupit na 

takto „otev enou“ ruku nabídky, danou podnikem,  

na obohacení své mysli, 

aby posléze mohl obohacovat ostatní, 

a v p ípad , že n kdo v bec nedokáže p istoupit na námi sdílené naše hodnoty do 

té míry,  

aby se jimi dobrovoln ídil a ztotožnil, 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 117 (celkem 220) 

musím, a to pro posílení víry t ch, kte í tak u inili, se s nimi rozlou it.  V každém 

p ípad  chci zde a na tomto míst íct a sd lit, že fakt, že lov k, který nás opustil 

i opustit bude muset, ješt  mimochodem neznamená, že jde o „špatného“ 

lov ka. Naše hodnoty a náš zp sob jejich uplat ování nevyhovují každému a to 

samoz ejm  musíme, a já na tomto míst íkám, že to takto d lat budu a budeme, 

respektovat.  

A pakliže sdílené hodnoty, 

které jsou jádrem našeho poslání, 

mají být základem kontrolního systému, 

a to tak, 

že mají zajiš ovat kontrolu tím, 

že usm r ují chování, 

nemohou v takovémto p ípad  být tolerovány výjimky,  

protože takto  

náš kontrolní systém by do budoucna prost  nemohl fungovat. 

Platforma otev ených diskusí, kterou jsem za al uplat ovat v rámci tvo ení 

koncepce projektu PRO NORTH druhé generace – kvalita bez kompromis  a 

nalhávání se stala tak, jak to vidím dnes, a mimod k už i trochu retrospektivn , 

otev eným místem pro komunikaci názor  a hledání sdílení, kdy tyto  

„diskusní kroužky“ 

byly zp ístupn ny a otev eny jako projev dobrovolnosti ve vztahu ke všem lidem, si 

získávala mimod k, i když konaná mimo rámec pracovní doby, stále v tší po et 

lidí – zájemc  a to rozhodn , což bylo obrovským p íslibem, i mimo rámec 

managementu. Prolínání se diskusí, vedených v rovinách velmi obecných, 

s diskusemi, posléze ešeními problém , nov  se  

konsolidujících pracovních vnitropodnikových tým , 
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m  vedlo k zájmu, a ten už zmi uji na ádcích viz výše, posílit, obohatit tyto 

diskuse, ve kterých se za aly projevovat prvky p im eného nadšení, dalšími 

misioná i, p inášejícími potvrzení své víry z pod deštníku managementu jakosti, 

což znamenalo, že v prvním kvartále 2004 kursu manažera jakosti se zú astnili 

další dva zam stnanci. Takto soust ed ní misioná i nové doby za ali obohacovat 

„otev ené diskusní kroužky“ o podep ené své víry vzd láváním názory, kdy 

posléze retrospektivn  znova a znova analyzovány a ov n ené otázkou pro ? 

p ístupy za aly nalézat více a více uchopitelnou podobu, obecn e eno spektrum 

sdílení, které uvádím výše, za alo být daleko více homogenn jší a konzistentn jší.  

V sou asné dob  tento tým, 

pracující jako volné odd lení, soust e ující pracovníky z r zných sekcí a 

specializací podniku, 

které jsem nazval 

Qualite Managers Kommittee, 

m l za úkol v rámci fáze koncepce projektu PRO NORTH druhé generace – 

kvalita bez kompromis  a nalhávání, p ipravit ze svého pohledu definování 

jednoho z typ  proces (myšleno ídící, hlavní, podp rný) a v rámci t chto 

proces  se zabývat tou kterou konkrétní otázkou:  

• Definice ídících proces  firmy II. generace s akcentem na oblast firemního 

vzd lávání 

• Definice hlavních proces  firmy II. generace (logistika p edvýrobní a povýrobní 

etapy) 

• Definice podp rných proces  firmy II. generace se zam ením na ízení 

neshodného produktu 

Každý len týmu zpracovával práci samostatn  tak, jak po období + / - t í kvartál

na p elomu roku 2003–4 každý ten který len týmu tuto problematiku v rámci 

získaných v domostí a spole ných diskusí navnímal a jak cítil tu kterou oblast, na 

kterou ve své práci, stylizované jako záv re ná práce k personální certifikaci, mu 

bylo dáno se zam it.  
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K týmu pat il i kolega, který v první fázi byl povinován spole nému dílu toliko 

z pohledu vykonání písemného testu k manažeru jakosti, kde posléze v rámci 

qualite managers kommittee, do kterého v pr b hu nejbližších dvou až t í kvartál

budou povolání i další lidé (p edpokládaný po et 2 – 4), se m l zam ovat 

v p ípadné písemné ásti na tu kterou konkrétní oblast v rámci vnitropodnikového 

týmu, do kterého s ním m lo být uvažováno a m l být za azen.  

Rozhodl jsem tak na základ  skute nosti, že v rámci fáze koncepce zmín ného 

projektu a tomu odpovídající p ipravované zm ny organiza ní struktury (viz p íloha 

. 28), jsem ustavil institut úseku HRSM, do kterého jsou za azováni 

zam stnanci:  

a) p íchozí, po dobu stanoveného zapracovávání a zvládnutí p ípravy na výkon 

plánované pracovní innosti, to znamená po dobu získávání kvalifikace 

znalostní a dovednostní  

b) pracovníci rekvalifikováni z pracovní pozice stávající na pracovní pozici 

jinou, to znamená zam stnanci, kte í disponují moráln  volním profilem, 

avšak z titulu zm n probíhajících ve spole nosti, co by reakce na zm ny okolí 

podniku, ztratila jejich stávající funkce pracovní nápl  a z toho titulu se musí 

rekvalifikovat znalostn  a dovednostn  na funkci a k ní p i azené pracovní 

náplni, a rekvalifikovat se cht jí 

c) pracovníci, dtto b), ale zájem o rekvalifikaci nemají, anebo nedisponují 

moráln  volními vlastnostmi z pohledu našich sdílených hodnot, o nichž 

velmi podrobn  pojednávám v textu viz výše, budou muset firmu opustit 

Rozhodl jsem o zachování, ba naopak o prohloubení, platformy otev ených diskusí 

(otev ených kroužk ), jejich sou ástí jsou veškeré možné dostupné materiály, 

získané b hem vzd lávacích aktivit, rekvalifika ních kurs i školení a které takto 

za ínají vytvá et vnitropodnikovou knihovnu, kde jsou ukládány a archivovány, aby 

toto se stalo po inem, zárodkem um ní pracovat, vést a ídit firmu pomocí 

„otev ených knih“. Pochopiteln  sou ástí tvo ených budoucích „otev ených knih“ 

budou posléze i tyto práce a samoz ejm  i tato práce má, která, a  tímto velmi 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 120 (celkem 220) 

atypickým, a to z d vodu, pro který vznikla a který m  vedl k jejímu napsání, tvo í - 

je sou ástí manifestu PRO NORTHu druhé generace. 

Z hlediska na udržení p im ené tivosti, dynamiky a p im eného obsahu práce 

soust edím odpov di na otázku – otázky pro ?, které se prolínají analytickými 

komentá i této ásti práce, odpov , která bude stylizovaná jako hypotéza: 

Inovace evokují zm ny v chování blízkého okolí podniku, a proto: podnik, 

jehož vizí je um t p inášet zm ny na trh, podnik, jehož vizí je zm nit podobu 

trhu, musí nejd íve pochopit to, v em se m že zm nit jeho okolí 

a taky 

tento podnik si musí uv domit to, že pokud chce mít z inovace dlouhodobý 

p ínos, resp. chce-li mít dlouhodobý p ínos z p inášených inovací, musí 

nejprve um t inovovat, zm nit sám sebe.  

By  každý z lidí z týmu, ú astnícího se rekvalifika ní kurzu Manažera jakosti, 

pracoval na práci samostatn  a cílem nebylo, což se také potvrdilo, nikterak d lat 

kompilátní „spoluprojekt“ – kompilátní záv re nou práci, využil jsem tohoto období 

pro dotvo ení koncepce, jak nastartovat a rozb hnout další fázi naší globální 

transformace, a to projekt PRO NORTHu druhé generace, kde jednou ze 

základních nutností a pochopiteln  st edobodem našeho zájmu bylo uchopení 

jádra v ci, týkajícího se zahájení zavád ní do života firmy procesní orientace a tím 

procesního ízení jako takového. Protože jsem se domníval, a ukázaly na to 

veškeré analýzy, že procesní p ístup je základním východiskem a základním 

kamenem pro možnost zavést trvalý proces zlepšování, kdy proti funk nímu 

p ístupu je zam ený na ešení p í in stavu v ci a ne pouze na d sledky, jak je 

tomu u modelu funk ního i funkcionálního. 
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A o tom, 

jak jsme mínili na to v letech 2002 – 4 jít, jakým zp sobem za ít, 

a o tom, 

jak tento fenomén zvládnout a zapracovat do organizace, 

o tom 

se vynasnažím pohovo it, by  ve zkrácené form , 

další ásti své práce. 

5.2.6   Vyhodnocení aplikace (postupu) 

V pr b hu, a dnes to mohu zcela zodpov dn íci, mého manažerského trápení 

v roce 2002, jsem sob  ale i koleg m editel m mén i více úsp šných podnik

pokládal rafinovanou otázku:  

„Jak dlouho trvá i trvat m že zavedení procesního ízení?“ 

A nacházel jsem stále stejnou odpov  – od n kolika m síc  až do n kolika let.  

Avšak naslouchaje lidem, kte í svým nadšením pro management jakosti oslovili 

mé další uvažování a myšlení, jsem zjistil, že takováto odpov   

je špatná, 

protože špatná je otázka. 

Procesní ízení totiž není stav, procesní ízení je d j. Firma, která prohlásí: 

„Zavedli jsme procesní ízení!…“ se domnívám, že práv  v tu chvíli je procesn

mrtvá.  

Problematikou, kterou se budu v návazném textu zabývat, pojmy, které chci 

použít, pohledy, které se budu snažit ukázat, myšleno ze stránky obsahové, a to si 

uv domuji, nebudou a nejsou stejné u spole nosti, která s tímto typem ízení 

za íná experimentovat, a u firmy, která se touto filozofií nechává, tak jako v našem 

p ípad , ovliv ovat již delší as, by  pochopiteln  z stává otázkou, zdali 
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postrádání „n eho v nás“, které jsem cítil od roku 1999, 2000, je z pohledu firmy 

asem delším i dostate n  dlouhým. Co víc, existují stádia, která lze v procesním 

vývoji p esko it bez úhony, a stádia, jejichž vynechání se firm  vrátí i s úroky. 

Zkusím nazna it, kam procesní ízení, i rad ji myšlenka procesního ízení, došla 

u nás za posledních pár let, a jak vypadá náš p ístup a model chování se k ní 

v bod  kulminace, kdy dalším krokem jsou už pouze kroky aplikace a cesty vp ed. 

To, z eho jsme vycházeli a na em jsem celý p ístup postavil, jsou  

základní komponenty procesního ízení, které se podle stavu mého poznání a  

prov ené praxe, povedlo definovat v pr b hu roku 2003. Jsou to:

procesní obchodní model 

ízení kompetencí 

ízení jakosti 

strategické ízení 

trvale zlepšované procesy 

kde  

trvale zlepšované procesy 

jsou stálým evergreenem na procesním nebi a srdcem procesn ízené firmy. P es 

n  te e krev podnikání, p idaná hodnota. A jsou sužovány stále stejnými 

koronárními chorobami vesm s se smrtelnými následky. Jednotlivými výše 

uvedenými odrážkami se budu krátce zabývat tím, že je popíšu a taky vymezím 

v rámci tohoto popisu a komentá e místa a ásti, kterými se ve svých pracích 

zabývali mí kolegové. 

Pro to, aby popisy každé té které z p ti ástí, byly postavené na jasném a 

neodiskutovatelném základ , nastavím toto základní východisko, a to tím, že  

uvedu definici a vymezení procesu. 

Z dosavadní praxe, a z stává jen otázkou, zda dostate n  dlouhé a obsáhlé, na 

této zdánliv  jednoduché, teoreticky objemn  a obsáhle popsané a metodicky 
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výte n  podpo ené základn  um lo ztroskotat nemálo osvícenc  jakosti – 

samouk  a pro p íklady nemusíme chodit daleko, z stanu v naší firm .  

Za íná to už pojmem proces. Sta í použít kouzelné sl vko a z vý tu inností 

odd lení, úsek i uzl , se p es noc stanou procesy – smrtelný h ích první.

Druhým smrtelným h íchem proti použijme procesnímu desateru: „Nevezmeš 

jméno proces nadarmo“.

Proto uvedu definici: proces je opakovaná sekvence inností, p ispívající 

k dosahování cíl  organizace se stanovenými vstupy (zdroji), výstupy (produkty), 

dobou trvání a m itelnými ukazateli, který má jednu formu transformace vstupu 

do p idané hodnoty výstupu. 

Uvedu také již dnes klasické rozlišení i rozd lení na t i typy proces  s odlišnými 

charakteristikami:  

Hlavní (klí ové, core) procesy jsou hodnotvorné procesy, z ízené k napln ní 

poslání firmy, ve kterých p ímo vzniká p idaná hodnota, vedoucí k uspokojení 

externího zákazníka.  

ídící (control) procesy jsou pr ezové procesy, které udržují spole nost 

konsolidovanou a iditelnou, m žeme jim také íkat vrcholové managerské 

procesy, a jak z tohoto jejich názvu vyplývá, ídí a koordinují ostatní procesy a 

s nimi i celou organizaci. Jsou zodpov dné za tvorbu pravidel a definování cíl  a 

strategie organizace a jako takové vlastn  vytvá ejí základnu pro úsp šný p echod 

na procesn  orientovaný ídící model.  

Podp rné (supply) procesy zajiš ují vnit nímu zákazníkovi nebo hlavnímu 

procesu produkt (službu), který je p ípadn  možné zajistit i extern , nap íklad 

finan ní ízení a ú etnictví, údržba, personalistika, bez ohrožení poslání firmy, a 

vykonávají se intern  bu  z d vod  omezení rizik, nebo pro ekonomickou 

výhodnost.  
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Typy proces  se klasifikují na základ  jednoduchých identifika ních kritérií: 

Hlavní 

proces 

ídící 

proces 

Podp rný 

proces 

P idává proces hodnotu? ANO NE ANO 

Probíhá proces nap í  spole nosti? ANO ANO NE 

Má proces externí zákazníky? ANO NE NE 

Generuje proces tržby? ANO NE NE 

Tato klasifikace se stává, a v našem p ípad  mohu íci, z kamene úhelného 

kamenem úrazu. Roztrhává totiž innost odborn  vymezených útvar  a zdánliv

tak deklasuje n které d íve vysoce cen né specialisty do role t ch, kte í nejsou 

v centru pozornosti. P íklady takovéhoto chování a vnímání byly, protože 

v sou asné dob  tito lidé jsou mimo spole nost, jednou z velkých bariér a použiji 

slova vstupu fenoménu procesního ízení a p ístupu do našeho domu, do naší 

spole nosti. Se adil jsem a sestavil hlavní procesní et zec, který m  osobn  se 

nejsnáze identifikovalo pomocí dnes již klasického Y modelu prof. A. V. Scheera, 

který jasn  znázornil spojení vlastní logistiky, v etn  té výrobní, s prodejem 

produkt , a který m  navedl a ukázal spojitost mezi operativním a dlouhodobým 

ízením, a protože jsem své první úvahy a postupy stav l a stylizoval p es 

hodnotový et zec, což je popsáno v p íloze . 26 – vnitropodnikový materiál, 

použil jsem tohoto Y modelu p i stavb  generického modelu vývoje PNC a nazval 

jej „stromem jakosti“. Víc o naší aplikaci Y modelu se zmíním v pasáži v nované 

tomuto generickému modelu (kapitola 5.2.7 této práce).  
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Proto, abychom mohli daleko lépe uchopit a popsat jednotlivé komponenty 

procesního ízení, uvedu schéma našeho domu základních komponent

procesního ízení, ve kterém tyto základní komponenty procesního ízení jsou 

znázorn ny.  

Trvale zlepšované procesy 

O ú innosti hlavních proces  rozhoduje primárn  jejich pr chodnost a 

sekundárn  spot eba zdroj . Zatímco optimaliza ní metody ízení zdroj  se 

ukázaly, že v našem podniku jsou, napíšu „alespo áste n  rozvinuty“, 

zpr chod ování, a tedy zrychlování proces , stálo na okraji pozornosti. A

Obr. . 13  Hlavní procesní 
                  et zec [20] 

Obr. . 14    
D m základních 
komponent
procesního ízení [20] 
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z hlediska odstra ování nejr zn jších p etržení procesu nebo eliminace úzkých 

hrdel, i když i zde byla v posledním období vykonána nemalá osv ta, a touto 

oblastí a problematikou, anebo jednou z ástí a ešením této problematiky se 

zabýval ve své práci kurzu Manažera kvality jeden z koleg . 

Výstraha do budoucna…. Jenže – co se dá na stále opakovaných sekvencích 

inností po ád zlepšovat, když už se jednou po ádn  narovnají? Práv  zamyšlení 

se nad otázkou, pro se tak asto zlepšování proces  po prvním výrazném 

skoku vícemén  zastavuje? Je t eba pamatovat, a toto budiž nám 

nezapomenuto a pro p íští období vždy v pop edí p i tvorb  odpov dí na tyto 

otázky. Existují t i systémové d vody: 

1. nebyl zvládnutý proces ízení zm n 

2. nebyly rozb hnuty klí ové role procesního ízení 

3. zlepšování není ízeno strategickými cíli 

Zde na tomto míst  je t eba jasn  sd lit: jádro zlepšování tkví v m itelnosti 

proces  – správném stanovení jejich KPI (key performance indicators).  

Za d ležité považuji stanovit zcela jasn  pro období p íští ukazatele, které jsou 

odpov dí na otázky: jakou zm nu KPI musejí vlastn  procesy vykazovat, abychom 

mohli mluvit o jejich zlepšování, jak se tato zm na vyvíjí v ase.  

Odpov  a p ijaté hodnotové ukazatele jsou: 

o ú inném pr b žném zlepšování m žeme a budeme mluvit u nás tehdy, pokud 

výkonnost našeho procesu p i jeho p eprojektování (redesignu), reinženýringu, ili 

p i velkém t esku, posko í o t etinu, návazný druhý rok o dalších 10 - 15 % a t etí 

rok pak o 5 – 10 %. Dá se o ekávat, že tím je vesm s generický potenciál 

zlepšování u proces  vy erpán a musí p ijít další zásadní podn t pro skokovou 

zm nu – ze strategie nebo z inova ní perspektivy. To vše platí za p edpokladu, že 

benchmarking vykazuje horší než naše vlastní hodnoty KPI. Pokud ne, je jasné, 

že na úrove  výkonnosti okolí se musíme um t dostat již v první smy ce 

zlepšování. P íkladem m že sloužit otázka samotného výrobního procesu, která 

byla ešena v období 10/2003 – 04/2004    
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Procesní obchodní model 

Pro plánovitou a uv dom lou správu proces  a zvládnutí jejich trvalého 

zlepšování jsem vytvo il procesní model podniku a nazval jej náš procesní d m  

S trochou nadsázky mohu íci, že se jedná o jakýsi výkres struktur podniku, ve 

kterém jsem zachytil všechny podstatné objekty podnikové reality a jejich vazby. 

Z ady r zných diskusí s kolegy editeli podnik  mi bylo z ejmé, že ani  

tato komponenta procesního ízení 

není dosud v n kterých firmách považována za samoz ejmou,

a proto, 

že zatímco vyráb t turbínu i postavit jakoukoli stavbu bez náležité výkresové 

dokumentace již dnes nikoho nenapadne, vazebn  mnoho etn jší a složit jší 

organismus, jako je firma sama, se n kte í dodnes pokoušejí zvládat a ídit „z 

hlavy“. A to, jak se domnívám, není ani vhodné, v zásad  ani možné, a proto byl 

vytvo en náš procesní d m – procesní model podniku, abychom takto nemuseli a 

nepostupovali.  

Do budoucna mám zájem, aby tyto zachycené podn ty podnikové reality byly 

softwarov  propojeny, kdy práv  nejv tší hodnotu takovéhoto softwarového 

propojení vidím z p eddefinovaných typ  objekt  práv  podnikové reality, jejich 

vlastností i typických vazeb, které mezi nimi mohou nastat, to znamená, že je 

Obr. . 15 
Náš procesní d m 
[vlastní zpracování] 
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vytvo ená vhodná struktura informa ní pot eby a následn  dochází k uložení 

t chto informací ve strukturované databázi.  

Tento strukturovaný popis vytvo í novou kvalitu – jednozna nou „ e “, díky které si 

porozumí top management, specialisté i lidé, zodpov dní za jednotlivé procesy, i 

pracovníci, poskytující informatickou podporu, naši kolegové z odd lení 

informatiky a podpory ízení.  

Po takto napsaných v tách se m že v zásad  jevit, že je vyhráno. Máme 

strukturovaný obchodní model, 

víme, že pot ebujeme dodefinovat informa ní pot ebu z hlediska jednotlivých 

podstatných objekt  podnikové reality, 

víme, že procesy je t eba m it, 

víme na tomto míst , jak jsme nastavili hodnoty KPI, tudíž máme základní 

východiska pro to, že m žeme s procesy pracovat, m nit jejich architekturu … 

a dostáváme se ke slovu m nit, zm nit a práv  tímto druhým velmi vzácným 

fenoménem v podnikovém managementu, kdy jedním z fenomén je procesní 

p ístup, tak práv  tím druhým fenoménem je um ní ídit zm ny, bych se cht l, 

alespo  ve velmi omezené podob  pozabývat i v této ásti práce a práv  p i lenit 

ji k bodu procesní obchodní model podniku. Otázkou zm n, syntetickým 

schématem zm ny se zabývám velmi rozsáhle v kapitole 5.2.1 této práce, 

nicmén  tuto velmi zásadní otázku se te  pokusím uchopit z troši ku jiného úhlu 

pohledu, který takto, jak nastíním a pevn  v ím, nám bude pr vodcem po dobu 

p íští. Položil jsem si proto zásadní otázku: pro tedy mají nebo mohou mít 

n které firmy, které využívají procesní model, propojeny r znými v hlasnými 

softwarovými nástroji, problémy s ízením zm n? 
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D vod  je n kolik. 

P edevším asto nedodržují zásadu, že zm nu je nutné nejprve modelovat, pak 

teprve implementovat a nakonec m it, jaký p ináší efekt (vzpome me na 

Carnall v model, vzpome me na stop milníky). Na základ  skute ných provozních 

výsledk  se pak smy ka zlepšování opakuje. Pokud se procesní model ocitne „ve 

zpožd ní“ za firemní realitou, je jeho p ínos minimální – stává se jen 

sofistikovaným dokumenta ním prost edkem. To znamená, že vyho ela jeho 

hlavní síla, která tkví práv  v tom, že nejprve m žeme modelovat a testovat 

zm nu „na ne isto“.  

Popsat kolika realiza ním problém m se na našich projektech poda ilo díky 

tomuto p ístupu zabránit (protože ásti obchodního procesního modelu, u nás 

nazývané opera ní model, a  používaných mimod k nev dom , respektive ne 

v kontextu procesního obchodního modelu) a jaká další zlepšení byla i mohou být 

b hem projektování modelu a jeho optimalizace práv  díky této informa ní 

historické podpo e objevena, by vydalo na n kolik svazk  moudré knihy.  

Vždy  práv  jenom oblast ízení neshodného výrobku, kterým se v kontextu své 

záv re né práce v kurzu Manažera jakosti zabýval další z mých koleg , práv

m la šanci vycházet z t chto našich historických datových záloh a starých dobrých 

opera ních model . Nicmén uv domoval jsem si v té dob , že „kapitola života“ 

o tom, jak budou zm ny po rearchitektu e ú inn  m eny, a v d sledku t chto 

informací o skute ném pr b hu procesu znovu zlepšovány, musí být ješt

napsána a pr b žn  dopisována, kde osobn  zastávám cestu vytvo ení 

vlastního, ušitého na míru, jak systému procesního controllingu, coby sou ástí do 

budoucna vlastního integrovaného systému ízení PNC, a to i p es to, že 

sofistikované prost edky procesního controllingu jsou na trhu již n kolik let, byly, 

jsou a budou nám líbivým zp sobem IT obchodníky nabízeny, podstatou pro nás 

skute n  musí z stat fakt, že etapu zvládnutí, pochopení a ztotožn ní se 

s principem a podstatou procesního modelu, v etn  jeho implementace však 

skute n  p esko it nem žeme.  
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Kone ným cílem je um ní ešit zm ny proaktivn , na základ  strategických 

scéná  možného vývoje okolí podniku, v etn  trhu a konkurence, mít pro n

p ipraveny p íslušné procesní obchodní modely, které se pouze aktivují, pokud pro 

p íslušnou situaci nastanou spoušt cí mechanismy.  

P íkladem, kdy tento p ístup bude aplikován, je otázka zavedení výroby fast 

fit anebo scéná , týkající se p ipravovaného modelu uvedení do života koncepce, 

nazvané obchodní model IKA, který v podob  scéná e byl p ipravován již 

v letech 1997–98 a m l být v dob  po 06/1999 implementován do života. Nicmén

d vody, pro které se tak nestalo, byly dostate n  a obsáhle popsány v rámci 

komentá  v ásti 5.2.5 této práce, kde práv  absence procesního p ístupu a ne 

adaptabilnost tohoto modelu tržní aplikace v rámci tehdy ješt  p ežívajícího 

funkcionalistického systému p ístupu a ízení jej uvést na trh v zásad  znemožnila. 

Reak ní schopnost podniku se tak zkracuje z m síc  na dny, p ipravené a 

otestované zm ny mají šanci, a o tom jsem p esv d en, být zavád ny harmonicky 

a s podporou všech pracovník  firmy.     

Strategické ízení 

Procesní obchodní model tvo í základnu, strategické ízení pak nejen vrchol 

pomyslné pyramidy procesního ízení, ale jeho dynamiku. Není podstatné, 

zda se p i tom opírá o tržní (market - based), hodnotové (value – based) nebo 

zdrojové (resource – based) koncepty strategie a manažerské teorie.  

D ležité pro nás bylo, je a bude, nakolik dokážeme eliminovat již klasické 

realiza ní bariéry: 

konkretiza ní bariéra – v klasických systémech managementu je strategie jen 

formulace p ání a ne eší odvozování konkrétních (operativních) zm n 

bariéra porozum ní – kdy zam stnanci nerozumí strategii, kterou mají 

realizovat i neumí odvodit požadavky na vlastní jednání a rozhodování 

bariéra neodpov dnosti – kdy strategie není spojena s konkrétními cíli tým  a 

jednotlivc
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implementa ní bariéra - která je zp sobena tím, že controlling a reporting je 

orientován na operativní finan ní a nikoli na strategické cíle 

operativní bariéra – zp sobena odd lením rozpo tového procesu a 

strategického plánování   

Poznámka: tyto bariéry již n kolik let úsp šn  bo í metodika balanced scorecard 

(BSC) pán  Kaplana a Nortona [29], ne však vždy a ne všude.  

Otázka: Pro ? Protože byla delegována jen v jakýsi nefinan ní controlling a na 

strategickou rovinu ízení zcela rezignovala, nebo naopak ned sledným 

propojením na procesy a ízení jejich zm n z stala v úrovni srozumitelných a 

jasných model , bohužel odtržených od podnikové reality. 

Pou ení: zm ny proces , které nejsou strategicky zam eny shora, mohou 

být dokonce kontraproduktivní. A na druhou stranu strategie, která 

nevyvolává viditelnou zm nu v rozpo tech spole nosti, je pouhou 

strategickou hrou. 

ízení jakosti 

ízení jakosti nemusí být samoú elné a tím myslím i rub této roviny ízení – 

standardy ISO a jiné branžov  specifické a asto mnohem p ísn jší normy jakosti. 

Obecn existují dva zásadn  odlišné obecné p ístupy managementu k této 

problematice: 

certifikace, recertifikace – podle p íslušných norem jakosti je výzvou pro 

podnik, jak dát do po ádku klí ové prvky firmy 

jde o stejnou nezbytnost, jako je aplikace legislativy – u i me proto nezbytné 

minimum s minimalizací náklad  a energie 

Oba tyto vyhran né postoje mají své p esv d ené misioná e, resp. m ly u 

nás své p esv d ené misioná e. A dokonce obstojné balíky argument . I když 

argumenta ní balíky misioná  starých as , hledajících svou pravdu 

v recertifikováni v rámci revize 2000 pouze výrobního procesu a nevnímání celého 

kontextu produkce v zásad  vycházelo z neporozum ní zm ny okolí a z toho 
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vyplývající nutné zm ny i našeho paradigmatu ízení jako takového. Pro nás 

z pohledu toho, co chceme a umíme trhu nabídnout a to jakým zp sobem 

chceme na n m pracovat, je neposta ující zjednodušená cesta pyšn ní se 

recertifikací v rámci revizí ISO 2000, která je revizí p íru ky, zachyceného 

jednoho, a to výrobního, procesu, kdy kontext života a fungování naší firmy v té 

dob  (2002 – 4) už byl a do budoucna zcela ur it  to takto z stane - bude 

vypotencionován nad tento rámec.  

V p ípad , že budeme firmou, která má své procesní ízení op ené o procesní 

model, jsem p esv d en, že nebudeme mít s pln ním norem jakosti žádná další 

mimo ádná vydání a naopak tento zp sob p ístupu umožní širokému okruhu 

výkonných zam stnanc  p ístup ke strukturované procesní dokumentaci a 

jejich aktivní participaci na zlepšování proces . 

Poznámka: Fenoménem doby je v této rovin ízení metodika Six sigma, p vodn

implementovaná firmou Motorola již v roce 1980   

Otázka: Je pravdou, že jde o metodiku, zabývající se pouze snižováním 

nestandardních ešení a postup ? Odpov : V metodice Six sigma dávno již 

nejde o pouhé snižování nestandardních ešení a postup , nýbrž je dnes 

komplexní metodikou, která zahrnuje rozsáhlou ást zvyšování výkonnosti 

podniku, a v p ípad , že selhává, pak kv li ned sledné implementaci celé ší e 

doporu ených metod.   

Poznámka: V té dob  (2002 – 4) jsme tuto metodiku nem li nikterak 

rozpracovanou, a proto z stávalo posoudit z pohledu innosti naší firmy náro nost 

versus p ínosy, kde tuto otázku jsem nechával v tehdejší dob  jako otázku 

otev enou 

ízení kompetencí 

Bylo by špatné na za átku neuvést n kolik pro další vnímání tohoto odstavce 

východisek. Devadesátá léta byla ovlivn na, a to velmi siln  teorií BPR (Business 

Process Reingeneering) [31], kde procesní ízení v zásad  v rámci této teorie bylo 

zúženo na odstran ní organiza ních fragmentací proces  a za jeho vrchol byla 
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považována reorganizace spole nosti podle procesních princip  – s minimalizací 

vertikálních úrovní ízení, s procesy organiza n  ucelenými do samostatných 

podnikatelských jednotek, které si navzájem, i intern , „prodávají“ produkty, asto 

definovanými SLA (Service Level Agreement). Každá procesní zm na pak 

vyvolávala další reorganizace, které, jak víme, jsou vždy spojeny s neklidem a 

sociálními tenzemi. 

S poznáním, že znalosti jsou nejd ležit jšími strategickými aktivy firmy, bylo 

a nadále z stává naším úkolem pro budoucno dojít postupn  k rozvinutí 

organiza ního rámce procesního ízení sm rem k dynamickému p id lování 

kompetencí (povinností a oprávn ní) na bázi pr niku znalostí a schopností.

Z ásti se touto problematikou zabýval ve své záv re né práci kursu Manažera 

jakosti jeden z koleg . Výzvou pro budoucnost je maximální rozvinutí 

managementu kompetencí. 

Zd vodn ní: management kompetencí je dynamický systém, který umož uje 

obsazovat role v jednotlivých procesech (výkonné i ídící) t mi pracovníky, kte í 

pro n  mají v daném ase adekvátní znalosti (to se rovná porozum ní ucelené 

ásti reality a jejímu chování v ase) i schopnosti (což se rovná osobní 

p ipravenost jedince jednat adekvátn  v ur ité situaci s ohledem na vlastní 

hodnotovou škálu). Sou asn  lze díky n mu vytvá et adekvátní organiza ní 

strukturu (struktury) s ohledem na strategické zadání a s p im enou trvanlivostí 

(nad asovostí) vesm s na bázi týmové (bezbariérové) práce, která navíc ú eln

využívá skupinovou dynamiku.  

Tak cílené rozvíjení znalostí i schopností pro sou asné i potenciální budoucí 

procesy a ú inné metody dolování znalostí (hledání inova ních znalostních 

potenciál ) má šanci zm nit a dotvá et podobu naší firmy v budoucnosti a proto 

samotný proces rozvoje lidských zdroj je, jak se domnívám, pro naši 

budoucnost možná tím nejsiln jším p íslibem zvýšení výkonnosti podniku.  

Jelikož v rámci této koncep n  p ipravené zm ny i jejího zahájení 

neodmyslitelným krokem z stávalo vytvo ení adekvátní organiza ní struktury, kde 

nás ekalo obsazení pozic pracujících vedoucích úseku vnitroloigistiky, externí 

logistiky, provozn  technické odd lení, vydefinoval jsem sedm zásad, které 
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v p ípad , že se jimi budeme ídit, nám budou schopny být tím správným 

východiskem pro správné sm ování. Tyto zásady jsem nazval sedm smrtelných 

h ích  procesního ízení.  

Klí ovou roli sehrává tzv. vlastník proces (v našich podmínkách osoba, 

zodpov dná za proces)

1. osoba, zodpov dná za proces, je pojatá jako metodik, nevykonává ani ne ídí 

p íslušný proces, je pouhým podp rným pracovníkem skute ných výkonných 

manažer . Kdy a kde je tento h ích se schopen objevit? Tento h ích se 

nej ast ji vyskytuje ve firm , která neprovedla ani základní reorganizaci a kde 

procesy procházejí adou výkonných jednotek.  

 D sledek: smrt – metodik, odtržený od života, st ží dobíhá realitu, výkonné 

manažery spíše obt žuje, než motivuje, protože jim zasahuje do kompetencí. 

Za ur itý as vrcholový management rozpozná, že tento metodik je už vlastn

parazitem, a p íslušné um lé struktury zruší bez náhrady (a nutno íci, že i bez 

škodlivých následk ).  

2. osoba, zodpov dná za proces, je sice jedním z výkonných manažer

p íslušného procesu, ale nikoli tím nejvlivn jším. Kdy a kde je schopen se tento 

h ích objevit? V p ípad , že n který proces b ží, a to je fakt, že b žet m že, ve 

více instancích (na r zných geografických lokalitách i v r zných variantách) 

 D sledek: smrt – nenastává sice tak brzy, ale p esto nevyhnuteln . Osoba, 

zodpov dná za proces, totiž v i ostatním výkonným lidem instancí téhož 

procesu musí mít ú innou pravomoc ve smyslu – jak? Pokud ji nedokáže 

uplatnit v praxi, koncept procesního ízení umírá. Tento h ích je nej ast jší u 

spole ností, které p sobí shodnými procesy na více teritoriích, pracujících 

formou globáln jších p ístup , globáln jších aplikací. Osobou, zodpov dnou 

za proces, se v takovýchto spole nostech se stává bu lov k nejmén

vytíženého regionu nebo naopak lov k sídlící v centrále – bez ohledu na jejich 

skute né znalosti, schopnosti a váhy d ležitosti daných proces .  

3. osoby, zodpov dné za proces, se rozd lí mezi top management. D vodem, 

pro  se tak d je, m že být nap . problém neum ní vy ešit kompetentnost 
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versus dislokace (viz bod 2). Kdy a kde je schopen se tento h ích objevit? 

S tímto h íchem a tímto rizikem se m žeme obzvláš asto potkat ve 

spole nosti, kde top management pochází z operativy, stále ji ješt  znalostn

dokonale zvládá (nebo si to alespo  myslí) a sou asn  není znalostn  ješt

dostate n  p ipraven na hledání úderných tržních strategií a jejich d sledk , 

které jsou práv  náplní top managementu. Dochází tak k promíchání zcela 

odlišných úrovní strategického a procesního ízení, které se vyzna ují jak 

pot ebou jiného zp sobu myšlení, tak odlišnými metodami ízení.  

D sledek: smrt – výsledkem jsou vrcholoví manaže i, utopení v procesních 

detailech a ignorující strategické p íležitosti i ohrožení a na druhé stran

otrávený st ední management bez zplnomocn ní  

4. osobou, zodpov dnou za proces, se sice stává výkonný, vlivný a schopný 

lov k, ale ten je ponechán ve výkonu této role svému osudu, pokud tato 

osoba, zodpov dná za proces, má zvládnout své základní úkoly, tedy 

zabezpe it dosahování cíl  procesu, stanovených v procesní strategii, 

definovat design procesu, v etn  povolování variant, zajistit v p edstihu popis 

procesu, zvládnout monitorování, auditing a systematické zlepšování procesu 

a ú inn ídit implementaci zm n do procesu, nem že toto zvládnout b hem 

svého rutinního managementu jako cosi málo navíc. Nejen, že on sám si musí 

s podporou vrcholových manažer  vytvo it volný asový prostor pro procesní 

ízení (20 % asu v novaného procesnímu ízení je skute n  minimum, 

optimum se pohybuje kolem 50 %), ale musí dostat i adekvátní jak metodickou 

tak inovativní podporu.  

5. osoba, zodpov dná za proces, z stává opušt na. 

Dynamika procesní ízení vyžaduje, aby osoba, zodpov dná za proces, 

p sobila ve t ech dimenzích: 

- v týmu svého strategického manažera, v našem p ípad  sales manager 

board,  

- v týmu osob, zodpov dných za okolní procesy (minimáln  t ch, kde 

p sobí v roli interního dodavatele nebo zákazníka), v našem p ípad
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process execution and supervising team, protože práv  tady se rodí 

ú elnost jeho procesu, 

- ve svém vlastním procesním týmu, kde shromaž uje a rozvíjí znalostní 

potenciál, 

Nej ast jší chyba: zavedení pouze t etího typu týmu, tedy t etí dimenze, to 

znamená p sobení pouze ve svém vlastním procesním týmu, má asto za 

následek velmi dobré výsledky v prvním období, ale dlouhodob  p ináší smrt – 

výrazn  zvyšuje riziko vzniku subkultur i r zných sociopatologií. 

6. osoba, zodpov dná za proces, nem že být sou asn  revolucioná em

 Na to zastává p íliš odpov dné místo podle pou ky „ ízení kalí myšlení“, proto 

ve svém okolí pot ebuje osoby se znalostním p edstihem a schopností 

podn covat zm ny, tedy lidi s charakterem prorok  – misioná . Takovíto lidé 

se nezrodí samovoln  – i oni musí být vybráni (výrazn  s ohledem na jejich 

schopnosti), cílen  p etlakováni znalostmi ponejvíce tacitními a povzbuzováni. 

Tato role bývá asto pro sv j charakter nazývána agentem procesního ízení.  

7. Posledním smrtelným h íchem je špatné konstituování samotného 

organiza ního jádra procesního ízení. 

Nem že být ani ztotožn no s top managementem (na to pot ebuje rozsáhlé 

specifické znalosti, které mít nemusí), ani s metodickou podporou (musí zajistit 

nejen znalostní p etlak ve firm , ale i oživovat procesní dynamiku) a nesmí ani 

vytvá et nové mocenské jádro.  

To poslední je skute n  mocné pokušení. Podívejme se do historie naší 

vlastní. Na jedné stran  musí být takové centrum, v našem p ípad  nazvané 

quality managers kommittee, schopno ovliv ovat top management, na stran

druhé musí až úzkostliv  dbát na nezasahování do jeho pravomocí. Klí ová 

role v procesním centru bývá nazývána procesní animátor. Animátor musí být 

ten, kdo oživuje, ten, kdo dává procesnímu ízení ješt  hlubší dimenzi.  
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5.2.7   Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení) 

Generický model PNC - strom jakosti (P íloha . 29)

Komentá : 

Pro sestavení generického modelu jsem vycházel z myšlenek a n kterých názor

Josepha Aloise Schumpetera (1883 – 1950), pocházejících z jeho díla z roku 1911 

Teorie ekonomického vývoje, kdy jako podn tné se mi pro tento okamžik jevily 

názory a myšlenky pr kopnického vedení podnikatele – inovátora, konzultované 

p i osobních setkáních s J. A. Jiráskem.  

Model jsem sestavil v nerelevantním prost edí dichotomickým zp sobem za 

p edpokladu ceteris paribus, což p edpokládá podnik = výroba, relevantní 

prost edí podniku a spole nost, jejíž interaktivnost je výchozí, b žící po hran

podniku. Inovativní schopnost, probíhající osou inovace podniku, která vznikla 

silou inovátora a v p ípad , že našla p íznivou odezvu u spot ebitel , je schopna 

p inést inovátorovi zisk, což znamená, že inovace a zisk inovátora se stává 

pr vodním jevem rostoucího odv tví. A proto se dá vynést rozsah zisku inovátora, 

rovnající se možnostem jediného podílu na zisku tvo eného vzniklým odv tvím, 

pramenícím práv  z této inovace. R st odv tví je hybnou silou ekonomického 

r stu, což znamená, že inovace zp sobila zvýšení rozto ením interaktivností 

celospole enských o ekávání – spole nosti po dráze ekonomického r stu, který 

vytvá í ekonomickou disbalanci (podtlak) na relevantní prost edí podniku, 

podn cuje ho k r stu. Pakliže neuvolníme ani jeden stupe  z pravidla ceteris 

paribus, spole nost i relevantní prost edí se dostanou na horní hranici rozsahu 

odv tví. Uvoln ním prvního stupn  pravidla ceteris paribus p ipustíme, že 

relevantní prost edí podniku sílu ekonomického r stu m ní na nové inovace a tím 

umož uje vznik nového sout žícího v totožném odv tví, jehož osa inovace je 

totožná s osou inovace prvního inovátora, a v p ípad , že inovace se projeví 

p íznivou odezvou u spot ebitel , což znamená, že se projeví v novém rozsahu 

r stu trhu, který takto ur uje rozsah r stu celkového, by  totožného, odv tví a má 

hodnotu dvojnásobku rozsahu, ur eného prvním inovátorem. Tento r st totožného 

odv tví podn cuje interaktivnost celospole enských o ekávání – spole nosti po 

dráze p edpokládaného ekonomického r stu a p esune ji z hrany rozsahu odv tví 
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prvního do hodnoty rozsahu odv tví jako celku, ili dvojnásobného. Tento 

ekonomický r st vytvá í ekonomickou disbalanci (podtlak) na relevantní prost edí 

jednoho i druhého podniku, které, práv  proto, že sout ží na stejné ose inovace – 

vertikální, avšak ve zdvojeném rozsahu odv tví a tudíž možného zisku inovátora, 

plynoucího z takto dvojnásobného r stu odv tví, zm ní sílu ekonomického r stu 

spole enských o ekávání do p ti konkuren ních sil, které se projeví tím, že každý 

ze sout žících má zájem jako jedine ný uspokojit celkový rozsah odv tví a podílu 

na zisku z jeho inovace. Inovací prvního byl výrobek, inovací druhého byl nový trh 

s totožným výrobkem. V d sledku p ti konkuren ních sil, podtlaku 

celospole enských o ekávání – spole nosti se relevantní prost edí podniku, které 

je pro oba stejné, ustálí na aritmetickém pr m ru rozsahu, to znamená, z stane 

na hran , ur ené rozsahem r stu odv tví, udané výrobkem prvního inovátora, kde 

tvar rozsahu podílu na zisku obou inovátor , má tvar trojúhelníku. Jakmile 

výrobková inovace v odv tví dozní – výrobková inovace je vy erpána, ekonomika 

se vrací do kruhové homeostáze. Pakliže neuvolníme další stupe  z pravidla 

ceteris paribus, industriální spole nost i relevantní homogenní prost edí se ustálí 

do nastavené úrovn , zp sobené inovacemi, která a  na vyšší úrovni uspokojení 

spot ebitele – zákazníka (uspokojení o ekávání spole nosti) nep ináší inovátor m 

zisk. Uvoln ním druhého stupn  pravidla ceteris paribus p ipustíme, že relevantní 

prost edí podniku obou sout žících sílu ekonomického r stu m ní na nové 

inovace horizontální, projevující se tím, že jeden sout žící rozší í výrobek do 

produkce coby aktivitu a výsledek lidského rozumu, ústící do podoby nové metody 

prodeje, a v p ípad , že tato inovace najde p íznivou odezvu v rozsahu 

neuspokojené ásti odv tví, je schopna p inést inovátorovi zisk z inovace a 

jedine ný podíl na zbytku rozsahu odv tví jako jedine nému. R st uspokojení 

odv tví je hybnou silou ekonomického r stu, což znamená, že tato inovace 

zp sobí zvýšení interaktivnosti celospole enského o ekávání – spole nosti po 

dráze ekonomického r stu a zp sobuje zm nu paradigmatu spole nosti 

z industriální na znalostní, která podn cuje podtlakem relevantní prost edí podniku 

k r stu a zm n  paradigmatu z homogenního na nehomogenní – turbulentní, 

avšak pokud nedojde po zm n  paradigmatu spole nosti a relevantního okolí ke 

zm n  paradigmatu systému ízení inovátora, p icházejícího s touto horizontální 
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inovací, kruhový pr b h ekonomického vývoje bude totožný jako v p ípad  první 

inovace (poznámka: detailn jší popis modelování neuvádím z titulu požadovaného 

možného rozsahu práce). Inovátor, p icházející s horizontální inovací, v dom si 

hodnoty inovace, v p ípad , že chce dlouhodob ji zamezit jejímu vy erpání a 

dozn ní, nem že participovat touto inovací na ambici pokrytí plného rozsahu 

odv tví, protože tímto rychlost návratu k homeostázi se daleko více zv tšuje.  

Musí proto v rámci stávajícího odv tví definovat rozsah odv tví nového, a v dom 

si zm ny paradigmatu spole nosti i blízkého okolí, zm nit paradigma systému 

ízení z funkcionálního, kterému odpovídá graficky v modelu trojúhelníkový tvar, 

na systém ízení procesní, který má tvar Y.  

Ypsylonová ást generického modelu vychází z Ypsylonového modelu A. W. 

Scheera [20] a v procesním p ístupu jasn  znázor uje spojení vlastní logistiky 

(v etn  výroby / produkce) z oblasti obchodní a ukazuje spojitost operativního a 

dlouhodobého ízení. Ve skute nosti jde o dva vysoce ucelené procesní et zce – 

obchodní a logistický.  

Oba tyto et zce mají ve své horní ásti charakter znalostních proces  (hovo í se 

asto o tzv. existen ních procesech) a v dolní pak datových. Velikost otev ení 

existen ního trojúhelníku definuje otev enost firmy p íležitostem, to znamená 

schopnost zachytit budoucí potenciál na stran  trhu i vlastní inova ní schopnost 

z hlediska využití vlastn ných skrytých aktiv, vycházejících z tacitních znalostí. 

Sou asn  vypln ní tohoto trojúhelníku informa ními a znalostními vazbami 

definuje budoucí prosperitu podniku, kde zárove  systém CRM, který je zam en 

na ízení a vytvá ení vztah  se zákazníky, jakož i systém SCM zam ený na ízení 

systému m ení výkonnosti podniku konstrukcí celého procesního p ístupu a 

hlavního procesního et zce upev ují.   

V záv re né pasáži (ozna ené šed  – viz p edchozí odstavec výše) této ásti 

práce jsem se snažil na dichotomickém modelu a jeho generele z roku 2004 

potvrdit hypotézu, vy enou v záv re né práci kursu Manažera jakosti (uvedenou 

v kapitole 5.2.5 této práce), a to že  
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inovace evokují zm ny v chování blízkého okolí podniku, a proto podnik, 

jehož vizí je um t p inášet zm ny na trh, podnik, jehož vizí je zm nit podobu 

trhu, musí nejd íve pochopit to, v em se m že zm nit jeho okolí 

a taky 

tento podnik si musí uv domit to, že pokud chce mít z inovace dlouhodobý 

p ínos, resp. chce-li mít dlouhodobý p ínos z p inášených inovací, musí 

nejprve um t inovovat, zm nit sám sebe.  

Dovolím si prezentovat konstatování, které zárove  bylo a je výzvou pro naši 

spole nost, a to, že: procesní ízení tak, jak ho vnímám, je primárn  návratem 

k normalit , kde práce má jasný smysl, komunikace je bezmlžná, aritmetika 1 

+ 1 > 2 dává smysl týmové práci a radost z tvo ení je nejsiln jší motivací, kde 

všichni zú astn ní stále rozvíjejí a, jak v ím, rozvíjet budou naší spole nou vizi 

procesn ízené firmy, a p itom budou trp liv  pracovat na odstran ní p ekážek 

procesního ízení sami v sob . Kultura procesn ízené firmy je totiž kulturou lidí 

s vysokou sebereflexí a p esto hledících nad sebe. V tom je nejpoveden jším 

dít tem za átku 21. století k es anské civilizace. 

5.3   Analytická ást – sekundární  

Model chování dobré firmy (2005 – 2006 – 2010) 

5.3.1   Analýza stavu 

Tuto pasáž sekundární analýzy, tak, jak se domnívám, je nejlépe uvést 

vnitropodnikovým materiálem, který spat il sv tlo sv ta na sklonku roku 2004 a je 

ni ím jiným než generelou utvá ení organizace, a to jednou z jejích ástí, která má 

zásadní vliv na funk nost a infrastrukturu a to je modelace organiza ní struktury 

(viz p íloha . 28).  

Finální podoba organiza ní struktury se datuje do roku 2004. Vycházela z plné 

akceptace princip  již v p edchozích ástech práce uvád ných, a to hodnotového 
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principu (hodnotového et zce), který se mi jevil jako pro nás v tu dobu 

nejakceptovateln jší zp sob p enosu pot eb zákaznického okolí na vnit ní firemní 

„organismus“. Domníval jsem se, že rozhodujícím prvkem, na kterém záleží, je, 

aby podnik m l tykadla stále vystr ená a nenechal si ujít žádnou novotu (a  už 

v oblasti tržních p íležitostí nebo v oblasti netržních podn t ), ke každé um l 

zaujímat své stanovisko. Podstatou, ze které jsem vycházel, byl fakt, že podniky 

se organizují, „aby trvaly“, proto se musí snažit o ustálení vztah , dodržování 

norem, p edpis  a zvyklostí. Tvá í v tvá  s inovativními zm nami, které jsme 

zavád li, se lidé ptali, pro  se zabývat „m n ním se“ i nadále, když naši zákazníci 

ml í – spíše p edou spokojeností a všechno jde dob e. V podstat  se jednalo o 

tendenci, kterou bych nazval necht ní se zabývat trhem, jaký ješt  není, necítit 

pot ebu trh p ipravovat a sjednávat pr chod na n j. Uv domoval jsem si, že as 

b ží, zákazník v námi vytvo eném novém odv tví – odv tví TM – tyres 

managementu – pneuhospodá ství bude chtít nové, konkurenti se zorientují a 

t eba pohnou ve stejném sm ru, což by znamenalo:  

PNC jako podnik „vyhrál“ p ítomnost, ale ztratí budoucnost.  

Proto také, a je to naprosto patrné z organiza ního schématu, podnikové funkce 

se natla ily víc do stran, organiza ní struktura byla co nejvíce z hlediska možností 

snížena a nejlepší lidé za ínali chápat, že hlavní, o co v podniku jde, není 

formáln  pevný ád, ale schopnost sledovat vývoj a zaujímat v n m p ední místo. 

Tomu pochopiteln  daleko více vyhovovala takováto plochost, co se tý e 

struktury, a vlastn  p ímo a jasn  definovány „podpodniky“, coby jednotlivé útvary 

– odd lení.  

Píšu nejlepší lidé si za ali uv domovat … spíše, prosím, vnímejte to, že „nejlepší 

lidé si za ali uv domovat“ bylo v té dob  mým p áním a tedy p ál jsem si, aby ti 

nejlepší mnou vybraní lidé, coby vedoucí malých „podpodnik “ si za ali 

uv domovat – tak, tak je to správn  napsáno.  

V ten okamžik se otev el neprobádaný prostor vybrat, resp. potvrdit mezi t mi, 

které jsem vybral a kterým jsem, tak, jak uvádím v jedné z p íloh (viz p íloha . 27) 

v druhé ásti primární analýzy, týkající se let 2002 – 2004, v noval sv j gratula ní 

dopis, ty, za jejichž jménem bych dokázal dopsat „ano, toto je správný lov k“. 
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V ím totiž, že vedoucí, který dostal d v ru vést a tím možnost ídit, spojenou 

s povinností kontrolovat, je lov kem, který tím kým je a jak p istupuje ke svému 

okolí, je schopen k sob p itáhnout ty další správné lidi, se kterými budeme 

schopni realizovat to, co jsme si p edsevzali.  

Musím na tomto míst  podotknout, že rozhodnutím vstoupit do nového odv tví 

(ale toto vše už popsáno v p edchozí práci bylo a tudíž se nechci znova opakovat) 

jsme se pustili vlastn  do hlubokého zásahu do výroby, zp sobu prodeje, to 

znamená, nastoupili jsme tzv.  

cestu „tvo ivé destrukce“, [18]

kdy jedno zaniká a tvo í se n co nového. Pochopiteln  bylo z ejmé, že 

neopomenutelnou sou ástí této hluboké p em ny, by  absolutn  ne jejím cílem, 

nýbrž „nutným zlem“, byla nutnost vytvo ení, na nov  tvo ící se t lo organizace, 

jejího šatu. To znamená výstavba nových provozních hal a prostor , napojených 

na zrekonstruované ásti stávajících budov.  

To vše skute n  evokovalo pocit silné touhy a naléhavosti, který jsem vnímal jako 

lék, jenž pom že vtahovat lidi tak zvan  do hry. Co tím konkrétn  myslím? 

Dovolte, stru n  toto budu charakterizovat.  

P ece jenom vnímání nutnosti tvorby a obm ování podnikového t la z hlediska 

lidí, ne až tak pono ených do jádra problematiky podnikového systému, je 

pon kud vzdálené a mén  uchopitelné – mimod k odehrává se v nehmotné 

podob , mnohdy zprvu jen v mysli, kterou je nutno p etvá et do in , a proto cesta 

p es hmatatelnost a snazší uchopitelnost, protože tím „kus železa, panelu, cihly“ i 

definování prostorového a dispozi ního ešení stavby, a  zprvu v papírové 

podob , fakticky je.  

Práv  tato technika se mimod k ukázala v letech 2005 – 2006, tedy krom  jiných, 

které budu analyzovat posléze, jako jedna z velmi ú inných pro výb r správných 

vedoucích. Nezapome me, že trh nás akceptoval na stran  jedné a na stran

druhé n kdo povolává a nabádá lidi k bd losti a naléhavosti dalšího rozvoje.  

Lidé v takovéto fázi zm ny se asto mohou za ít cítit dezorientovaní a tím narážejí 

na problém, kdy n kte í z koleg  holdují a oddávají se samolibému uspokojení i 
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vyvolávání falešné naléhavosti, což v d sledku je schopno proces zm ny brzdit, 

ne-li, a to v p ípad , že tyto dv  „záke né“ chyby se stanou fatálními, úpln

zastavit. Strhnou totiž p íliš mnoho spolupracovník , kte í odpadnou d íve, než 

dojde k zásadním posun m k cíli.  

Práv  tady je vhodným lékem naplnit hmatateln  slovo  

VID T, 

kdy pomocí poutav  p esv d ivých n kdy až dramaticky zn jících p íb h ,  

spojených s názornou prezentací budoucnosti

(a te , prosím, v té uchopiteln jší podob  – to je 3D dispozice budoucích prostor

a ešení firemního „šatu“) je  

schopno poutav ji a názorn ji dojít k p edstavení problém  dneška, 

nutnosti zm n ní t la, pro které takto „šijeme spole n  budoucí dob e padnuvší 

oblek“.  

No a je tady slovo  

POCI OVAT, 

kdy vyvolávání takovýchto názorných p edstav

probouzelo a podn covalo pocity, které nám, by  pomalu, ale p ece  

usnad ovaly další užite né zm ny. 

Uv domil jsem si, že práv  takovéto názorné „spolup edstavy“ skute n  pomohly 

rozptylovat pocity, které nám stály v cest . Musím íct, že optimismus a 

p esv d ení o správnosti zm ny i rad ji zm n se za aly posilovat a potenciace 

naléhavosti a tém  už – a tak to za ínali lidé vnímat – dotvo ení z dobrého ješt

lepší firemní t lo se jevily být na dosah. Uv domil jsem si, že tyto nové  

pocity pomáhají m nit chování.

Tak tedy máme i t etí významné slovo  

M NIT. 
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Pocity m nily nebo nové chování upev ovaly, p i emž asto šlo o  

chování velice odlišné od p vodního. 

Naši vedoucí – správní vedoucí za ali jednat s daleko v tší pokorou a menší 

bohorovností a i lidé a týmy, tvo ící se kolem nich, se pomalu za ali více snažit o 

to, aby spole nou vizi prom nili ve skute nost. Cítil jsem, že jsou odhodláni se 

nezastavit, dokud tento „namalovaný kus práce“ nebude hotov, i když snad cesta, 

která byla p ed námi, jim mohla p ipadat dlouhá.  

Hn v sebeuspokojení, cynické postoje a obavy za aly ch adnout.  

Dostat tyto emocionální projevy do ústupu až úplného vymizení se stalo mou 

absolutní prioritou. Dostával jsem se k nutnosti si v ci podrobn , a musím íct, že 

dlouze, opakovan  analyzovat, pro  v n kterých „podpodnicích“ se nám da í lépe 

v uskute ování zám r  a v n kterých ba naopak je naše cesta p esp íliš trnitá.  

Prosím – již text výše, tak jak jsem jej sepsal, nabízí odpov  a zárove  definuje 

jednu ze skute n  zásadních a klí ových personálních otázek.  

Nesprávný vedoucí skute n , a v našem p ípad  se to absolutn  potvrdilo, není 

schopen „navázat na sebe“ správné lidi, to znamená lidi toužící, bd lé, plné 

naléhavosti po novotách. A práv  tím, že lov k, když se v n m jednozna n  a 

krystalicky vydefinuje to, co chce, to, co chce mít u sebe, ve své blízkosti, v týmu 

spolupracovník , mu pom že vypolarizovat  to, co ve své blízkosti mít nechce, 

nechce mít ve svém týmu.  

Ano, toto bylo pro m  d ležité, toto jsem si ujasnil a je z ejmé, že to, na co bylo 

nutno soust edit pozornost, byla  

eliminace vedoucích holdujících sebeuspokojení  

a provozujících falešné v domí naléhavosti.

Stál jsem p ed rozhodnutím provést zásadní nicmén  nepopulární personální 

zm ny.  

Klí em k nim bylo jasné vydefinování obsahu slov nebo rad ji obsahu chování 

sebeuspokojivc a falešných hrá  v oblasti naléhavosti. Poj me po po ádku.  
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Slovník íká, že  

„neod vodn né sebeuspokojení je pocit pot šení ze sebe sama i samolibosti, 

zejména když je spojen s neuv domováním si nebezpe í i nesnází“.  

Avšak pro naše ú ely v tomto vymezení se jeví zvlášt  d ležitá dv  slova. To 

první je slovo POCIT. 

Prost  – sebeuspokojení není jen v cí myšlení. Je to do zna né míry pocit. 

Obvykle je to spíše záležitost neuv dom lých emocí než racionální analýzy. Jeví 

se mi, že tento bod je mimo ádn  d ležitý, nebo  lidé tak, jak jsem je m l možnost 

navnímat, k neod vodn nému sebeuspokojení obvykle p istupují jako ke stavu 

mysli, který lze zm nit pouze a výlu n  prost ednictvím „st ízlivých tvrdých fakt “.  

Druhým klí ovým slovem je slovo  

SEBE. 

Neod vodn né sebeuspokojení je pocit, kterým lov k p istupuje ke svému 

vlastnímu chování vzhledem k tomu, co musí i nemusí d lat. Tento bod je 

nemén  d ležitý, protože lze vnímat problémy, a to v našem p ípad  bylo 

absolutn  zjevné, a p esto být neuv iteln  spokojený sám se sebou. D vodem, 

tak jak jsem to vnímal, byla „schopnost necítit“, že problémy vyžadují hlavn

zm nu ve vlastním jednání.  

Prost  bylo to tak, že kolegové, kte í „podlehli“ neod vodn nému sebeuspokojení, 

sami sebe tak nevnímali. Byli absolutn  p esv d eni, že za dané situace, kdy byli 

povoláni k vedení lidí, se chovají naprosto racionáln . P i od vod ování svých 

názor  dokázali být n kdy až nep íjemn  tvo iví. P i p edkládání ur itých fakt

(vyplývajících z debat, a  už nad stavebním výkresem atd., fakt  zrcadlících a 

ukazujících na p ípadné hrozby, pokud neud láme to … i ono) dokázali p icházet 

se svými zna n  výb rovými údaji, které, a to do doby než jsem toto chování 

zdekódoval, mi m ly nazna it, že mám zbyte né starosti.  

Pro m  bylo t žké tyto lidi odhalit, nebo  v zásad  p sobili jako racionální, 

p emýšliví a rozvážní.  
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Dnes už vím, že hlavn  špatn  bylo to, že takto se hlavn  vnímali oni sami. 

Kdykoli jsem se k nim obracel, že toto jejich neod vodn né sebeuspokojení v tom 

i onom p ípad  je zcela ne na míst , vždy s plnou razancí a p esv d ivostí byli 

ochotni m  p esv d ovat, že se mýlím. asto se cítili dot eni, ne ku-li vážn

dot eni, a pro n  zvláštním zp sobem se pozastavovali nad tím, jaké jsou mé, 

tedy skute né, úmysly. V p ípad , že už bylo t žké argumentovat po vypíchnutí 

rukolapného problému, t eba i v rámci každodenní operativy, takovíto lidé um li 

tvrdit, a to prosím i v naprosto konfronta ní atmosfé e, toto: „samoz ejm , máme 

n jaký ten problém … problémy“, ale po položení dalších otázek pal ivosti se 

týkajících, jsem zjistil, že tito lidé si myslí, že za vším stojí ti druzí, ne oni sami. 

Vlastn , „kdyby se ti druzí se zm nili, všechno by bylo v po ádku“. Nedalo se dojít 

k jinému záv ru než zjišt ní, že tito lidé smýšlejí zp sobem:  

„prost  d lám to, co je správné, no n kdy to není snadné, ale vím, co mám d lat a 

taky to d lám – no, a nedej b h v p ípad , že to tak zcela d lat nemohu, problém 

je vytvá en n kde jinde v jiném podpodniku, mými polosvéprávnými lidmi …. no, 

prost  jinde, n kým jiným“. Uvažoval jsem (nebo spíše uvažuji o tom dnes, trochu 

i s odstupem asu) co tito lidé cítili.  

Domnívám se, že v nejzákladn jší rovin  bylo spojeno jejich neod vodn né 

sebeuspokojení se stávajícím statusem quo, ekl bych až lp ním na tom, co bylo, 

nebo  se obávali (a v za átcích, kdy ode mne tuto d v ru dostali být vedoucími 

zcela iracionáln ) osobních d sledk  zm ny. Dobrá, pokusím se ud lat stru ný 

záv r „k tomuto prožitému a ze svého pohledu poznanému fenoménu“ – 

neod vodn nému sebeuspokojení. Nejlepším záv rem je získané poznání, jak 

takovéhoto lov ka odhalit.  

lov k, podléhající neod vodn nému sebeuspokojení, je nejlépe rozeznatelný – 

odhalitelný podle toho, co d lá, nikoli podle toho, co íká (p estože i jeho slova 

mohou leccos prozradit). Mnohem více pozornosti v nuje politika ení uvnit

organizace než tomu, co se d je v jejím vn jším prost edí, v jejím blízkém okolí.  
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No a tím v po adí druhým nešvarem je falešné v domí naléhavosti. Hrá i 

s falešným v domím naléhavosti, tak jak jsem to navnímal, mají velice odlišný 

p ístup, charakteristiku od „neod vodn ných seubeuspokojivc “. Zatímco 

s neod vodn ným sebeuspokojením souvisí p ijetí statusu quo, falešné v domí 

naléhavosti m že být asto doprovázeno novými innostmi. Co tím myslím. 

Zatímco s neod vodn ným sebeuspokojením asto souvisela v zásad  jakási 

p im ená liknavost, ospalost, falešné v domí naléhavosti je jevící se jako stav až 

p esp íliš nabitý energií. Zatímco pocit t ch prvních vyplýval ze status quo a 

hlavn  vnímání jej, že je skv lý, zakladatel falešného v domí naléhavosti spíše 

projevoval n kdy až p esp ílišnou upejpavost, úzkost, která um la propukat do 

stavu zlosti. Ukázalo se, že úzkost a zlost umí být motorem chování, které se 

projevovalo jako velice energické, což pro m  osobn , když takto uvažuji 

s odstupem asu, bylo d vodem váhání p i rozhodování, zdali takovýto lov k má 

i nemá být i nadále tím, komu d v ra byla mnou dána. A práv  tato energi nost 

m že zp sobovat zám nu a mýlení se v tom, zdali se jedná o falešné nebo pravé 

v domí naléhavosti. Ono totiž energie, jejímž zdrojem jsou úzkost a zlost, se hold 

velmi snadno m že m nit v innost, no h e však v ú innost, p i emž n kdy práv

toto m že být velice rozkladná innost. Nejv tším úrazem a problémem 

takovéhoto p ístupu bylo to, že ú innost hore né inorodosti byla mnohdy 

absolutn  mizivá. Mnohdy šlo o bezmyšlenkovité pobíhání s cílem vlastn  chránit 

sebe sama i o útoky na druhé než o soust ed né cílev domé plynulé soust ed ní 

na kritické problémy, p ípadn  p íležitosti. Byl to b h a shon, drobné porad ní se 

s tím a zase s tamtím, jeden d ležitý rozhovor navazoval na druhý, kde v mnohých 

p ípadech šlo jen o sled obhajob a e nických obranných opat ení. No, … no, a 

výsledkem bylo každodenní vy erpání.  

Jelikož tyto ádky píšu s ur itým asovým odstupem, dovolím si i v tomto p ípad

malé, drobné shrnutí odžitého.  

Jedním z možných zdroj  podrážd ní a zlosti i p ecitliv losti mohly být v p ípad

t chto lidí neúsp šné pokusy o provedení zm ny, ale tím, prosím, nemyslím 

jenom zm ny v podniku i pracovní skupin , mnohdy, tak jak jsem to poznal, 

jednalo se o zm ny i t eba v jejich život , uspo ádání rodinných vztah  atd. Lidé 

p sobili na m  jako lidé frustrovaní svými minulými pokusy a proto taky docházelo 
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v b žném pracovním nasazení, vyp tí doslova až k rozb sn ní, když jsem 

poukázal: ano, tady máme nový d ležitý problém. Ponejvíce absencí vst ícnosti se 

mi dostávalo, když za sou asné obtíže, kde jednozna nost i p ípadné zavin ní 

tímto lov kem bylo evidentní, avšak sebereflexe a vid ní sebe sama a vlastního 

pochybení se um lo dostavit jen velice z ídka. Tato jejich úzkost jako jakýsi 

pomyslný dynamický základ prezentovaného falešného v domí naléhavosti se 

zásadn  lišila od zlosti, a koli musím íci, že d sledky byly vlastn  velice podobné. 

Ono na stran  jedné v situacích poci ované a projevované úzkosti se nedalo 

nenavnímat, že v zásad  jde o oby ejnou obavu o své pracovní místo, pracovní 

kariéru vedoucího a je jedno, jestli správy a údržby majetku i ehokoli jiného. 

Posedlost doslova pátráními po n kde poblíž íhajícím osobním ohrožení 

zp sobovalo trávení hodin „n kde“ – mimo aktuální pot ebnost co by jakéhosi 

hledání bezpe ného úkrytu.  

Takže vlastn  strach a úzkost dle mého mín ní mají mnoho zdroj , avšak stejn

jako v p ípad  zlosti a podrážd ní se nad nimi vznáší p ízrak minulých 

neúsp šných pokus  o provedení zm ny, a to myšleno z pohledu profesního i 

osobního života.  

Trpí-li lov k, když je vyzýván k tomu, aby „p inášel ob ti v zájmu obecného 

dobra“, když p ináší další ob ti a život se p esto nijak nezlepšuje, m že hold za ít 

poci ovat velkou úzkost. A nasnad  je tedy u t chto lidí dojít k pou ení, že 

nejlepším zp sobem, jak reagovat na nové iniciativy, je chránit sebe sama tím, že 

budu d lat vše „co si p ejí mocní“, i kdyby to m la být naprostá ztráta asu, nebo 

tak, že „prost  zmizím“. Tak jako u neod vodn ného sebeuspokojení, tak i u 

druhého „fenoménu“ se pokusím stru n  sestylizovat své poznání a z n j odvodit 

záv r.  

Tato ást spole né cesty, již jsem ušel s lidmi, kterým jsem apriorn  d v ru jako 

vedoucím dal, m  obohatila obrovským zp sobem o zásadní poznání. Stejn  jako 

lidé, kte í podléhají neod vodn nému sebeuspokojení, tak i ti, kte í jednají na 

základ  falešného v domí naléhavosti, si to v zásad  neuv domují. Jejich 

schopnost skrývat pocity strachu a úzkosti p ed okolím a p ed sebou samými 

m že být veskrze neuv itelná. Jedno je však jisté: lidé, trpící t mito chorobami, 
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nemohli dále tvo it, být sou ástí „party vedoucích“, protože prost  neunesli 

závazek plynoucí z dané d v ry.    

Ano, touto polarizací a výše popsaným zp sobem v pohledech na o ekávané 

zm ny jsem v sob  našel ujišt ní v tom, kdo rozhodn  v týmu být nem že. Za al 

ve mn  klí it pocit marnosti, kdy jsem si uv domil ztrátu asu a energie, kterou 

jsem v noval veškerým p ípravným pracím, spojeným s definováním a vytý ením 

nového sm ru, tak jak jej uvádím ve vnitropodnikovém materiálu v p íloze . 26. 

Uv domil jsem si, že tu ztrátu bylo možno eliminovat a to po prožitcích, které 

jsem, jak se domnívám, dosti obsáhle popsal.  

A to tak, že prvním krokem místo vytý ení nového sm ru, nové vize a 

strategie pro nejbližší období a momentu, kdy až posléze jsem za al pracovat na 

získávání vhodných oddaných lidí pro tento nový sm r, mohlo být  

utvo ení týmu t ch správných lidí, budoucích správných vedoucích. 

Možná bylo vhodné nejd íve dostat „k sob  – do autobusu“ správné lidi a teprve 

potom vymyslet, kam s ním nacílím, kam s ním pojedu.  

Zd vodn ní se nasnad  m že nabízet takovéto: ve skute nosti v letech 2002 – 

2004 jsem ješt  nev d l, o jak hlubokou tvo ivou destrukci p jde, jak správn

nato it volant ízení. Takže m že se zde nabízet zajímavé poznání:  

kdyby se mi už v té dob  povedlo dostat do autobusu správné lidi, tyhle správné 

lidi posadit na správná sedadla, tam, kde by m li sed t správní vedoucí, a ty 

nesprávné lidi dostat ven, tak by t eba bylo snazší dosáhnout jednozna né 

apriority ve  

sdílení, 

protože bychom takto spole n   

vymýšleli to, 

jak nacílit autobus tam, kde budeme skute n  skv lí.  
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Kdyby bylo mé poznání tak hluboké, abych si byl už v té dob  schopen 

uv domovat, že dejme tomu mám d íve za ít otázkou kdo a posléze co,  

možná bych dosáhl toho, aby se nám snáz p izp sobovalo pot ebám m nícího se 

okolního sv ta.  

Jestliže totiž lidé nastoupí do autobusu p edevším kv li tomu, kam jede, jaképak 

se asi dají o ekávat reakce, když jedeme pár desítek kilometr  a vznikne pot eba 

zm nit sm r. No prost  a jednozna n  v ten okamžik vzniká problém. Ale jestliže 

jsou lidé v autobusu kv li tomu, kdo tam je ješt  s nimi, je potom mnohem 

snazší m nit sm r. T eba v takovémto autobusu si umím p edstavit atmosféru, kdy 

ten a tamten umí íct „tak do tohohle autobusu jsem nastoupil kv li ostatním, co 

tady jsou, a je-li t eba zm nit sm r, abychom byli úsp šn jší, mn  to nevadí, 

poj me na to“. Ono taky se nabízí i druhý krásný pohled v p ípad , že kdyby...  

Kdybych um l mít a byl schopen to v té které dob  takto vnímat a tudíž toho 

dosáhnout, tak  

by v našem autobuse byli nejd íve ti správní lidé a pak t eba problém, jak je 

motivovat a ídit, by mi do zna né míry odpadl. V ím totiž tomu, že správní lidé 

nepot ebují p ísné ízení nebo až hektické podn cování, oni totiž mají „vnit ní 

barometr nastaven“ na sebemotivování, na motivování vnit ní touhy dosáhnout 

t ch nejlepších výsledk  a podílet se na vytvá ení n eho skv lého.  

Kdyby …, kdyby …. - ne, nemá význam v dob , kdy píšu tyto ádky, rozjímat 

stylem, co kdyby v té dob , kdybych...  

Prost , z pohledu dneška vím to, že na kdyby se v život  nemá hrát a nehraje. 

Jedno je však jisté, a to, že poznání, které mám dnes, jsem m l a to zcela ur it  i 

v etap , kdy by  po asových ztrátách jsem jednozna n  dosp l k záv ru: 

sebelepší, sebeskv lejší vize bez správných lidí, které k sob  je schopen 

p itáhnout pouze tým správných vedoucích, prost  nemá význam.  

To, ím jsem se ídil v dob , kdy jsme se už stali partou bez t ch, kte í nás museli 

opustit, byla snaha co nejlépe, nejvhodn ji rozmístit vedoucí a obsadit tím nové 

rodící se malé „podpodniky“.  
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Bylo to období velmi vy erpávající a náro né z jednoho prostého d vodu. Tito lidé 

jeli v dosavadních kolejích, myšleno z pohledu výkonu pracovních inností, které 

jim udávaly funkce, na nichž pracovali v doposud platném organiza ním 

uspo ádání.  

A te  si p edstavte situaci, kdy vámi vybraný lov k, a vybraný je proto, že má 

dobré výsledky, je pln naléhavosti, ústící v pocitu pot ebnosti v n m, je to správný 

vedoucí, že se práv  takovému lov ku dostane „pot šení“ p emíst ní do jiného 

útvaru, na jinou pracovní pozici. 

Problém tkví v jednom. Že místo, kde prokázal, že je zdatný a má výsledky, 

opouští, a je mu nabízeno místo zející ni ím a to proto, že je nov  vzniklé. Je 

novou definicí možné budoucí p íležitosti pro firmu, ale pro aktéra této vým ny, 

pro vašeho lov ka, a to jsem skute n  zažil, vy etl z o í t chto lidí, je tento 

moment plný otazník  a nebál bych se íci i prvotního zklamání. D lal jsem to v té 

dob  a s odstupem asu to potvrzuji i dnes proto tak, že takovéto pracovní místo, 

takováto pot ebnost v ustavení nového malého „podpodniku“ nevzniká jinak než 

jako nutná pot ebnost pro rozvinutí potenciálu možností. Tak, a tady je ten lék, 

medicína, na prvotní zklamání. Jsem p esv d en, že úsp ch pro budoucnost se 

práv  m že, a to se nám osv d ilo i v dob  minulé, o níž píšu,  

dostavit tehdy, kdy správní lidé nejsou nasazeni na ešení nejv tších problém  té 

které doby, protože problémy se eší tím, že se mnohdy z firmy prost  odstraní, a 

snad nenajde se nikdo, kdo by cht l s problémem odstranit své nejlepší lidi. Ba 

naopak, lidé, o kterých píšu, byli a budou v PNC nasazováni, by  zprvu na místo 

zející prázdnem ale na místo, které pro budoucno znamená možný rozvoj a nový 

potenciál r stu.  

To znamená, že s týmem správných vedoucích jsme si vlastním prožitkem ov ili 

a potvrdili to, že vždy se budeme snažit své nejlepší lidi nasazovat na své 

nejv tší p íležitosti a ne na nejv tší problémy.            

Tento stav, tak jak s postupem asu, a když odhlédnu úpln  až k dnešku, bych 

pojmenoval zp sobem ano, dobili jsme základní tábor. Bylo fajn, že jsme pro 

tamty doby neztratili pot ebný elán a za ali všichni „dychtiv “ koukat kolem, kde 
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pro ten který tým, tým malých „podpodnik “ uvedených nových organiza ním 

schématem do souvztažnosti, „uloupit“ své další lidi. Mechanismus, platný v té 

dob , jsem popsal, dokonce i jedno z pravidel jsme si jako parta odžili, ale 

v nekon ených rozjímáních se objevily ješt  dv  polohy, dva úhly pohledu, dva 

zp soby vnímání, které bych vydefinoval jako jakýsi pomyslný lakmusový papír, 

kterým jsme se ídili.  

To první pravidlo se dá odvodit snad i ze starého po ekadla, sic lehkou mutací. 

Všichni jej známe. Síla každého et zu je práv  taková, jak silný je jeho nejslabší 

lánek. Toliko sta inké pravidlo. A mutace tohoto pravidla by mohla znít t eba 

takto:  

žádná firma nem že trvale uskute ovat r st výnos  rychleji než je schopna 

získávat dostatek správných lidí pro realizaci tohoto r stu, protože je-li tempo 

r stu výnos  trvale o n kolik temp - krok  p ed r stem lidských zdroj , m že dojít 

ke vzniku, a nám se potvrdilo, že je schopno se takto stát, tak zvané nekvality 

z p eh átí r stu.  

A je t eba íct, že práv tento stav je jeden z nejvíce nebezpe ných, které spíše 

než k cest  ke skv lým zít k m jsou schopny vést k záhub  firmy.  

Pochopiteln  takto popsané poznání je schopno evokovat touhu tento stav 

eliminovat a nasnad  se dopustit chybných rozhodnutí, které jsou v t chto 

okamžicích coby ešení, ale po zkušenostech, které jsme nabyli, rozhodnutími 

špatnými. O co jde? Jde o kompenzaci pot eby doplnit stav lidí, ale nabídka trhu 

v daný okamžik není až tak optimální, no nicmén  rosteme, po ty jsou 

poddimenzované, trh nabízí to, co nabízí – p ijímejme. Vše špatn . Naše praxe 

nám ukázala toto: když jsme byli na pochybách, prost  nem li jsme toho kterého 

lov ka p ijímat. ili když pravidlo, tak to, ke kterému jsme dosp li, m lo znít a u 

nás to takto je.  

Jsme-li na pochybách, nikoho nep ijímejme a hledejme dál. 

A z toho i pravidlo vyv rající z poznání a s chyb, kdy jsme se dopustili chybného 

p ijetí zní:  

víme-li, že je t eba ud lat v lidských zdrojích zm nu, tak ji prost  ud láme. 
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ádky výše, si uv domuji, spíše mohou v tomto okamžiku znít bez pat i ného 

okomentování trochu suše. A proto se pokusím je pon kud rozvést a tím i ukázat, 

co nás k t mto záv r m vedlo.  

Mám-li být up ímný, mnohdy takovéto nevhodné p ijetí m lo následující pr b h. 

Zprvu existovalo silné alibi, které jsme si byli schopni vytvo it sami, a vnit n  se 

ukájet, že výb r a dopln ní bylo nutné, což pochopiteln  bylo, ale že nebylo 

správné, jsme pov tšinou zjiš ovali v dob , kdy takového lov ka bylo pot eba 

p esp íliš ídit. V bec tím nemyslím usm r ovat, školit, vést – to pochopiteln  ano, 

ale ne p ísn ídit. Mnohdy jsme byli na velkých rozpacích. Když p iblížím scéná  a 

d vody t chto rozpak , vše se ukáže naprosto z eteln . Sedíte s vedoucím, 

získáváte první signály, že lov k nedávno p ijatý, není správný. P esto záv rem 

takové debaty je rozhodnutí: zkusme vy kat, vytvo me alternativu, jak situaci ešit 

s cílem dát mu druhou, t etí … a ješt  jednu šanci. V íme, že se situace zlepší.  

Mnohdy jsem um l íct, a dnes vidím tu kouzelnou a tak chybnou v tu:  

v nuj, prosím, as jeho správnému ízení.

Výsledkem však z druhé strany tak, jak jsem to navnímal, byl souboj vedoucího 

s v trným mlýnem, který bych nazval vybudováním systému malých náhrad za 

nedostatky zmi ovaného jedince.  

Musím íct, že takováto až hloupá urputná píle tém  ve všech p ípadech prost

nevedla k cíli, zjistil jsem, že od erpává energii, kterou pot ebuje neustálé 

p emýšlení o takovémto lov ku. A co bylo horší, bylo zjišt ní, že  

veškerý as a energie, spot ebovávána takovým lov kem, umí dokonale vysávat 

kapacitu, kterou je t eba mít a v novat práci se stávajícími správnými lidmi, práci 

na jejich rozvoji.  

Byly i p ípady, kdy takovéto „plácání se“ nám trvalo tak dlouho, dokud tento 

loví ek prost  sám neodešel (k naší obrovské úlev ). Byly to mnohdy i mé 

konzultace s paní profesorkou Pet íkovou, kdy si s odstupem asu na tyto v ci 

vzpomínám a zárove  si uv domuji, a to s úžasem, na její trp livost a vst ícnost, 

která m  prost  posunula v náhledu na ešení práv  takovýchto problematických 
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situací. Záv ry z t chto spole ných debat – konzultací vyznívaly spíše jako 

otázka,  

pro  nám toto rozhodování takto dlouho trvá. Protože nechávat nesprávné lidi 

flákat se bez užitku, je nefér v i všem t m, kte í táhnou lo  vp ed, zákonit  si 

musí p ipadat jako ti, kdož kompenzují nedostatky t ch, kte í se jenom vezou. A 

co je horší a daleko více nebezpe né: m že to ty správné lidi, ty pov stné 

tahouny, odhán t.  

Skute n  toto se potvrzovalo, že lidé, kte í podávali vysoké výkony a byli vnit ní 

touhou motivováni k takovýmto výkon m, v p ípad , že vid li, že mnohdy jejich 

úsilí je brzd no tím, že musí nést náklad navíc, byli z toho znechuceni. Není tedy 

divu, že odžitým prožitkem jsem vyprovokoval mezi svými lidmi um ní p istupovat 

k p ijímání lidí rigidním popsaným (viz výše) zp sobem. Vytvo ili jsme si, p ijali a 

dodnes používáme „pomocnítko“, které používáme p i p ijímání lidí. Je velmi 

jednoduché, protože je složeno pouze ze dvou otázek.  

1. V p ípad , že bys m l rozhodnout o p ijetí tohoto lov ka do zam stnání 

(a ne o rozhodnutí „má-li tento lov k od nás odejít“), p ijal bys tohoto 

lov ka znovu?  

2. Kdyby tento lov k za tebou p išel a ekl, že odchází za kouzelnou až 

vzrušující novou p íležitostí, poci oval bys nesmírné zklamání nebo 

tajnou úlevu?  

Považoval bych tuto pasáž za neúplnou, kdybych neuvedl tuto v tu, jejíž napln ní 

vyžaduji od sebe sama a pochopiteln  se stejným d razem od svých vedoucích:  

každá minuta  

v novaná umís ování správné osoby na správné místo  

má hodnotu mnoha týdn asu pozd ji  

Položil jsem si tedy otázku:  

jaký vlastn  by ješt  m l být náš vedoucí? 
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Zám rn  až zu iv  jsem vždy používal spíše slovo vedoucí než manažer. A ješt

urputn ji jsem se vnit n  bil s pojmem i rad ji pojmenováním lídr, protože slovo 

lídr (leadership) svým p ekladem znamená v dcovství.  

Samotná koncepce v dcovství, téma velmi rozsáhlé, kolem kterého vznikla ada 

bestseler , více i mén  odborných lánk , tak jak ji vnímám, má celou adu 

slabin. Jednou z t ch nejzávažn jších je nedostatek použitelné definice v dce. 

Proto, abych jasn ji významov  i obsahov  uchopil to, kým a co tedy, jak 

vnímáme vedoucího (lídra, v dce) na PNC my, musím alespo  ve velmi stru n

vyjád eném obsahu „prolet t“ generelu možného vnímání v dcovství jako 

takového, abych nakonec vymezil ten náš pohled.  

Nedá se pop ít, že v dcovství (leadership) z stává ješt  i nadále hodn  populární 

kategorií v n kterých podnikatelských a manažerských kruzích, jak jsem ale 

navnímal, jde ovšem o kategorii um le vytvo enou, která do businessu po druhé 

sv tové válce byla vlastn  importovaná z literatury, historie, psychologie, vojenství 

i politiky. Vlastn  dodnes se hlavní p íklady v dc  rekrutují z t chto oblastí a 

jejich nao kování do oblasti podnikové (do podnikání a managementu) nebylo až 

tak úsp šné. P i procházení a zabývání se problematikou v dcovství i rad ji 

otázkou v dcovství jsem nalezl pohled, který jednozna n  pojmenovává a tím 

zárove  vymezuje dv  klí ové slabosti v dcovství jako takového. A to: 

1. Vždy se jedná o popis jen odvozený, zp tn  odvinutý a argumentovaný od již 

prokázaného faktu i dosažené pozice v dcovství. V dcovství proto nelze 

p edvídat ani efektivn  p ipravovat i využívat. Jde o kategorii ist  historickou 

2. Jde o fenomén moráln  zamlžený a eticky neutrální: v dce m že vést 

k úsp chu i k záhub , k zá né i tragické budoucnosti, jakož i k návratu do 

minulosti. Jde tedy o kategorii moráln  i eticky relativní.  

Znamená to tedy, že z tohoto dvojího vymezení plyne – vychází, že kategorie 

v dcovství se stává nepoužitelnou pro moderní business, podnikání a 

management. Což tedy znamená dále, že bez použitelné definice nelze studovat, 

debatovat a prakticky prosazovat prakticky nic. Tyto pohledy, úvahy a vymezení 

by se dalo postavit na pár ilustrativních standardech nebo rad ji pohledech na 

standardní pojetí v dce. 
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• V dce jako souhrn vlastností. V této poloze v dce je coby v rný objekt a 

p edm t studia psycholog , sociolog  a politolog . V tomto pojetí je chápán 

coby subjekt apriori vybavený komplexem vlastností, které jej iní, preferují 

nebo p edur ují, aby se v dcem stal. Pro  tedy u v tšiny v dc  tyto vlastnosti 

náhle a ne ekan  selhávají, není už nikterak vysv tlováno a tudíž, jak se 

domnívám, nem že být ani pochopeno. 

• V dce jako držitel pozice i role. Je to ten, kdo dosáhl pozice moci a vlivu, 

posléze od této pozice i role vzniká nálepka v dcovství a odtamtud je 

odvozena. Avšak se ztrátou i zánikem pozice se vytrácí i ozna ení v dce. 

• V dce jako produkt daného kontextu. V dce je definován v historickém i 

politickém kontextu jako ten, který prost  byl ve správný as a na správném 

míst . Avšak jakmile okolnosti a podmínky „v dcetvorného“ kontextu vymizí … 

vytrácí se i v dce. 

• V dce jako mediální produkt. Jedinec, vyprodukovaný, vyrobený metodami 

public relation, to znamená v novanou mu mediální pozorností a masovou 

mentalitou médií. Dnes asto takovíto v dcové „prodávají“. Posta uje „dbát“ o 

to, aby pluli po vln  mediální zajímavosti. Stávají se sami o sob  „zprávou“ a 

jejich v dcovství je jim mediáln  p isouzeno. Žel tyto um lé v dcovské 

„kvality“ umí zanikat i p es noc.  

• V dce jako charismatická osobnost. Osobní charisma v tomto p ípad  splývá 

s v dcovstvím. Širší ve ejnou takovouto osobnost vnímá jako v dce, i když 

ona sama o sob  v dcem není a nikoho nikam nikdy nevede (protože a asto 

tomu tak je – ani vést nechce). 

• V dce jako služebník. Ba ova „služba ve ejnosti“ byla a dosud je velmi 

úsp šným p íkladem vedení službou. I podle americké koncepce vycházející 

z Bible se v dce jako služebník prosazuje tím, že slouží, tedy neporou í 

svému okolí. Ani další vý et podobných „definic“ a pojetí by nás nep ivedl 

k jinému než historickému, psychologickému i sociologickému významu.  

• V dce jako tv rce kritické masy. Je to osobnost, která se soust edí na 

dosažení p elomových bod , po kterých se systém již pohybuje samovoln  a 

spontánn . P elomový v dce tím splnil sv j úkol, nez stává a nesedí na 

vedeném systému.  
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Nabízí se tudíž otázka: Je tedy v dce tv rcem nebo produktem okolností a 

kontextu? Poj me pro odpov  k Napoleonovi, kterým tím, že byl v dcovským 

expertem, odpov  zestylizoval snad nejvýstižn ji (i když po Waterloo byly i 

Napoleonovi jeho „v dcovské kvality“ už málo platné): „Každý voják nosí ve své 

torb  maršálskou h l.“ P eloženo jinak. V dcem se lov k stává, své v dcovské 

kvality mobilizuje, až v pozici, roli, kontextu i okolnostech. K dosažení t chto 

„startovních ploch“ jsou pot ebné rozdílné kvality. Dost teoretizování, poj me 

z teoretického poznání do reality PRO NORTHu.  

V dce – vedoucí nebo rad ji vedoucí – v dce m že být v každé situaci pouze 

jeden, proto m že být ve správný as na správném míst  jen jediný správný, 

m že být lepší nebo horší, špatný i dobrý, s odstupem asu t eba i geniální nebo 

….  A práv  z tohoto bádání a zamyšlení nad podstatou, coby východiskem pro 

mne v rozjímání leadership – v dcovství – v dce - vedoucí, jsem vygeneroval 

první ást filozofie pohledu na to, jak se svými vedoucími pracovat, spolupracovat. 

Vznikla lehkým okomentováním p edposlední v ty.  

Ovšem vedoucí m že být v každé dané situaci pouze jeden na ten který 

„podpodnik“, proto m že být ve správný as na správném míst  jen jediný správný 

vedoucí, m že být lepší nebo horší, špatný i dobrý, s odstupem asu t eba i 

geniální …  

Když píšu první ást filozofie, jist  se nabízí otázka, jaká je ta druhá i další ást. 

Žel, i v tomto p ípad  nemohu jinak, než ješt  jednou si pomoci teoretickou 

rovinou, kdy pro mne nejbližším a nejp ijateln jším se zdál úhel pohledu profesora 

Zeleného [25], který konstatoval, že kult v dce, a to ponejvíce v Evrop , je 

odrazem „masismu“ i „davismu“, podle Ortégy y Gasseta: „masového lov ka“ 

20. století. Masový lov k je neautonomní, neinformovaný, odvozující svou jistotu 

a orientaci od charismatických v dc : bezhlavé masy pot ebují hlavy – v dce. 

Nasnad  vzniká otázka, jaký lov k je lov k 21. století? Je to lov k globální, 

pracující s velkým vzorkem hodnot, chování a kultur, je to lov k toužící po 

autonomii a nezávislosti ili lov k „antimasový“, informovaný a sebe ídící a tím 

také napl ující dávné tužby Ortégy y Gasseta, tak, jak uvádí Zelený. Takový 

lov k své v dce nehledá a nepoddává se jim. Nabízí se tedy otázka,  
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Jaký je obsah a nápl  v d í osobnosti 21. století? 

Co je rolí „novodobého“ v dce? 

Objevuje se zde výraz v d í osobnost a tak, jak konstatuje Zelený, je to správný 

výraz pro 21. století, zatímco výraz „v dce“ dominoval 20. století. Je t eba opustit 

minulost a soust edit se na budoucnost. Náplní a posláním se novodobý v dce 

globální éry výrazn  liší od všech „lídr “ a „fýrer “ minulosti. Objevuje se nová 

kategorie, která doposud ve vý tu v dcovských typ  chyb la:  

v dce jako nositel znalostí. 

Opravdový v dce je charakterizován nikoli tím, ím je, ale tím, co umí a zná, tedy 

tím, co d lá. Princip v dce, jako lov ka znalého, jako znalostního aktéra – 

koordinátora, je novodobou reinkarnací v dcovského principu, konstatuje Zelený.  

Tak, a tady je druhá ást filozofie, která dopl uje m j pohled na správného 

vedoucího malého „podpodniku“. Je to v d í osobnost, která je spolunositelem, 

protože je sou ástí týmu našeho vedení, znalostí. Tímto vydefinováním se nám 

povedlo efektivn  uchopit, a to principieln , otázku vedoucí – tým vedoucích – 

vedení, ale hlavn  z pohledu toho, že takto postavenou definicí, pramenící z úhlu 

pohledu popsaného viz výše, vzniká silný základ pro možnost p ípravy, pochopení 

predikce a posléze vyhodnocování vedoucích – vedení a to práv  z pohledu na  

to, co umí, co zná, co d lá. 

Tímto se mi dalo, a daleko pregnantn ji, definovat to, co od týmu vedoucích – od 

vedení o ekávám.  

Byla to, a je stále, o ekávaná a požadovaná schopnost p ípravy prost edí a 

koordinace inností tak, aby se všichni lenové (všichni správní lidé) jím 

koordinovaného systému „podpodniku“ dokázali pln  a efektivn  realizovat jako 

autonomní jedinci, nikoli jen jako (za nos) „vedená masa“. A práv  tímto 

požadavkem jsem také jednozna n  i definoval podstatu a  

poslání t chto mých – našich „v dc “ PRO NORTHu druhé generace. 
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Práv  na takovémto poslání je postaven princip PRO NORTHova v dce – 

vedoucího, je na n m postaven  

princip celého vedení PRO NORTHu.  

„Pomáhej – pomáhejte vytvá et nás, 

služte nám a koordinujte naše innosti v našem vlastním zájmu, 

ne pouze v zájmu svém.“ 

5.3.2   Vyhodnocení aplikace (postupu) 

Druhá ást sekundární analýzy, tak jak jsem si p edsevzal, je orientována na 

strukturovaný popis postupu, který jsme v letech 2005 - 2006 realizovali v rámci 

naší transformace, a nebudu se bát napsat slovo „evoluce“, protože organizaci 

jsem už v té dob , jak je možno navnímat i z p íloh, vnímal dlouhodob  jako živý 

organismus. Slovo „transformace“ více ve mn  evokuje než d j neustále b žící 

úse nost, n co, co bylo n kde na za átku popsatelné n jak, posléze se zm nilo 

na n co jiného, a tím v c se má za uzav enou. A když jsem se zabýval v druhé 

ásti primární analýzy procesním p ístupem (kapitola 5.2.6 této práce) - také i 

v této souvislosti jsem byl dalek vnímání, které znamenalo úse nost, konstatující 

„zavedli jsme“. Proto také spíš použití slov více vystihující podstatu, a to podstatu 

d jovou, kterou je slovní ozna ení „p ístup k n emu“, p ístup procesní. Pokud 

uvádím tedy  

podnik – živý organismus  

a vnímám transformaci v neúse né, ale d jové podob  evoluce,  

dovolím si se uchýlit k pár ádk m teoretického východiska, týkajícího se evoluce 

a živých organism .  

Teprve v první polovin  20. století rozvoj genetiky p isp l k lepšímu pochopení 

práv  mechanismu evoluce. Nicmén  dodnes evoluce je velmi diskutovaným 

tématem. Základní myšlenkou lamarkismu je, že každý živý organismus si vytvá í 

svým úsilím ur ité výhodné znaky a jiné, nevýhodné, zase ztrácí. Tyto zm ny 
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nezp sobuje samo prost edí, to pouze vyvolává pot ebu zm ny u organismu. 

Takto získané znaky se d dí na potomstvo, což umož uje vývoj druhu. Pro 

takovéto vysv tlení však nejsou konkrétní d kazy, a proto se dnes p ikláníme 

spíše k Darwinovi. Práv  Darwin jako anglický p írodov dec a filozof svým 

nejobsáhlejším dílem O vzniku druhu p írodním výb rem z r. 1895 položil základy 

novodobému teoretickému sm ru v oblasti evoluce.  

Základní myšlenkou bylo to, že populace nejsou zcela identické – jedinci jednoho 

druhu se vždy trochu odlišují, jejich znaky se p enášejí na další generace. 

Všechny druhy mají nadbytek potomstva. V boji o život p ežívají pouze ti 

nejschopn jší. Mén  schopní hynou a zmizí v selek ním tlaku. A práv

v d sledku selekce jsou tito nejschopn jší lépe adaptovaní na podmínky prost edí, 

kde žijí. Zm ny prost edí tímto iniciují zm ny znak , díky emuž organismy 

podléhají evolu ním zm nám. A práv  toto dlouhodobé p sobení výb ru 

slouží jako vysv tlení veškeré evoluce.  

V ím, že alespo  t chto pár, velmi stru ných pohled  do teoretického východiska 

evoluce, podporuje, nazna uje správnost úvah, týkajících se pohledu na 

podnikové t lo – jako na organismus – jako na podnik coby živý organismus, 

avšak nemohu se ubránit ješt  jednomu teoretickému základu, který teorii evoluce 

významn  ovliv uje, tak jak jsem již v p edchozím textu zmínil, a tím je genetika.

Protože práv  genetika je jednou z nejd ležit jších (ne-li p ímo nejd ležit jší) 

teoretických v d z hlediska popisu jakékoli živé soustavy. U genetické 

informace je po átek každého sou asného živého organismu. Genetická 

informace ur uje budoucí anatomickou stavbu organismu, ur uje, jaké látky budou 

ú astníky biochemických a fyziologických proces  v organismu a v neposlední 

ad  je nepostradatelnou sou ástí pohlavního i nepohlavního rozmnožování. 

Klí ovým okamžikem byl samoz ejm  objev DNA – jako nositelky genetické 

informace.  

Domnívám se, že po takto nastaveném úvodu druhé ásti sekundární analýzy 

bude pro m  snazší „otevírat“ prostor pro popsání jednotlivých komponent naší 

podnikové praxe p i transformaci - evoluci, kterou jsme v letech 2005 – 2006 

procházeli a kterou si dovolím doplnit o ást, která ve strukturovaném postupu 

ešení cíl  diserta ní práce není uvedena, ale pro kompaktnost, celistvost „p íb hu 
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PNC“ je d ležitá tím, že ji pro daný okamžik dopl uje a tak, jak píšu – pro daný 

okamžik – uzavírá. Tuto ást nazvu „obdobím poté“ (2007 – 2010). První ást 

sekundární analýzy (kapitola 5.3.1 této práce) kon ím posláním, kterým jsem 

cht l, aby se náš v dce – vedoucí osobnost – vedoucí na PRO NORTHu ídil a 

aby z n j vycházel. Pro p ipomenutí jej uvedu ješt  jednou: „pomáhej – pomáhejte 

vytvá et nás - služte nám a koordinujte naše innosti v našem vlastním zájmu, ne 

pouze v zájmu svém“.  

Práv  myšlenka pot eby v d ích osobností - té už d íve zmi ované party 

vedoucích našich malých „podpodnik “, myšlenka dotvo it je, p esv d it o tom, že 

vedoucími jsou schopni být (jen vzpome te, jak píši o p ealokaci z odd lení na jiné 

odd lení) se mi stala pro nejbližší týdny a m síce jednou ze zásadních, která, tak 

jak jsem pevn  v il, je motorem všeho, co chceme rozvinout a m nit. Ono bez 

dostate ného množství takovýchto v dc  by nebyla šance realizovat vize, provést 

dostate n kvalitní komunikaci t chto vizí v praxi, které jako takové p edstavují 

základ transforma ního – evolu ního procesu, jenž by dostate n  odpovídal 

našim pot ebám a mým p edstavám. Uv domoval jsem si, že toto nebude lehký 

úkol, ale že obsahuje v sob  toliko úskalí, které budu muset p ekonat, to jsem 

nep edpokládal.  

Jedno, o n mž bych se cht l zmínit, protože jej považuji za nejzásadn jší, je 

zm n ní p esv d ení „víš, já jsem se prob h jako v dce nenarodil a zcela ur it  si 

myslím, že ani požadované v d í schopnosti v sob  nemám“. Žel nemohl jsem 

než nesouhlasit a pustit se do „výchovy našich v dc “. V il jsem, že pokud 

dokážeme potenciál, který jsem u nich vid l, rozvinout, budeme mít dostatek 

v d ích osobností pro vedení v rámci „podpodnik “ naší organizace pro sou asné 

i nastávající období.  

Dnes s odstupem asu vím, že k rozvoji v d ích schopností nedojde b hem 

dvoutýdenního školení ani ty letého studia na vysoké škole, a koli obojí m že 

pomoci. V tšina komplexních dovedností se rozvíjí po dobu rozhodn , rozhodn

delší, což je práv  tím d vodem pro  stále více u nás sílil a sílí hlas po 

„celoživotním vzd lávání“. Jelikož v práci strávíme v tší ást našeho aktivního 

dne, je práce také tím místem, kde dochází (nebo nedochází) k našemu dalšímu 
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rozvoji. Toto jsem si uv domoval a také maximum prostoru v noval tomu, aby 

k rozvoji docházelo, protože o nedozírnosti jeho absence nebylo na míst  ani 

p emýšlet. Byl jsem p esv d en absolutn , že pokud as, strávený v práci, bude 

naformátovaný tak, aby pomáhal rozvíjet v rámci našeho týmu v d í schopnosti, 

budeme nakonec schopni uplatnit veškerý potenciál, který takto v sob

nashromáždíme a máme.  

Musím íct, že toto množství hodin, strávených pokusy a omyly, díky kou ování a 

povzbuzování nakonec p ineslo sv j výsledek.  

V té dob  PRO NORTH mohl i z ásti spíše p ipomínat jakýsi inkubátor, kde jsme 

se takto snažili sebeutvá et. Bylo to období p ekonávání neochoty vyrážet na 

r zná školení i vysoké školy (jist  na toto období a možná s p im eným 

pobavením vzpomenou pedagogové katedry kvality VŠB i tým školitel  DTO, kde 

mnohdy, tak jak jsme si posléze o t chto chvílích vypráv li, bylo z o í a reakcí 

mých koleg  cítit až zu ivou touhu a vyprahlost po cht ní poznat).  

Bylo to také období navázání p ímé spolupráce s katedrou na pokusu za adit do 

našeho podnikového inkubátoru p ímo studenty po ukon eném bakalá ském a 

za ínajícím dvouletém magisterském studiu.  

Vím od koleg editel  jiných MSP anebo i velkých organizací, které zvyšování 

své výkonnosti a konkurenceschopnosti hlavn  hledali v nových technologiích, 

zm nách v oblasti výrobk , obchodu, logistiky, výroby i organizací proces  apod. 

Vynakládali na to vysoké finan ní prost edky, které v mnohých p ípadech byly 

pouze neefektivn  vynaloženým zdrojem.  

Cítil jsem, na rozdíl od naší cesty, kterou jsme se rozhodli jít, že došlo k podcen ní 

nebo nesprávné volb ešení toho nejd ležit jšího prvku – lidí.  

Náš p ístup s pomyslným podnikovým inkubátorem vydefinoval jedno ze 

základních pro nás poznání, že každý pracovník ve firm  prochází stavy jen žáka, 

který se m ní až v pr b hu na výkonného profesionála. Po ase se však 

z výkonného pracovníka musí zm nit na u itele – kou e a mentora.  

To je jediná cesta, která zajistí sebereprodukci v každé firm .  
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Reprodukce firmy totiž nespo ívá v obnov  betonu a železa (by  o tom, že betonu, 

železa, cihel jsem v tomto období v oblasti emo ní využíval coby pomocníka … 

vzpome te na p edchozí text práce – 3D vizualizace do budoucna dob e 

„padnuvšího od ní“. A v dalším textu se ješt  k železu, betonu – projektu – 

architektu e vrátím a vzpomenu je), ale v rozvoji znalostí. A protože vnímám 

podnik jako živý organismus, pak je nasnad , že reprodukce firmy tedy skute n

nespo ívá v obnov  betonu a železa, ale v rozvoji znalostí, jak uvádím výše, které 

jsou p enášeny jakýmsi pomyslným firemním DNA. Tento proces musí probíhat 

mezi lidmi v akci. Tímto zjišt ním a odžitým poznáním byl dán jasný sm r toho, co 

musíme ud lat dál. Musíme ud lat p esn  to, co se d je v p írod  p i vývoji 

organismu – nau it se p edávat si znalosti, zdokonalovat své schopnosti.

Zásadní problém je však v tom, že znalosti se nedají p enášet ani p i využití 

nejvyzrálejších IT technologií. Práv  vnímání, že každý náš vedoucí musí být 

p edevším u itel, bylo práv  tím momentem, který mi pomohl k ješt  v tšímu 

„nastartování“ ochoty každého vedoucího po vlastním sebezdokonalování. Do 

takto p ipraveného podhoubí pro absorpci vláhy u ení se, vláhy v d ní bylo pro 

m  daleko snazší vkládat „energetizující akcenty poznávání“ v podob  r zn

vzájemn  navazujících školení, seminá i doslova mnohdy „šitých na míru“ 

vzd lávacích aktivit v prostorách vnitropodnikové školy TTC.  

Krom  mnoha dalších zmíním cyklus aktivit zam ených na metodiku Sigma, 

kterými jsme doslova elektrizovali procesní p ístup. Doslova fenomenálním 

zp sobem náš zájem „jít po v ci“ uchopil prof. RNDr. Tošenovský, CSc. Po 

prvních cyklech metodicko aplika ních seminá  bylo naprosto jasné, co si 

navzájem „m žeme dát“. Už v té dob , jak jist  paní profesorka Pet íková 

pamatuje, byl na sv t  „student – spole né dít “, které nám bylo p edstaveno 

v rámci cyklu Manažera kvality a u nás na PNC jsme byli p ipraveni s ním 

realizovat dvouletou studijn  praktickou ást. No, a tady práv  je pr se ík, 

znamenající odpov  na otázku, kterou jsem položil v p edchozím textu –  

co si navzájem m že dát touha školy – vyprodukovat „produkt“ uplatnitelný na trhu 

práce, studenta a praxe? 
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A tak, jak jsem zmínil, po prvních seminá ích odpov  byla jasná: studentovi 

studijního oboru ízení jakosti v rámci studijního programu Procesní inženýrství 

byl definován sm r v podob  rámce zadání diplomové práce, které zn lo 

Zavád ní metody Six Sigma v podniku PRO NORTH CZECH, a.s. T inec. 

Nadšen  jsme se pustili do práce a cítil jsem,  

že náš podnikový inkubátor se pomalu za íná m nit doslova ve „výzkumn

aplika ní laborato “.  

S neutuchajícím nadšením jsme definovali možné projekty v oblasti procesního 

ízení, v d li jsme, že je možné je aplikovat nejen na organizaci jako celek, ale lze 

je také aplikovat pouze na vybrané ásti organizace. Úhly pohledu a zam ení 

projekt  bylo nastaveno jak z pohledu na velikost jednotlivých „podpodnik “ a tím 

posléze i struktury celé organizace, tak i z pohledu na ú el samotného zkoumání. 

Zpravidla jsme navazovali na již p ednastavené kroky, vyplývající z licen ního 

manuálu a pochopiteln  na cílový a schválený procesní a organiza ní model. 

Snažili jsme se v tomto modelu navrhovat ukazatele výkonnosti proces , 

navázané na klí ové ukazatele výkonnosti organizace jako celku s cílem zavést 

sledování výkonnosti a kvality t chto proces  do systému ízení. Sou asn  jsme 

p ipravovali nastavení mechanismu controllingu proces  jako nástroje 

kontinuálního zlepšování. Postupn  podle osv d ených metodik jsme se 

prokousávali definováním klí ových ukazatel  výkonnosti, které dle povahy 

procesu jsme zam ili na:  

komplexní m ítka výkonnosti (m ítka, která svým záb rem postihují celý proces, 

v tšinou se jedná o klí ová m ítka výkonnosti, jejichž negativní vývoj má 

bezprost ední dopad na celkovou ekonomickou i provozní výkonnost),  

asová m ítka výkonnosti (tato m ítka charakterizují dobu trvání kritických ástí 

procesu. Jejich sledování a vyhodnocování a následná optimalizace vede ke 

zkrácení rozhodovacích as , k urychlení proces , k lepšímu využití dosud 

neproduktivních as . Výsledkem m že být rychlejší odezva zákazníkova, 

rychlejší p íprava vstup  pro jiný proces, zkrácení doby apod.),  
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nákladová m ítka výkonnosti (tato m ítka postihují ekonomickou stránku 

proces . Jejich úlohou je sledovat efektivitu spot eby náklad  ve vazb  na 

odpov dnost pracovník , kte í výši spot ebovaných náklad  ovliv ují),  

kvalitativní m ítka výkonnosti (tato m ítka souvisejí s kvalitou proces . Je velmi 

d ležité evidovat veškeré p í iny vzniku neshody a stížnosti ve vazb  na 

odpov dnost pracovník  a provázat tuto odpov dnost s motivací.).  

Zrodil se v té dob fenomén tabulí, které jsem nechal rozmístit snad v každé 

kancelá i staré budovy pro práci našich vedoucích - „u itel “, kde v té dob  práv

t mto „u itelským“ praktikám, které jsem po vedoucích požadoval, m ly sloužit.  

To, jak zásadním zp sobem jsem vnímal u ení se a u ení druhých v rámci 

podniku, je uvedeno v p íloze . 30 sekundární analýzy jako doprovodný materiál 

pro mou prezentaci v sekci Lidé – zdroj kvality profesorky Pet íkové v rámci 

konference Jakost - Quality 2005. Kouzelné na tom bylo to, že každá v horní své 

ásti byla opat ená nápisem:  

akce – innost / návrh operativního postupu. 

Zám rn  píšu fenomenální, protože s dalším naším vývojem (jak dále zdokladuji 

v textu) tento tabulový nadpis se stal naší životní sou ástí, sou ástí života firmy, 

sou ástí živého organismu, sou ástí PNC.  

Dodnes vzpomínám, jak „tento budovatelský tým“ stál p ed otázkou, jestli naše 

cílení – zam ení jednoho z projekt  sm ovat i k samotné výrob , která byla jako 

jediná snad sou ást PRO NORTHu p eddefinovaná licencí, a musím íci, že do té 

doby jsme i p es ur ité vady na kráse tento „podpodnik“ vnímali jako oázu 

netknutelnosti, jako pilí  …, protože jako jediný v rámci „podniku“ byl nastaven 

naším „velkým bratrem – nositelem licence, Bandagem“. Ne že by tam 

neexistovaly problémy, dokonce musím íci, že i p im ená odbojnost m la své 

místo, to v p ípad , že by snad n kdo poukázal na zvýšenou zmetkovitost - 

vý adovost i nešvar neplnohodnotného využití fondu pracovní doby. Odpov  na 

tuto otázku, jak jist  tušíte, nemohla být jiná ... ano, jdeme i tam. V našem 

p esv d ení a utvrzení se, že toto rozhodnutí jsme u inili správn , nám pomohl 

citát Tomáše Bati a jeden z princip  jeho soustavy ízení: „Normalizace je zákon. 
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I zákony se m ní. Zm ny však mohou procházet ur itou cestou, musí o nich 

rozhodovat n kdo, koho nepostihují, nebo n kdo, kdo má všeobecný 

rozhled o tom, jak mají vypadat, aby vyhovovaly všem. Cht l bych, abyste si 

všichni uv domili, že jenom normalizací dojdeme k po ádku a že si jenom 

tehdy udržíme velké výd lky, když budeme tohoto po ádku dbát a dodržovat 

jej. Jakmile dopustíme, aby n kde vznikl chaos, je pak jenom otázkou asu, 

aby se nám všechno rozdrobilo …“ [1, str. 158] 

Dokonce s jistým odstupem asu musím íct i to, že to byla jedna z velkých výzev, 

protože byla také jednou z prvních, které bych ozna il slovem významná. Vznikalo 

mnoho otázek, jak zam stnanci tohoto našeho výrobního „podpodniku“ p ijmou 

tuto koncepci, kterou jsme se jali praktikovat. Ukázalo se, že skute n  problém , 

tak jak jsem už nazna il d íve, bylo fakticky více. Dnes bych ekl, možná i více než 

jsme o ekávali. Jasným zavedením výrobních normativ  závislosti mezi kvalitou a 

objemem výroby podpo eno vým nou vedoucího jsme naši koncepci skute n

za ali prosazovat a z druhé strany jsme pocítili, že tato „nová kultura“ je 

zam stnanci p ijímaná.  

Mohl bych si pokládat otázku, jak jsme dokázali zm nit firemní kulturu, co jsme 

ud lali, aby se z našeho odbojného personálu stal správný personál.  

Dá se odpov d t, že k této zm n , jak píšu kultury, došlo proto, že jsme zm nili 

vedoucího a prost  zm nili jsme systém vedení. Avšak pro úplnost se pokusím 

tento fakt více definovat a konkretizovat.  

Doposud, jelikož licence je p vodem americká, veškeré mítingy, dokonce i 

školení, byly tak trochu vedené snahou, aby tito lidé a i jejich vedoucí mysleli 

správným zp sobem. Toto m lo vyvolávat zm nu hodnot a postoj  a nakonec i 

správný zp sob chování. Zbývá položit otázku:  

v em byla jiná naše cesta. 

Naše cesta byla jiná zásadn  v tom, že díky procesnosti, jasné definici provazeb 

jednotlivých úkon  a toho, jak se mají provád t, jsme vlastn  v našem pojetí 

stav li na tom, že je t eba, tak jak píšu,  
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nutn  p esn  definovat, co je t eba d lat a jak se mají lidé chovat, a toto vidím 

jako podstatu této opa nosti proti americkému p ístupu.  

Už v krédu managementu PRO NORTHu druhé generace (v práci neuvedeno) 

byly definovány klí ové hodnoty, kde úcta k jednotlivci a p evaha ve všem, co 

d láme, jsou neopomenutelné a práv  o n  jsme se p i prosazování našeho 

p ístupu opírali. Do výroby jsme instalovali tabuli, která nabádala k tomu, aby 

každý psal, co d lá a d lal, co píše do pr vodního listu výrobku a tím objevoval 

p ípadné problémy a uskute oval zlepšení. Cílem bylo dosáhnout sdílení v tom, 

že vše, co opouští naši linku, musí být bez poskvrny a bez vad kvality, a t mito 

opat eními, které popisuji výše, byl dán lidem ve výrob  do rukou nástroj. Nástroj, 

pomocí kterého kdokoli po objevení neshody byl schopen ji zaznamenat a p erušit 

cyklus. Musím íci, že p i licen ní recertifikaci nám byla pokládána i otázka, zda 

skute n  chceme dát lidem ve výrob  právo zastavovat linku. Naše odpov

nemohla znít jinak: „Ne, my nechceme dát zam stnanc m právo zastavit linku. My 

jim chceme uložit povinnost, aby zastavili linku, kdykoli zjistí problém – 

abnormalitu, která jim brání úsp šn  dokon it svou práci. A také, aby v d li, co se 

stane, když upozorní svého vedoucího (našeho správného vedoucího) na 

problémy“.  

Už v té dob  jsem byl p esv d en, že takovýto náš správný vedoucí p i každé 

takovéto situaci p ijde na pomoc a pokud bude schopen, tak problém vy eší 

v rámci daného cyklu. V d l jsem, že t chto p erušení nebude mnoho, m l jsem 

jistotu, že mám správné vedoucí.  

Musím p iznat, že tento moment byl klí ový a pr lomový v tom, že tento úsek – 

„podpodnik“ byl skute n  evenementem ve své p vodní nedotknutelnosti. Povedlo 

se nám tímto momentem pr lomu strhnout zájem i dalších „podpodnik “. 

Skute n , tak jak je uvedeno v citátu (viz výše - [1, str. 158]). Prost : Normalizace 

je zákon.  

Ano, výkonnostní normy u nás dostaly zelenou. Definování procesních postup , 

hledání závislostí, propo ty normativ , … stanovování m ítek výkonnosti se nám 

stalo denním chlebem.  
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Stanovili jsme si rastr porad – sch zek, v novaných r zným ešeným oblastem. 

Podle toho, jak jsme postupovali v naší práci, rozsah v novaného asu 

pochopiteln  kolísal adekvátn  s pal ivostí nutného ešení té které oblasti. První 

shromaž ované KPI ukazatele a niterné rozjímání nad stanovením intervalu 

rozsahu pohybu takovýchto ukazatel  jako detektoru stavu, výkonu proces

stylizoval naše rozhodování. Musím íct, že ne vždy jsme byli schopni rozhodnout 

pouze správn  (tak, jak to vidím dnes), ale zcela ur it  t ch správných rozhodnutí 

bylo nesrovnateln  více než rozhodnutí nesprávných. Svým p ístupem jsme se 

ujistili však v jedné v ci – že naše poctivé a snaživé úsilí zjistit o své situaci 

pravdu, nám mnohdy ke správným rozhodnutím napomohlo, protože správná 

rozhodnutí z takovéhoto úsilí jsou schopna vyplynout zcela samoz ejm , sice ne 

pokaždé, ale asto. A tak, jak píši, ne všechna rozhodnutí jsou zcela samoz ejmá, 

jedna v c je však jistá - rozhodn  bychom nemohli provést adu rozhodnutí 

dobrých, správných, aniž nejd íve bychom nebyli schopni poznat a p ijmout pravdu 

tvrdých fakt . No, ale p ece o tom je Sigma. Prost  byli jsme u eni, u ili jsme se 

rozhodovat pomocí fakt .  

Když píšu tyto ádky pono en do vzpomínek na rok 2006, pokládám si otázku, co 

ješt  nás hnalo k tak velké koncentraci, ústící v pracovní úsilí. Nejsem si úpln  jist, 

ale to, že tento moment, toto setkání, kterému pov nuji vzpomínku a pár v t, 

pat ilo ur it  k t m, které m ly obrovskou váhu.  

Pamatuji si, kdy v pr b hu konzultací a setkání s profesorkou Pet íkovou jsme se 

už b hem kursu Managera kvality adou otázek, týkajících se naší myšlenky a 

cesty, kterou jsme ušli od roku 1997 (kdy jsme podstatu integrovaného systému 

ízení pneuhospodá ství definovali) v odv tví tyres managementu – TM P.R.O. HP 

systém, to znamená myšlenky nového odv tví a zp sobu práce formou systémové 

aplikace integrovaného ízení pneuhospodá ství, zabývali. Práv  paní profesorka 

p išla s úvahou, v p ípad , že pan profesor by byl ochoten a souhlasil by, 

konzultovat tyto v ci p ímo s ním, protože tak, jak jej nazvala, byl to guru v oblasti 

podnikových strategií a metodik ízení. O kom je e ? Ano, e  byla o profesoru 

Jiráskovi. Bylo pro m  nesmírným pot šením a musím íct, že i milým 

p ekvapením, že na doporu ení paní profesorky Pet íkové mi bylo umožn no 

tento kontakt navázat. K prvnímu setkání došlo v ervnu 2004 … pamatujete, paní 
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profesorko? Jen pár slovy vyjád ím jádro, podstatu, která, jak píši výše, zcela 

ur it  byla jednou z t ch, která m  ovlivnila: 

„Ten váš systém, zp sob je dobrý nápad. Ale chce to neustávat. B žte dál, 

koncentrujte se na jeho vy erpávající dosažení a to vám jednou p inese, že 

v tom odv tví budete velcí. Cht jte být velcí.“  

Ano, asi tato slova, která, jak si vzpomínám, zazn la u nás, u nás v T inci, m la 

váhu, která se tak n kde v hloubi duše zm nila na cht ní je dosáhnout, naplnit. 

Musím p iznat, že tato koncentrace má i vady na kráse. Pochopiteln  hodn  závisí 

od toho, jak jsme i nejsme schopni jako lidé se vyrovnávat s otázkou touhy, cíle, 

koncentrace, urputnosti. Uv domuji si, že mnozí lidé jsou schopni sledovat n kolik 

cíl  sou asn  a pochopiteln  tím vid t sv t v celé jeho složitosti. Žel m že se 

dostavovat to, že jejich myšlenky jsou zna n  rozptýlené, n kdy až mnohozna né, 

pohybující se na mnoha úrovních, kterým však schází schopnost p im ené 

integrity do jediné vyvážené celkové koncepce i jednotící vize. Zcela ur it

existuje i protipól, kde pomyslné zjednodušování složitosti sv ta do jednotné 

organiza ní myšlenky, základní zásady nebo koncepce, která vše sjednocuje a 

ídí konání bez ohledu na to, jak je sv t složitý, se jeví v zásad  jistým zbavením. 

Je jenom otázkou, který pól kdo z nás reprezentuje. P ipouštím p im enou 

mnohozna nost ve sv t  privátním, nicmén  v rámci organizace, v rámci našeho 

podniku, byla volba jednozna ná. 

Nekoncentrujme se a nezam ujme svou energii a pozornost na nic jiného než na 

to, co úzce souvisí s naší specializací. Prost  uchopili jsme složitý sv t do definice 

a hlavn  niterného pln ní koncepce úzké specializace – my jsme ji prost

praktikovali. A to jak, jakým zp sobem v ci vnímáme, jak jsme je praktikovali v té 

dob  a jak jim holdujeme i dnes, dokladuji p ílohou 31, která byla mou prezentací 

na plenárním zasedání v rámci konference Jakost – Quality 2006.  
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Doba poté.  

Tuto ást sekundární analýzy uvádím takto ozna enou, abych vymezil a odlišil 

skute nost, že v život  jsou okamžiky, kdy uvažujeme, že n co se nám povede 

zrealizovat k ur itému bodu asoprostoru, avšak život nám ukáže, jak jsme se 

t eba p ecenili a nem li dobrý odhad. V život  organizace tomu nebývá mnohdy 

v bec jinak. Když jsme definovali s paní profesorkou Pet íkovou zadání diserta ní 

práce, v etn asových milník , v il jsem, že už rok 2007 bude rokem, kdy budu 

schopen bilancovat a podívat se zpátky, zavzpomínat, a tím i naplnit skute ným 

poznáním a prožitkem cíle, které mi byly pro tuto práci uloženy zadáním.  

A práv  tato slova, kterými uvádím pasáž poté, m  znova a opakovan  utvrzují 

v jednom, že tak, jako každý lov k má i podnik své možnosti, své cíle, má i svou 

duši, protože je živým organismem, procházejícím vnit ními sebeorganiza ními 

cykly – není jen mrtvým zven í manipulovatelným strojem.  

Hold vše pot ebuje sv j as. A tento náš prožitý p íb h, p íb h organismu PRO 

NORTHu je toho jen dokladem. Pot ebovali jsme ujít ješt  kus další cesty.  

Možná, že i d vodem pro toto zpožd ní byla chu  být p ipraveným a mít základ 

p im ené konkurenceschopnosti vytvo ený vlastním p ístupem ne jen tupým 

kopírováním „nejlepších praktik, technik a postup “. Základem i nadále nám byla 

touha po vyniknutí coby podniku, vytvo ení respektu ke spolupráci, lásky k lidem a 

k týmu, neopoušt ní hodnot spolehlivosti a d v ryhodnosti.  

A tak jak byla pro nás k iš álov  jasná koncepce úzké specializace, která vedla 

naše úsilí, tak zárove  rok 2007 byl rokem, který otevíral prostor pro touhu 

dosáhnout dalších milník  na cest  „ke zlaté“. V p íloze 32 uvádím nástin rámce, 

který jsme si definovali a který pro toto období byl pro nás východiskem, mapou a 

zárove  náv stidlem a sv tlem. Mým niterným p áním bylo pro toto období 

napln ní bod  subprojektu . 6, tak jak jej uvádím ve vnitropodnikovém materiálu z 

roku 2002 a který je p ílohou . 27 primární analýzy II. (a jen pro p ipomenutí 

uvádím níže v textu)  
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• provedeme zachycení inností a proces  tak, aby po uplatn ní metod 

strukturální analýzy metod (YSM) entitn  vztahového modelování (ER model), 

modulárního softwarového designu a rela ního databázového designu byla 

firma p ipravena pro implementaci IS 

• definitivní vazby v jednotlivých procesech budou uplatn ny v managementu 

jakosti a takto odsouhlasená jejich podoba bude promítnuta v úpravách 

p íru ky jakosti do procesní podoby. 

Hold byli jsme o tém  5 let „dosp lejší“ a v d li jsme, že každá firma, která hledá 

svou vlastní konkuren ní výhodu, díky které m že p ežít na trhu, musí budovat 

svou pozici a budoucnost. Život nás nau il – zní to tém  až pateticky, že zdroje 

konkuren ní výhody nejsou statické a m ní se v ase. To, co nám fungovalo 

v minulosti, už v sou asnosti sta it t eba nemusí, proto neustálé hledání, hledání 

konkurenceschopnosti musí i nadále z stat nejd ležit jší inností našeho 

organismu. Avšak vždy mezi nebem a zemí z stane otázka, kdy i p es veškerou 

obez etnost, naléhavost tvo ení nás konkurence m že dob hnout, p íp. 

p edehnat. V il jsem, že známe klí  do komnaty budoucnosti, klí  k budoucí 

prosperit , který dokáže vytvá et a generovat konkuren ní výhody.  

Klí em pro naši budoucnost a nástrojem má být naše podniková soustava ízení, 

podniková soustava, která je východiskem pro p em nu firmy na systém. Protože 

systém jako takový je možné zavést do všech operací firmy, i do t ch 

nejzákladn jších a nejjednodušších. V d l jsem, že systémové vid ní v cí 

v kontextu propojení s ostatními procesy a innostmi ve firm  nám p inese nástroj 

pro ízení organismu – firmy.  

Ano, v té dob „naše podniková laborato “ už dávno „nevyráb la“ jen 

oslužbený výrobek, ale firmu, organismus PRO NORTHu jako systém.  

Systém totiž není závislý na lov ku jako takovém, jako jednotlivci, ale na tom, jak 

lidé ve firm  dodržují podnikovou a podnikatelskou filozofii, stanovené zásady a 

postupy. Byl jsem absolutn  p esv d en o tom, že práv  v systémové spole nosti 

práce probíhá plynule a konstantn , všechny vzniklé situace se eší za chodu, bez 

toho, aby se v takovémto podniku – organismu vyskytoval nepo ádek, chaos, 

nekvalita, špatné mezilidské vztahy nebo výkonnost.  
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Musím íci, že i v letech minulých, 1997 – 2006, nám nechyb l vlastní názor a 

snaha odlišit se od konkurence, vždy  obsah této práce, jak pevn  v ím, to 

dokládá. Naše uvažování a myšlení procházelo zm nou. Pocit „žití ve starém“ v té 

dob  se stalo naší stigmou. Žel sv t podnikání, alespo  tak, jak já ho znám 

v eských kon inách, se rychle vyvíjel a asto vynucoval si klást i krátkodobé cíle, 

kde bankovní závazky, pramenící z „krátkých zdroj “ hnaly firmy mnohdy až za 

rámec nadhledu v nutnosti orientace na zisk.  

Nebyli jsme oprošt ni t mto vliv m ani my, žili jsme a žijeme tady. A možná jenom 

chu  a touha vid t dál, nám pomáhala neustrnout ve stavu, kdy jsme adu r zných 

systém  a metod m li definovaných, nicmén  fungujících v jakémsi propletenci, 

protože tak, jak šel život a jak nám umož ovala mnohdy ekonomická situace, byly 

zavád ny selektivn  a bez koordinace s ostatními firemními procesy a innostmi.  

Pamatuji si dodnes na kv tnový ve er 2004, kdy jsem psal práci, týkající se v té 

dob  našeho jsoucna PRO NORTHu, našeho „podnikového chování“, které bylo 

d kazem m nícího se myšlení, jak o tom v plném rozsahu pojednávám v primární 

analytické ásti II, kdy p i diskusi, telefonátu, jste, paní profesorko (myšleno prof. 

Pet íková), jak si jist  vzpomenete, ekla:  

„Je úžasné, jakou cestu jste dosud jako PRO NORTH ušli. Principy 

procesnosti a problematika s tímto spojená je zcela ur it  správnou volbou, 

ale to, co už o vaší firm  vím, by si zasloužilo vytvo it vlastní soustavu 

ízení“.  

A ... a pak p išla diskuse a zadání diserta ní práce, a … rigorózní zkouška a 

obhajoba tezí, cíl  diserta ní práce, a malá, ješt  daleko útlejší knížka o poselství.  

P ijal jsem v prosinci 2006 od Vás toto malé velké dílo, zprvu nechápal, pro  mi jej 

dáváte, avšak po p e tení první stránky mi v c byla jasná. Tato malá knížka se 

jmenovala Poselství Garciovi [19].  

Nu což, skute n , v roce 2007 jsme hold byli o p t let dosp lejší. Pono ení do 

nitra firmy a hledání konkuren ních výhod, které by nám byly vlastní a které by 

respektovaly možnosti a naše schopnosti, nám za aly definovat pomalu podstatu 

systému blížícího se soustav ízení. To, co bylo vzácné, byl fakt, že podnikový 
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systém byl utvá en skrz vlastní prožitek a odžité poznání, zkušenosti a rodící se 

soustava ízení nenesla známky „st ižny“ módních salón  – módních podnikových 

trend  v ízení, které pro módu samou jsou ochotny ob tovat podstatu, které mají 

sloužit.  

To, co jsme cht li vytvo it, byl jakýsi kompilátní celek, obsahující jak ást 

teoretickou, která vychází z filozofie podnikání, myšlení a definování princip , tak i 

ást praktickou, která v sob  sama zahrnuje schopnost zavedení toho všeho do 

reálné praxe. Dotvá eli a zavád li jsme v té dob  pracovní postupy a sd lovali je 

všem lidem ve firm  formou manuálu výkonu pracovní funkce. Dodefinovávali 

jsme struktury ízení. Musím íci, že práv  tímto p ístupem každý lov k ve firm

v d l, co je jeho povinností. Tím, že všechny innosti se stávaly standardizované, 

ch adla možnost, aby lidé realizovali pracovní postup jiným zp sobem, než bylo 

definováno. A  se to tak jeví, nemyslím si, že tento p ístup odporuje zásad , aby 

každý pracovník p icházel s novým nápadem i nápady a zlepšoval tak procesy, to 

v bec, opak je pravdou. My v té dob  jsme prost  pot ebovali procesy 

standardizovat. A proto nemohla mít místo „lidová tvo ivost“, stojící na základ

rozt íšt ných empirických zkušeností toho kterého lov ka. Zkušenost nás vedla 

k tomu, že pokud bychom postupovali jinak, ne až tak striktn , daleko h e by 

fungoval systém p eškolování, spojený a realokací v doobsazení vytvo eného 

organiza ního schématu.  

Shrnuto:  

Pro toto období vlastní rozt íšt né úsudky a dohady nemohly mít p ednost p ed 

jasn  definovaným pracovním postupem a p esným m ením. „Sigmácký p ístup 

nás hnal“ k definování provazování jednotlivých operací do celého kompaktního 

celku, kde v takovémto systému každá díl í operace, její stálost je neskonale 

d ležitá tím, že tvo í jakýsi vlastní celek et zce. A proto, aby fungoval celek, 

nem že být pomyslných silných a slabých lánk .     

To, co bylo až ohromujícím zjišt ním, bylo v domí, že cesta, kterou jdeme, se až 

neskute n  podobá jednomu zábavnému a pou nému p íb hu …. – (vzpomínáte, 

paní profesorko - myšleno prof. Pet íkovou) – p íb hu, který je podobenstvím 

odhalujícím hlubokém pravdy o zm n , p íb hu o sýru – kde sýr je metaforou 
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toho, co v život  chceme a bludišt  – místem, kde hledáme to, co chceme. Ano, je 

to … malá – drobná knížka, bestseller Kam se pod l m j Sýr? [21]. V novali jsme 

ji tehdy spole n  (po Vašem motiva ním vystoupení, týkajícím se zm n podnikové 

kultury. Novoro ní setkání 2005, T inec, Hotel Steel) všem našim lidem, mým 

spolupracovník m v PNC u p íležitosti 10. výro í podepsání licence Bandag.  

Evokovalo to mé zamyšlení nad postavi kami v p íb hu, které elí náhlé zm n .  

Jedna z nich, která se nakonec vyrovná se zm nou úsp šn , napíše na ze

bludišt , co se nau ila.  

Tou pomyslnou naší zdí – tím, o co se budeme moci op ít v budoucnu, místem, 

kde je „záznam naší cesty“, záznam cesty, vedoucí k vybudování soustavy ízení, 

kodifikace, zdokumentování našeho p íb hu vytvá ení sebe sama, se stal 

dokument – dokumenty, vytvá ené v rámci p ípravy na recertifikaci, která m la 

naši cestu prov it a posléze stvrdit. 

Nemohu nevzpomenout otázku, a to alespo  obecn , ohledn informa ního 

systému (vždy  byl již v roce 2002 definován tento bod jako neopomenutelnost). 

Konejšícím a p íjemným pocitem pro mne v té dob  bylo, že napl ování tohoto 

bodu se d lo jakousi zvláštní, paralelní cestou. Ono samotný náš „sigmácký“ 

p ístup v zásad  ani neumož oval, aby tomu bylo jinak.  

Totiž  

bez neuronizace proces  se nedají po ídit data

a bez dat není možno dojít k informacím

a tudíž zp tn nejsou-li nastavené procesy, nedá se definovat informa ní pot eba

a práv  informa ní pot eba p i jakékoli diskusi, týkající se jakéhokoli paketového 

informa ního systému byla a je nosným evergreenem.  

V c je to pochopitelná. Nem žu získat data a informace z n eho, o em nevím, 

že vlastn  je, což je pochopiteln  logické, a když se to takto ekne, nenajde se 

lov k, kterému by toto nebylo jasné. P ece pulz bychom jen st ží nahmatali na 

svém záp stí, pokud by nebylo naše krevní e išt  „plné impuls  coby výsledk

probíhající práce našeho srdce“. O toto poznání jsme už v té dob  hold byli dál 
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než mnozí kolegové z okolních sp átelených podnik  (jsme leny regionální sekce 

hospodá ské komory), se kterými jsem se potkával a vedl adu debat, polemik i 

p átelských rozjímání nad problémy, které ten který podnik v té dob ešil. asto u 

t chto setkání zaznívalo, že to, co nefunguje, je informa ní systém. Cítil jsem, že 

už tato samotná odpov  je však postavená nesprávn .  

P ístup, který jsme praktikovali, nám ukazoval, že informa ní systém není žádný 

zázra ný stroj, který se zapne a za ne generovat informace. Díval jsem se na to 

tak, že když pot ebujeme železo, nemusíme ješt  vlastnit železárny, e eno jinak:  

firma tedy nepot ebuje informa ní systém, ale informace. 

A hlavn  to, co pot ebuje firma, je  

schopnost p em nit informace na poznání – znalost. 

IT obchodníci a prodejci informa ních systém  m  spíše provokovali, protože 

zp soby a formy, kterými protla ovali své zázraky na trh, více p ipomínali prodejce 

s horkou vodou, zam ené na to, jak hbitými prsty, ukajíc po klávesnicích svých 

notebook , dokazovali rychlost zpracovávání údaj , v lepším p ípad

konvertovaných do jakýchsi informací. Mo e slov, tvarovaných do obchodních v t, 

za nimi jdoucí záplava report  a tabulek, p esn  a rychle po ítajících nep esné 

údaje … „vždy  to je jenom demoverze a až vydefinujeme vaši informa ní pot ebu 

… to ur it  bude moc, moc OK“. Komické.  

M li jsme vlastní p ístup, vlastní neurony, napojené na životapot ebné d je uvnit

našeho organismu. Nazývali jsme je už v té dob datové stopáže.  

Koneckonc  s touto neuronifikací „žijeme“ dodnes. A práv  tato koncepce spíš 

možná filozofie, kterou jsme uplat ovali, vedla ješt  d razn ji k hledání, posléze 

objevování bludných kruh , znamenajících práci, vydanou energii a za ni peníze, 

kterou jsme vymezili slovy: bludný kruh jsou innosti, které jsou zbytkem n eho, 

co bylo pot ebné n kdy, ale v jsoucnu to nemá vnit ního zákazníka a tudíž 

nem že mít p ínos pro zákazníka externího a v d sledku tedy nevytvá í p idanou 

hodnotu, nýbrž ji snižuje. Bludné kruhy jsme eliminovali. Eliminovali jsme tudíž 

„tuk“ vnit ního t la, který se negativn  podepisoval na jeho vitalit .  
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Šli jsme cestou ke štíhlosti.  

Nevím, jestli bývalý ba ovec Max John, který napsal, že b hem jeho zam stnání u 

Bati, kde m l možnost vyzkoušet všechna odd lení firmy, m l také p íležitost 

proniknout celou organizací výroby a mezilidskými vztahy uvnit  spole nosti. 

Organizace a fungování spole nosti mu p ipomínalo živý organismus zdravého 

zví ete, u n jž jsou všechny životní procesy maximáln  efektivní, asto 

p ipomínající chování úsp šného lovce“, znal slova lean sigma … fakticky toto 

nevím. Jedno, co je každopádn  z ejmé, je to, že u Bati štíhlost skute n  byla a 

fungovala. Žel, cesta ke štíhlosti, cesta k išt ní organismu od bludných kruh

(popis viz výše), p inášela pot ebu redefinování popis  jednotlivých pracovních 

funkcí, v etn  exaktnosti manuál  výkon  t chto funkcí, doprovázenou realokací 

n kterých našich lidí. Cítil jsem ješt  siln ji než kdykoli p edtím, že definování 

projektu HRSM, jak o n m píšu v kapitole 5.2.5, který byl zam ený na d ležitost 

odborných znalostí lov ka, jeho intelektuální potenciál, fyzický potenciál, 

vyjád ený zru ností, psychickou vytrvalostí, ale i emo ní potenciál, schopnost ešit 

problémy a spolupracovat v týmu a morální potenciál, vyjád ený v hodnotové 

orientaci lov ka, ve schopnosti budování d v ry, spolupráce a etického chování, 

bylo velmi zásadní a práce v rámci n j absolutn  nepostradatelnou a 

neopomenutelnou. Jen pro p ipomenutí: projekt byl zam en na 

a) zam stnance nov  p íchozí do spole nosti, ili zam stnance, kte í (a te

s omluvou použiji náš vnitropodnikový slovník) dostávají, p ijímají, kterým 

dáváme – ú et DAL    

b) zam stnance, rekvalifikující se po p esunu v rámci organiza ní struktury – 

opakovan  viz výše ú et DAL, ale za sou innosti firmy (externí školení a 

vzd lávací aktivity) a stávajících zam stnanc  (vnitrofiremní školení a 

vzd lávací aktivity, realizované vedoucími, našimi vnitrofiremními u iteli - 

lektory) v rekvalifika ním procesu 

c) odcházející zam stnanec – zde naše soust ed nost na to, aby bylo vráceno 

to, co jsme dali, a byl alespo  v této podob  napln n ú et MÁ DÁTI. Jde o to, 

aby firma nep icházela s tímto odchodem o veškeré vložené investice bez 

následovnictví (poznámka: algoritmus tvorby popis  pracovních míst, v etn

manuálu výkonu funkce, jednotlivé algoritmické posloupnosti v jednotlivých 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 177 (celkem 220) 

diagramech v rámci projektu HRSM, v etn  popisu výpo tu znalostních ú t , 

k t mto „praktikám“ používaných, jsou sou ástí platné p íru ky jakosti). 

V p íloze . 33 jen pro názornost uvádím neopomenutelný princip, který jsme 

používali a používáme dodnes – p íklad harmonogramu zácviku a knihy 

zaškolení. 

Nemohu nevzpomenout m síc kv ten 2007, kdy jsme zahájili výstavbu TMC 

Logistik (logistického centra ízené spot eby pneu – v textu dále jen TMCL) – 

rozestavba stávajících provoz . Tak, jak v dob  p ípravy mi tento stavební projekt 

byl nesmírným pomocníkem, o emž v celku velmi detailn  píšu v první ásti 

sekundární analýzy, tak musím p iznat, že jeho samotná realizace si vyžádala 

neskute né ob ti z pohledu asové náro nosti, soust ed nosti, nejen mé, ale 

všech zam stnanc  PRO NORTHu. Nicmén  to, co jsme zažívali v dob  její 

p ípravy, jsme za ali svorn  m nit do reality.  

Vysnili jsme si „dob e padnuvší oblek“, který nám nem l být cílem, ale podporou 

pro to, co jsme s plným nasazením až zu ivostí budovali, a to náš podnikový 

organismus, naše podnikové t lo. Cht li jsme postavit, vybudovat TMCL na jiném 

principu z hlediska stavebního ádu, stavební dispozice a uspo ádání než v em 

nám bylo dáno fungovat dosud. To, co jsme cht li od TMCL, bylo, abychom mohli 

daleko lépe d lat svou vlastní práci. Šlo o princip, kde všechno a všichni jsou 

dostupní, každý má p ístup ke stejným informacím, každý má pravomoc posouvat 

v ci dál. Cílem m la být stavba, která nás nebude spoutávat, kde budou 

odstran ny všechny p ekážky. Už v projektové p íprav  jsme zbo ili veškeré zdi (a 

to doslovn ), odstranili dve e a všechny tradi ní „prostorové hierarchie“. Vysnili 

jsme si prost edí, které tím, jaké bude, bude pracovním prost edím, které bude 

podporovat zp soby, to, jak v ci d láme, jak žijeme, bude podporovat tv r í 

spolupráci na té nejvyšší úrovni – a bude nám dávat ješt  v tší prostor k v tšímu 

a ješt  odvážn jšímu myšlení.  

Práv  léta p ípravy nám ukázala zp sob, jakým dosahujeme nejlepších výsledk , 

totiž v prost edí, které je v nováno výhradn ešení toho kterého „podpodniku“.  

Podle toho jsme také prostor uspo ádali a roz lenili do jakýchsi pracovních hnízd. 

Logickým dopln ním bylo vybudování projektové místnosti, sloužící zejména jako 
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místo pro ešení – práci na projektech. Na st nách projektového hnízda jsme už 

dop edu vid li jakési „mapy“ opera ních model , týkajících se bádání „naší 

vnitropodnikové laborato e“. Hnízda jsou vytvo ena tak, aby jejich rozd lení mezi 

stolními zást nami byla schopna být plné poznámek, údaj  a prvních ná rtk .  

Ano, vysnili jsme si doslova vzrušující pracovní prost edí, prost edí nabité 

znalostmi a energií, která sama od sebe roste.  

Kv ten 2007 byl m sícem, kdy nastal as vykopnout mí  do globálního 

prostoru, ale s euroregionální dominantní p sobností.  

Ur itou vzpruhou bylo dobytí v íjnu 2007 základního tábora p i naší cest  na 

pomyslný vrchol. Certifikovali jsme, recertifikovali jsme. Prosím, nevnímejte to jako 

okázalou p esp ílišnou skromnost, by  p íloha . 34 dokladuje pravý opak.  

M li jsme vlastní odv tví, 

m li jsme integrovaný systém ízení a postavené základy svého bytí,

na sv t  byla soustava ízení PNC, kterou jsme nazvali PNC method.

Stav li jsme TMCL a p ipravovali plán roku 2008, st ádali jsme energii na 

zavedení nové výrobn  servisní licence BestDrive – v plánu zazna ena pouze 

jako MO (viz p íloha 35). Za al se pomalu dostavovat pocit p im eného úsp chu. 

Poci ovali jsme v sob  motor, který nás táhl vp ed, motor, který byl pohán n 

tvo ivostí, fantazií, sm lými kroky do neprobádaných oblastí a vizioná ským 

zápalem uchopit novou licenci. Dop edn  nám bylo doporu eno nositelem licence 

p ijmout pracovníky pro tento náš nový „podpodnik“. as b žel rychleji než by ve 

skute nosti b žet m l a v ervenci 2008 jsme byli p ipraveni v rámci kolauda ního 

ízení (prozatím jen první ásti – první fáze v rámci celkového projektu TMCL) 

spustit ostrý provoz v novém „obleku, který jsme si vysnili“ (viz p íloha . 38).  

Sen se stal realitou. 
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Z stávala jenom otázka, zda naplní to, co jsme od n j o ekávali …?  

V té dob  jsem ani netušil, že „zkouška z dosp losti“ má teprve p ijít. Jak firma se 

stala zase o n co v tší, za al ve mn  klí it pocit, že se stává n jak složit jší a 

snad jsem se i za al obávat, aby nezakopla o sv j vlastní úsp ch – p íliš mnoho 

nových lidí, p íliš mnoho nových zákazník , p íliš mnoho nových zakázek, p íliš 

mnoho nových produkt . Cítil jsem, že to, co nás všechny d íve bavilo, se jakoby 

pomalu stává t žkopádným balvanem, který nás tla il svou tíhou „všeho navíc“. 

Dezorientace. Nová situace. Jako kdyby najednou se projevilo vysílení.  

Poci ovali jsme stav, kdy jako kdyby se nedostávalo energie na dostate né 

plánování, jako kdyby i ú etnictví najednou bylo nedostate né, dokonce i systém 

v oblasti p ijímání a rekvalifikace pracovník  jako kdyby ztrácel dech a za al 

pokulhávat. Tento stav nenechal dlouho ekat na své ovoce – vyno ily se 

problémy. Problémy se týkaly zákazník , kte í byli našimi novými, toku 

zásobování, které vysilovalo tok financí, nov  nastavovaná pravidla hry a 

sou innosti s nositelem licence jakoby mnohdy narážely v oblasti nastavených 

termín  a harmonogram  spolupráce.  

Stál jsem p ed velmi složitým rozhodnutím, zda s novým „podpodnikem“, do 

kterého jsme p ijali na doporu ení nové lidi, by vlastn  nem l p ijít nový 

profesionální vedoucí. Až jsem se styd l, že tato myšlenka se ve mn  zrodila, 

nicmén  byla tady a bylo nutno problém ešit. Na doporu ení nositele licence se 

za aly n jak pro nás neobvykle rodit zvláštní dotazníky, pitomé formulá e, kde tlak 

k jejich bezpodmíne nému vypl ování nás za al skli ovat. Naši správní, jak jsem 

je nazýval dosud – v této práci, ale i v život  – vedoucí, lenové party lidí, která 

tady žila, podnik spoluutvá ela, jako kdyby se stávali mén  pružnými (pomalejšími, 

mén  tvo ivými).  

Bál jsem se otázky, no, možná spíše postesknutí i sd lení: „tohle m  už teda 

v bec nebaví. D íve jsme prost  sed li, pracovali, ud lali vše pro to, aby v ci 

ud lané byly. Te  tady musíme vypl ovat tyto pitomosti a ztrácet as jakýmsi 

zbyte ným sch zováním“.  
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Obava o to, aby vzrušující pocit z nov  založené bu ky se nezm nil v n co 

t žkopádného, v n co, co nic nenabízí, m  z jedné strany d sila, ale z druhé 

stimulovala k jejímu zvládnutí.  

Nemohli jsme si nechat zni it vybudovaného podnikatelského ducha. Pochopil 

jsem, že by  nám výb r lidí byl doporu en, vlastn  byl za nás proveden a 

nastavovaná byrokracie, která jakoby vlezlý puch se nám tla í pod dve e podniku, 

je pouhou kompenzací p im ené neschopnosti a nedostatku discipliny, což je 

problém, který už jsme m li v minulosti a ešili jsme jej prost  tím, že jsme z 

autobusu vysadili ty nesprávné lidi a m li dve e otev ené pro ty, kte í s námi cht li 

jet.  

Ano, nastal as, aby jeden z našich vedoucích byl p esunutý do tohoto nov

tvo ícího se „podpodniku“. Úvahy o „profesionálním specialistovi z jiného domu“ 

byly ty tam.  

Byl jsem p esv d en, že toto rozhodnutí je to nejsprávn jší. Nicmén  nový obor, 

noví lidé, nová technologie, i po p esunutí našeho vedoucího znamenalo pro m

uv dom ní si náro nosti výzvy, která p ed námi stála, v p ípad , že jsme necht li, 

aby nám nová „podbu ka“ rozleptala t žce vybudované v té dob  jsoucno.  

Když vzpomenu na to období a to, k emu jsme byli vybízeni nositelem licence 

v oblasti technologie, dnes vyvolává ve m  tém  lehký úsm v, ale v dob  konce 

roku 2008 tomu tak rozhodn  nebylo. Když si uv domím, že technologické 

vybavení se ješt  nedostalo z termínu probíhajícího zkušebního provozu a my 

jsme byli zasypáváni SW upgradema pro zdokonalování jejich funk ního 

potenciálu v etn  r zných doporu ení na postupné dopl ování, nebyl jsem 

schopen v zásad  najít argumentaci, pro  by tak tomu m lo i nem lo být. Vlastn

jsem ani nev d l, co nevím. Nicmén  byl jsem v neustálém st ehu, jako kdybych 

se bál, že se k nám zezadu p iblíží n jaká nová technologická novota a po ádn

nás všechny praští do hlavy.  

Prost  technologii jsme nerozum li, nechápali jsme ji, resp. za tak krátkou dobu 

jsme ji nebyli schopni pochopit do té míry, abychom jí rozum li. Jediné, co jsem 

navnímal, byl fakt a situace, ve které jsem se nacházel.  
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Krátce e eno. Celým tím tlakem jsem si m l uv domit, že vlastn  díky r zným 

novým upgrad m, technologickým dopl k m se to, co se nám momentáln  neda í, 

v lepší obrátí, což v zásad  m lo znamenat, že technologie je tou významnou 

silou, která vytvo í tuto zm nu k lepšímu a že bych si jí m l všímat daleko více.  

S odstupem asu musím za toto p eexponované období prodejc m technologie, 

zástupc m nositele licence i nesprávným lidem, v té dob  ješt  jedoucím s námi 

v autobuse, pod kovat.  

Možná se ptáte pro . Odpov  je velmi jednoduchá a snadná. V minulém období 

jsem toto už zažil, a to opakovan  u licence Bandag. Byla nám totiž doporu ena 

technologie, která je absolutním vrcholem v oboru výroby a renovace pneu – 

shaerografie. Jak jsme se k tomu postavili a zachovali se, mi ukázalo cestu, jak se 

v novém oboru vymanit ze své „technologické pasti“. O tom, jestli po ídit nebo 

nepo ídit shaerograf nerozhodovalo nic jiného než algoritmus otázek a odpov dí: 

zapadá tato technologie do koncepce úzké specializace, kterou jsme si na PNC 

definovali? 

- Pokud ano, musíme mít p evahu ve všem, co d láme a potom se musíme stát 

pr kopníkem v tom, jak tuto technologickou novinku zapracovat a jak uplatnit 

její výdobytky v naší koncepci úzké specializace 

- Pokud ne, položili jsme si otázku: pot ebujeme-li tedy v bec tuto technologii? 

- Pokud se pot ebujeme vyrovnat všem ostatním, pak pot ebujeme tuto 

technologii a odpov  zní: ano 

- Pokud nezapadá technologie do naší úzké specializace a nepot ebujeme se 

vyrovnat všem ostatním v oboru výroby, odpov  zní: ne. 

Možná to, jak jsme vždy k technologii u nás p istupovali, se m že zdát trochu 

legra ní, možná legra ní až s podtextem pr kopnického pohledu na to, jak 

technologii používat, nicmén  to, jak jsme to d lávali, nebylo ni ím jiným než 

jakousi sebekázní, vyplývající z podstaty koncepce úzké specializace. Ano, p esn

toto je cesta, jak se vymanit z pasti, do které jsem se dostal.  

Tím jsem se ídil p i rozhodování o technologii v nov  utvá eném „podpodniku“. 

Ono totiž celý koncept Best Drive v oboru automotive jsme nikterak jinak 
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nevnímali, a to od prvopo átku, než jako projekt – který zcelíme do nové bu ky, 

jehož výsledkem bude ješt  v tší euroregionální dominance, vycházející z 

podstaty a koncepce úzké specializace. Znamenalo to nic jiného než rigidní 

vymezení se v i p ílivu nových technologických nabídek, myšleno t ch, které 

nezapadají do myšlenky podpory naší koncepce úzké specializace. Což 

znamenalo v d sledku, že jakýkoli humbuk a obavy, tak jak píšu, že budeme 

prašt ni do hlavy technologickou novotou, jsme za ali ignorovat.  

Ono samotná technologie bez funk ního zbytku t la nedokáže vytvá et trvalé 

výsledky, není tím, co dominantn  akceleruje samotnou evoluci. 

Vid ní problému se pomalu za alo ve mn  m nit v krystalicky jasnou cestu, jak 

z n j. A samotné uvítání nového roku 2009 tu cestu definovalo. To, abychom 

zvládli naše „nové dít “, náš nový „podpodnik“ dostat co nejlépe „do rodiny“, 

budeme si muset p ipomenout naše východiska a základy, na kterých dnes 

stojíme a ze kterých jsme vzešli, a to nejlépe tím, že díky zapracování tohoto 

nového „podpodniku“ do stávajícího t la si je zopakujeme a budeme podle nich 

chtít žít i v této rozší ené podob .  

Ano, byl to jasný sm r, pouze ehole a návrat k vlastním základ m – to je ta 

cesta.  

Vím, že slovo ehole, tak, jak si umím p edstavit, že v r zných podnicích, 

v r zných partách, kterým o n co jde, je spíše typem slova, které by mohlo být 

nahrazeno slovem disciplinovaný, ukázn ný, p ísný, houževnatý, odhodlaný, pilný, 

p esný, punti ká ský, systematický, metodický, mistrný, náro ný, d sledný, 

cílev domý, zodpov dný. Mohlo by být, proti tomu se nedá nic namítnout a zcela 

jist  i takto by to mohlo být v po ádku. Avšak my jsme se nau ili používat slovo 

ehole ve významu jít p i pln ní svých povinností až do krajnosti hrani ící 

v n kterých p ípadech až s fanatismem.  

Omlouvám se za tuto šílenost, ale pokusím se jen o kratinké vysv tlení, kde se 

toto ozna ení a v jaké souvislosti na PRO NORTHu zrodilo. By  tato pasáž by 

spíše nem la být za azena do mé práce, nemohu, než se rozhodnout jinak a 

s omluvou pro ty, kte í ji tou a pro etli se až k t mto ádk m pasáží, ji tam 
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za adím. Toto slovo na PNC používáme ve spojení se slovem „tonus“. Což 

znamená, že když se ekne, nap . tento „podpodnik“, stav, v jakém je nemá tonus, 

hold bude to chtít eholi, významov  to znamená stav, kdy a  bylo ud láno už 

hodn  a d lá se pro v c hodn , chce to ješt  n co navíc. Slovem tonus jsme 

v dob  mé sportovní éry ozna ovali formu p edsout žní p ípravy, která se 

vyzna ovala nutnou pot ebou dopálení všech energetických zásob na absolutní 

minimum. Dosáhnout toho šlo zp sobem, že výdej kalorií p i brutální až 

nesnesitelné tréninkové zát ži byl v poslední fázi p edzávodní p ípravy 

v absolutním deficitním nepom ru v porovnání s kalorickým p íjmem. V této fázi 

p ípravy i trocha suché va ené rýže namíchaná s vaje ným bílkem a nasucho 

nat enou mrkví znamenala gurmánské hody, i když mnohdy i o mrkvi jsem 

uvažoval, zdali není sv tskou zbyte ností - navíc. A proto jsem byl schopen si ji 

odep ít a nejíst ji. Tak a tady to je, tady se nachází ta pointa. To jádro. Trénink a 

tréninková zát ž v této dob , kdy je lov k schopen ješt  ud lat krok dál – 

p estože d lá hodn  - ud lat ješt  n co navíc - tu p esn  jsme nazývali eholí a 

odtud pochází na PRO NORTHu slovní spojení: n co nemá dostate ný tonus, 

nep jde to jinak, jen p es eholi. V podniku to tedy pro nás významov  zast ešuje 

stav, jakési superdisciplíny. Uv domuji si, že je to skute n  bizarní analogie, ale 

jsem absolutn  p esv d en, že  

posun vp ed, posun v rozvoji, v evoluci, skute n  spo ívá z valné v tšiny 

v ukázn nosti ud lat vše, co je zapot ebí a v následném neustálém 

zdokonalování.  

Skute n , je to takhle jednoduché. A skute n , je to takhle t žké. 

Nezbývalo nic jiného než vtáhnout nový „podpodnik“ do zp sobu našeho 

uvažování, do kultury našeho podnikání, kterou je  

kultura spolupodnikání. 

Místo dlouhosáhlých úvod  p i p edstavování koncepce innosti pro rok 2009 jsme 

novým koleg m oznámili, že i v této nové bu ce p jdeme cestou, která je 

odzkoušená, platila v ba ových závodech, platí a je nastavená ve zbytku PRO 

NORTHu a tudíž nezbývá nic jiného než ji následovat.     
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Práce celého závodu je tedy et zcem „zušlech ovacího ízení“. Závod je vlastn

sdružením mnoha set odd lení, z nichž každé má velké možnosti iniciativy a 

zna nou hospodá skou samostatnost. 

Vzájemný pom r a spolupráci jednotlivých odd lení a dílen upravují vzájemné 

obchodní smlouvy. P i zadávání a p edávání prací po ínají si tato odd lení jako 

cizí podniky (oferty s rozpo tem, stanovení dodací lh ty, atd.) 

Tedy podniky uvnit  podniku, vnitropodnikové tržní prost edí, spolupodnikatelé 

namísto zam stnanc , spolupráce místo konkurence a mzdy založené na výkonu 

jednotlivce, celého odd lení a i celého podniku. Tak, jak je tomu v úsp šných 

profesionálních sportech. Tak definuje Ba a „závod“… 

Pustili jsme se do práce. Doprojektovalo se ú etní p emost ní tak, aby byla 

kompaktní celá ú etní soustava v podob  pro naše spolupodnikání 

charakteristická a nám vlastní. Jde o formu jakéhosi zodpov dného ú etnictví, kde 

každá položka náklad , p íjm  a investic je jasn  identifikovaná s ur itým 

jednotlivcem, zodpov dným za danou položku, kde základní myšlenkou je funk ní 

systém, ve kterém každý náš vedoucí je zodpov dný za svou rentabilitu, 

rentabilitu svého „podpodniku“ a to s absolutn  stejnou p ísností s jakou je celý 

podnik zodpov dný v i svým akcioná m.  

Nem že existovat a neexistuje možnost schovávání se za tradi ní ú etní zp soby, 

umož ující vnitropodnikové p erozd lování, ústící v alibismus spojený se 

svalováním viny na ty a tamty. Pointou není pouze takto p ísn  nastavené hledí, 

ale spíše zp sob a forma, jakou tato p ísnost a disciplína ústí do pot eby kreativity 

a podnikatelského ducha jednotlivých vedoucích. Tato kreativní forma 

spolupodnikání nám v tomto transforma ním – evolu ním období pomáhala 

vplétat kulturu PRO NORTHu do tohoto nového „podpodniku“.  

Na jedné stran  jsme cht li, aby existoval podnikavý vedoucí, který intenzivn

hledá nejlepší cestu k dosažení nastavených úkol  a cíl  „podpodniku“. Na druhé 

stran  jím vedení lidé co by jednotlivci se takto museli pln  podrobit systému a za 

pln ní svých cíl  se nekompromisn  zodpovídat.  
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M li svobodu, ale svobodu v daném systémovém rámci. I pro n  muselo platit to, 

co v té dob  platilo v celém PRO NORTHu:  

„Plán je ni ím. Plánování je vším“. 

(D. D. Eisenhower).   

To, co jsme pot ebovali, bylo kvalitn  tento náš zám r „prokomunikovat“ v 

„podpodniku“. Kvalitn  prokomunikovat píšu v uvozovkách, protože to m lo být 

úd lem a úkolem našeho vedoucího a rozhodn  to nem lo probíhat jinak, než jak 

jsme vnímali ty v ci už dávno p edtím (2005, 2006) a jak také jsme je i v této práci 

zmi oval.  

Náš vedoucí, a to se po n m cht lo, m l být  

lov kem, který u í druhé, 

sám vnímá, že sebe sama musí neustále zdokonalovat.

Mohl bych dál rozvíjet tuto myšlenku i v této ásti práce, nicmén  toto už jsem 

popsal a dokonce to i bylo sou ástí mé prezentace Q 2005 a ani do doby, myšleno 

asoprostoru, o kterém píšu, se na tomto nic nezm nilo. Nezm nilo se na tom ani 

to, že pod pojmem komunikace skute n  už v té dob , a to zcela rozhodn , jsme 

nevid li meetingy s popíjením kávy, barvitými powerpointovými prezentacemi, 

e n ní a sch zování, kterého jsme byli plni p i kontaktu s poskytovatelem licence. 

O to tady skute n  nešlo. Nešlo o rozevírání propasti mezi tím, co íkáme a tím, 

co d láme. Pot ebovali jsme ud lat komunikaci takovou, aby byla vedena stylem, 

který pohybuje „v cmi vp ed“, pot ebovali jsme komunikaci, jejímž výsledkem je 

pohyb, rozvoj, evoluce. Komunikace nem la být vým nou informací ani 

konverzací ani vci ováním se do pocit lov ka nebo lidí, s kterými je 

komunikováno.  

Komunikace m la být jakýmsi energetizujícím druhem interakce, jejímž 

následkem je vzájemná koordinace …  

….koordinace … (pamatujete, jak v roce 2005 jsme našim u itel m po izovali 

tabule? V práci jsem je nazval fenomenální, protože práv  v tomto okamžiku roku 

2009 se do té doby jen tabule zm nily pro nás na fenomenální tabule – v práci 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 186 (celkem 220) 

uvádím v kapitole 5.3.2) akce, innosti a návrhu operativního postupu. Ano, 

íkám fenomenální, proto, protože to, co m ly napsáno každá na záhlaví, m

p ivedlo 31.3.2009 k „objevení našeho podnikového DNA“. Ano, takto vznikla 

komunika ní matice.  

Obrázek . 16: Komunika ní matice – DNA PRO NORTHu [vlastní zpracování] 

Nem žu se ubránit tomu, abych p iznal, že to, co bylo mojí druhou nápov dou, 

krom  tabulí, bylo uv dom ní si, že žádná stavba a jednu jsme práv  dokon ili, 

není schopna vzniknout jinak než ze znalosti samé, než ze znalosti v ci, která se 

projevuje tím, že obraz, design budoucího objektu umím rozd lit do po sob

jdoucích stavebních aktivit - akcí, ty posléze do struktury jednotlivých inností, 

probíhajících v rámci té které definované akce, kon ící v neposlední ad  až 

strukturou jednotlivých díl ích nejmén  d litelných úkon , které jsou vázané 

v rámci operativních postup .  
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Nezbývalo nic jiného než uvést matici do života a pokusit se ov it, zda 

komunikace p i zavád ní nového „podpodniku“, p i jejím používání dozná 

kvalitativní zm ny. Ano, porady, sch zky nabíraly na dynamice, definováním 

jednotlivých uzl  maticové soustavy, jejich vkládáním do asoprostoru co by 

díl ích díl  a jasn  definovaného obsahu toho kterého cíle, v etn  termín . 

Posuny byly viditelné, byly znatelné.  

Nemohlo být jiné cesty než ov it, zdali v p ípad , že by existovala už v letech 

2005 – 2009, by byla pomocníkem naší party vedoucích, kte í v tomto období 

sehrávali zásadní roli. Už i samotný fakt ov ování, by  probíhalo termínov

daleko post factum, nás nutil, naši „podnikovou laborato “ zp tn  dopsat to, jakým 

zp sobem se n které z ov ovaných d j  udály. „Protáhli“ jsme naší matici i 

Sigma prost edím. Fungovala. Rozhodli jsme se uplatnit tedy komunika ní matici 

celopodnikov  - vydáním vnitropodnikového materiálu, který ji v našem firemním 

život  stabilizoval a stvrdil fakt, že je. V p íloze . 36 uvádím plné zn ní 

vnitrofiremního materiálu, jehož sou ástí je i diplomová práce, zrozená ze 

spolupráce katedry kontroly a ízení jakosti VŠB a PRO NORTHu v oblasti 

aplikace SixSigmy, která funk nost komunika ní matice v tomto prost edí 

potvrzuje. Vhodným napojením neuronifikace – datové stopáže – sb ru dat do 

navolené ásti procesu (v tomto p ípad  zkoumané operativní – úkonové roviny), 

vznikají data, a to, že VÍME, se kterými DATY pracovat, jak je statisticky 

vyhodnotit, abychom dostali validní informaci, a p i adili je k dobré (to znamená té 

které námi vybrané AKCI) nás oprav uje k tomu, že m žeme konstatovat, že 

UMÍME, že jsme SCHOPNI ešit problém.  

Znamená to tedy, že  

jsme znalí v ci – vznikla znalost. 

Znalost, ale na vyšší úrovni než ta, kterou jsme byli vedeni p i zam ení se, kam 

položit fokus, to znamená, kterou akci rozvinout, abychom došli k vy ešení 

problému. Ono znalosti, tak jak tvrdí prof. Zelený [6] 
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a po naší zkušenosti se nedá než souhlasit, ve smyslu schopnosti a umu jsou 

definovány jako ú elová koordinace akce.  

Znám a umím, protože ú elov  d lám. 

Umím, protože dokážu koordinovat své innosti tak,  

aby výsledek i produkt mého úsilí byly úsp šné a správn  tržn  ocen ny. 

Tolik profesor Zelený. Dá se tedy tvrdit, že je-li komunika ní matice tím, co p enáší 

naši znalost a tím zárove  i stopou toho kterého lov ka, který v rámci ní rozvinul 

koordinaci té které akce – aktivity, a v p ípad , že bude takto co by poznatek plný 

stop uložen v naší otev ené knize – firemním uložišti znalostí, proto, abychom byli 

s ní schopni dále pracovat, to znamená neustále ji obnovovat, zlepšovat a ídit, 

skute n  m žeme tvrdit, že se nám v rámci PRO NORTHu povedlo objevit filozofii 

našeho DNA, skute n  m žeme mluvit, že se nám v rámci PRO NORTHu poda ilo 

najít, uchopit, ov it v praxi a dát do produktivního pohybu  

nejd ležit jší formu kapitálu našeho podniku 

– klí ovou kompetenci – znalost. 

31.3.2009 bylo objeveno skute n  „naše podnikové DNA“. 

Pomocí t chto základních princip , které uvádím, zbytek roku 2009 jakož i ást 

roku 2010 posunula nejen kolo asu, ale hlavn  posunula náš vývoj dop edu. 

Práce, které jsme v ili, se povedla. Zmizel pohled a len ní na „my“ a „oni“, 

„starý“ a „nový“ PRO NORTH, v d li jsme, že se povedlo naplnit to, kdy jedna plus 

jedna je více než dva. Byl to jeden celek, byl to integrovaný PRO NORTH, byl to  

PRO NORTH druhé generace. 
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Kodifikace zm n byla v íjnu 2010 spíše už jen formálním a legislativním aktem a 

stvrzením všeho v tu dobu našeho jsoucna. PRO NORTH m l vlastní odv tví – 

obor podnikání, chrán ný ochrannou známkou, m l formy a zp soby, jak 

v tomto oboru pracovat, m l nastavené vnit ní procesy a celkovou 

architekturu tak, kde auditor u recertifikace ISM neshledal d vod pro jakoukoli 

výtku, m l dokonce oblek, st ižený a šitý pro pot eby vlastního podnikového t la, 

podnikového organismu PRO NORTHu co by živého organismu, žil, fungoval a 

využíval p ínos , plynoucích z ergonometrie stavebního ešení TMC Logistic, 

stavby, která získala ocen ní Stavba roku 2008 m sta T ince (viz p íloha 37). 

Sen se stal realitou, realita životem. 

5.3.3. Doporu ení pro další rozvoj (nápravná opat ení) 

Vlastní praxe mi prokázala a potvrdila, že vytvo it tým dobrých vedoucích, který 

vytvo í a vezme do spole ného autobusu jen ty správné lidi, znamená investovat 

spoustu asu, úsilí i pen z, aby se lov k stal schopných d lat efektivní 

rozhodnutí, která se od n j o ekávají, a to v ad  oblastí. Jsem rád, že stav, ve 

kterém jsme, tak jak jej dnes vnímám, jak vnímám tu partu lidí kolem sebe, 

prokázal, že v t žkém období jsme spole n  zvládli krizové situace, ne až tak 

špatn  jsme um li rozhodnout o prioritách, by  dodávání odvahy a síly ostatním a 

motivování je k další práci bylo mnohdy vy erpávající. Prokázalo se, že inteligence 

a charisma jsou sice dány od p írody, ale ostatní viz výše zmi ované v ci se lze 

nau it.  

Za kvalitním ízením je tedy pouze tvrdá práce. P ál bych si, abychom i pro další 

období neztratili p im enou intuici a schopnost myslet mimo hranice firmy. By

intuice je n co, co je t žce uchopitelné, p esto si myslím, že bychom ji nem li 

odvrhovat a až tak úpln  se jí bránit. To, jak se dá na ni p im en  teoreticky 

nahlédnout, seznámit se na jakých principech funguje, m že znamenat schopnost 

s ní pracovat a využít pro náš další posun a zlepšení. Na intuici lze teoreticky 

nahlédnout jako na jeden ze dvou druh  mysli nebo možná lépe zp sobu myšlení, 
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z nichž jeden je analytický a druhý práv  intuitivní (nejedná se p itom o známý 

model levé a pravé mozkové hemisféry, podle n hož práv  kreativita a intuice je 

doménou té pravé a racionalita s analytickým myšlením pak její levé ásti). 

V managementu, který daleko více stojí na u ení a vzd lávacích principech 

analytických, se t žko o intuici mluví, protože ti, kte í ji mají, v zásad  obtížn  to 

p ipoušt jí, natož aby ji dokázali vysv tlit a využít. Domnívám se, že bychom se na 

intuici mohli podívat i jinak, a to jako na výsledek dlouhých let u ení, praxe, vlastní 

práce a samoz ejm  chyb. Znamená to, že složité situace, se kterými se 

mnoho etn  setkáme nebo jsme se již setkali, mohou opakováním nabýt zhušt né 

podoby a zautomatizovat se, to je – znalosti a dovednosti se p esunou 

z analytické mysli do intuitivní. To neznamená, že by se m l proces u ení zastavit, 

to v bec, ani pro ty, u nichž intuice funguje. Vid li jsme to i u nás mnohokrát, že 

dobrý, správný vedoucí prost  ví, co je t eba ud lat i ve složitých, rychle se 

vyvíjejících a nejistých situacích.  

Vzniká totiž mentální model informované intuice, která je práv  výsledkem ady 

let, desítek hodin zkušeností a u ení se. A práv  pokud bychom byli schopni tento 

model informativní intuice, vycházející ze základ  zkušeností a trvalého u ení se 

zkombinovat s tvo ivým myšlením, které bude schopno vystoupit mimo hranici 

b žné rutiny, mimo hranici firmy, mohou vzniknout pr lomové myšlenky, stojící na 

jakémsi pomyslném novém typu kreativního myšlení, sahající do blízké i vzdálené 

budoucnosti. Budoucnost, jak se domnívám, bude vyžadovat um ní myslet jinak, 

um ní a schopnost vykro it ze svých úvah mimo hranici vlastní firmy do zóny 

budoucnosti, budoucí evoluce, do zóny vhodn  navolených podn t . Jsem totiž 

p esv d en, že práv  tento myšlenkový úkrok mimo hranice PRO NORTHu, mimo 

hranice naší firmy nám je schopen usnadnit vznik produktivních zm n, pom že 

naší evoluci, protože budeme schopni lépe vid t své zítra, lépe vid t a odhadnout 

svou budoucnost. 
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5.4   Návrhová ást 

5.4.1   PNC Method 

PNC Method je naší soustavou ízení, která je postavena, aby fungovala nezávisle 

na velikosti PNC, protože praxe nám ukázala, že velikost organizace není 

funkcí, která zásadn  podmi uje tuto soustavu využívat.  

Její využívání stojí na vnit ním p esv d ení pot ebnosti mít takto nastavený rámec 

vnit ního uspo ádání, kdy jeho používání v praxi je z velké ásti záležitostí v domé 

volby.  

Shrnuto:  

Vybudování firmy vynikající – excelentní není otázkou velikosti firmy a 

atraktivity odv tví (obecn ), nýbrž cílenou touhou m nící se ve št stí, 

prožívané z hledání cest a p ístup  – vlastní cesty.  

Tato cesta nás vedla k poznání, že pouze disciplinovaní lidé vnit n  motivováni 

chutí po maximálním napln ní poslání a cíl  naší spole nosti, jsou schopni 

praktikovat disciplinované myšlení, vycházející nitern  z kréda managementu PNC 

II. generace a tak být p ipraveni d lat správn  v rámci disciplinovaných aktivit 

správné v ci a tím trvale napl ovat zásady naší politiky jakosti.  

Proto také:  

neopomenutelnou sou ástí PNC Method je niterná znalost a ztotožn ní se s: 

• posláním a vizí spole nosti,  

• krédem managementu PRO NORTHu II. generace,  

• politikou jakosti. 
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Naše poslání: 

Vytvá et novou kvalitu originalitou a spolehlivostí 

ešení problému pneumatik Vašich autopark

Naše vize: 

Být nejlepší organizací vým ny pneu 

v 

KRÉDO MANAGEMENTU PPRO NORTH II. GENERACE 

HODNOTOVÝ  PACKET: 

  trh,   tradice,   vedení lidí,   kvalita – jakost procesu,   ekonomika

je východiskem pro definování klí ových hodnot podniku: 

úcta k jednotlivci, zam ení hlavní pozornosti na služby zákazník m, 

p evaha ve všem, co d láme

Sdílení našeho poslání, jehož jádrem jsou t i klí ové hodnoty, 

zajiš uje kontrolu tím, 

že usm r uje chování

a 

sdílení naší vize - cíle zajiš uje správné zam ení tím, 

že usm r uje strategii.

  Pokud ídíme naše poslání, m žeme se spolehnout na všechny ostatní, že budou ídit podnik.  

  Než u iníme jakékoli rozhodnutí, zeptejme se sami sebe:  

          jak se v tomto projektu projeví naše hodnoty a tudíž, jak je napl ováno naše poslání

            jak tento projekt p isp je k napln ní našeho cíle, tj. naší vize.  
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NAŠE  POLITIKA  JAKOSTI 

Kvalita bez kompromis  a nalhávání 

Kvalita je jedním z východisek a zp sob  zvyšování bohatství a hodnoty našeho 

podniku 

Kvalita ur uje spokojenost zainteresovaných stran s naším podnikem: 

naši zákazníci  

- p esv d ujeme je svou spolehlivostí a inovacemi,  

- poskytujeme jim nejlepší výrobky a služby integrované do ešení jejich 

problém , p ání a pot eb 

naši spolupracovníci  

-  nabízíme jim pracovní podmínky, v nichž se oce uje sdílení spole ných 

hodnot, ob tavost a vynikající výkon p i realizaci vytý ených cíl ,  

- podporujeme r st jejich individuálních znalostí, schopností a dovedností.  

- jejich odpov dnost a týmová angažovanost, zp sobilost, loajalita a v rnost 

zajiš ují náš úsp ch  

naši partne i 

- v íme v jejich kvalitu a spolehlivost práce,  

- pro vzájemnou úsp šnost pot ebujeme jejich podporu a nabízíme alian ní 

spolupráci 

naši akcioná i  

- trvalou snahou o dosažení hospodá ských úsp ch  (p es uspokojování pot eb 

našich zákazník ) a r stu hodnoty podniku posilujeme jejich d v ru 

naše spole nost 

- hlásíme se ke své sociální odpov dnosti  

- základem veškerých našich inností je zdraví a bezpe nost lidí, podporované 

d slednou ochranou životního prost edí 

Kvalita vyžaduje neustálé zlepšování. Abychom udrželi stávající a zajistili budoucí 

konkurenceschopnost v rámci rostoucích požadavk  trhu.  

Kvalita je základem našich budoucích úsp ch .  

Tržní a obchodní standardy ur ujeme bez kompromis  a nalhávání. 
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Proto také  

soustava vychází z pozice definování vedení,  

kdy vedoucí pracovníci – vedení spole nosti  

• zt les uje osobní skromnost a profesionální v li, op enou o ctižádost p i 

realizování poslání a cíl  spole nosti, nikoliv ctižádost v prosazování pouze 

osobních cíl , 

• je p ipraveno ur ovat své nástupce, být jim u itelem v zájmu dosažení ješt

v tšího úsp chu další generace, a tím utvá et a p itahovat ty další správné lidi,  

• je vytrvale v práci a umí se podívat do zrcadla, kdy se v ci nevyvíjejí dob e, a 

p itom nevinit lidi, které vede, nýbrž je schopno vinit z výsledk  sami sebe, 

• je skupinou zapálených pracovník , nakažených nevylé itelnou pot ebou 

dosahovat udržitelných výsledk  a pro rozvoj spole nosti je odhodláno bez 

ohledu u init i rozsáhlá rozhodnutí bez ohledu na to, jak tvrdá budou, 

• je svorným týmem lidí, který nepodléhá sebeuspokojení a falešnému v domí 

naléhavosti, a je schopno tyto negativní fenomény tvrd  potla ovat navzájem 

mezi sebou v týmu vedoucích i ve svém pracovním okolí.   

Proto také 

soustava pojmenovává p ístup, který se nám stal vlastní, tedy     

kdy nejd íve kdo a potom co 

• nejd íve se snažíme p ijmout do firmy správné lidi (otázka moráln  volních 

vlastností a postoj  než konkrétních znalostí, vzd lání nebo dovedností) a až 

poté definovat pro takovéhoto lov ka sm ování a jeho rozvoj v rámci 

spole nosti k ur enému cíli, 

• neakceptujeme „geniální odborníky z jiných spole ností“, a to z d vodu 

zamezení fenoménu „génius + tisíc našich pomocník “ 

• praktikujeme pravidlo, ke kterému jsme dosp li: 

 p i p ijímání lidí - jsme-li na pochybách, nikoho nep ijímejme a hledejme dál 

 víme-li, že je t eba ud lat v lidských zdrojích zm nu, tak ji prost  ud láme 
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 vždy se budeme snažit své nejlepší lidi nasazovat na své nejv tší 

p íležitosti a ne na nejv tší problémy 

• ztotož ujeme se s modifikací starého p ísloví „lidé jsou nejd ležit jším 

aktivem“, které v naší spole nosti zní: „Pouze správní lidé jsou naším 

nejd ležit jším aktivem.“ 

Proto také 

soustava vybízí ke zp sobu myšlení, op eného o chu  a nutnost  

poznávat nep íjemná fakta a p esto se nikdy nevzdávat.     

• dosp li jsme ke schopnosti si uv domovat i nep íjemné 

skute nosti, které se týkají naší sou asné reality, jež jsou 

pro nás východiskem pro rozhodování. 

• vytvo ili jsme prost edí založené na p ímo arém postupu 

 pokládání otázek PRO ? CO? a JAK? (nikdy 

obrácen ) 

 dialogu a diskuse, stojící na argumentech bez možnosti uchylování se 

k nátlaku 

 výkonnostních rozbor  KPI ukazatel  zp sobem hledajícím p í iny, a to v 

p ípad  negativního, ale i pozitivního výsledku ukazatele 

 vytvo ili jsme systém komunikace, který znemož uje ignorování a ne ešení 

nep íjemných reálných fakt , a to tak, aby jejich ignorováním a ne ešením 

nedocházelo k demotivaci lidí  

Proto také 

soustava vybízí k dokonalému pochopení a definuje t i prolínající se kruhy,  

p edstavující jednoduchou, krystalickou koncepci, koncepci úzké specializace  
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• definovali jsme, a to 

    

   Obrázek . 17: 3 kruhy úzké specializace [vlastní zpracování] 

      

• uv domujeme si, že koncept úzké specializace znamená jeho hluboké 

porozum ní, kde pouze znalost je jedinou cestou ke schopnosti ji skute n

praktikovat 

• koncept úzké specializace, protože ur uje naše hlavní zam ení, je základním 

východiskem pro práci Qualite Managers Team a vyžaduje absolutní 

d slednost p i jakémkoli rozhodování a hledání podn t  pro budoucnost 

Proto také 

soustava je orientována k budování a udržování  

firemní kultury discipliny, založené na práci lidí, dodržujících disciplinovan  jim 

p edepsané jednotlivé innosti, které u nás vychází z definice úzké specializace, a 

proto  

• nep ipouštíme byrokratické zp soby ešení, které vnímáme pouze jako náhradu 

za nedostatek znalostí a chyb jící disciplinu        

• pevn  vyžadujeme od lidí dodržování stanoveného systému práce na stran

jedné, která dává lidem v rámci tohoto systému volnost, a odpov dnost na 

stran  druhé 
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• jsme p esv d eni, že naše koncepce úzké specializace vyžaduje setrvávání 

naší spole nosti v rozsahu inností, které tato koncepce vymezuje, protože 

v íme, že takto dosáhneme více p íležitostí k r stu 

• umíme jednozna n  pojmenovat a vykonávat to, co je t eba vykonat, ale také 

jasn  umíme se vymezit v i innostem, které musíme p estat vykonávat.  

Proto také 

soustava vymezuje vztah naší spole nosti v i technologickým tendencím a 

módám 

coby falešným technickým akcelerátor m 

• vždy posuzujeme jakoukoli technologii úhlem pohledu naší úzké specializace, 

zda jí vyhovuje 

• v p ípad , že technologie naší specializaci vyhovuje, vždy posuzujeme, zda je 

nezbytné, abychom jí využívali jako první (praxe nám ukázala, že je pro nás 

výhodn jší zavád t technologické prvky po odstran ní prvních nedokonalostí, 

objevovaných výrobci p i prvních aplikacích, ale mimo naši firmu) 

• jasná naše vymezenost v i technologiím pramení z poznání, že technologie u 

nás instalována jako taková, by  nejlepší, neznamenala pro nás vývojový 

posun, v p ípad , že jsme nedokázali být pr kopníky v jejím využívání  
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Obrázek . 18: PNC Method [vlastní zpracování] 

PNC Method nám specifikuje: 

• vzájemnou spojitost klí ových akcí – aktivit do skupin

• vzájemnou spojitost jednotlivých skupin do fází

• determinant vlivu té které fáze na p íjmy, zisky a hodnotu podniku z hlediska 

asu 

• rámec koncepcí - koncepce našeho zam ení se z pohledu na rozvoj a pokrok, 

ímž dává odpov  na otázky PRO  a CO

• a p ipomíná podstatu naší existence, kterou je naše poznání – poznání št stí 

z hledání vlastní cesty – náš p íb h, naše emoce; vychází z prožité podnikové 

praxe, ímž zárove  také pojmenovává, vybízí, orientuje a vymezuje naše 

analytické východisko, které je  

základem naší znalosti – JAK utvá et naši podnikovou osobnost 

CK SIX ízení zm ny ZÁKAZNICKÉ A TRŽNÍ ROZHRANÍ  

Generický model stromu jakosti - kvality ROZHRANÍ PODN T Qualite Managers Kommittee
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5.4.2   CK SIX ízení zm ny  

CK SIX ízení zm ny je šestistup ovým syntetickým modelem, který je naším 

p ístupem k ízení zm n. Zp sob, jakým vznikl, je rozsáhle popsán v kapitole 5.2.1 

a z titulu už i tak velkého rozsahu práce jej uvádím konstatováním, že je sou ástí 

naší PNC Method, sou ástí neodmyslitelnou, tak jako zm na je neodmyslitelnou 

sou ástí každé evoluce.  

Jediným rozdílem proti dob , ve které vznikl a o které píši v kapitole 5.2 je úprava 

jeho pojmenování – názvu, a to Syntetické schéma p ístupu k ešení na CK SIX 

ízení zm ny, jež vzniklo v roce 2005 a je takto uvedeno v P íloze . 30 (Práce 

s lidskými zdroji ve spole nosti PRO NORTH CZECH, a.s.).  

Generický model stromu jakosti – kvality 

Druhou nedílnou sou ástí PNC Method je generický model stromu jakosti – 

kvality, který tak, jak jej vnímáme, vyr stá z pot eb trhu a rozevírá se pro možná 

budoucí o ekávání trhu (roste a sílí pro budoucí trh).  

Ypsylonová ást generického modelu vychází z Ypsylonového modelu A. W. 

Scheera [20] a v procesním p ístupu jasn  znázor uje spojení vlastní logistiky 

(v etn  výroby / produkce) s oblastí obchodní a ukazuje spojitost operativního a 

dlouhodobého ízení.  

Ve skute nosti jde o dva vysoce ucelené procesní et zce – obchodní a logistický.  

Oba tyto et zce mají ve své horní ásti charakter znalostních proces  (hovo í se 

asto o tzv. existen ních procesech) a v dolní pak datových.  

Velikost otev ení existen ního trojúhelníku  

• definuje otev enost firmy p íležitostem, to znamená schopnost zachytit 

budoucí potenciál na stran  trhu i vlastní inova ní schopnost z hlediska využití 

vlastn ných skrytých aktiv, vycházejících z tacitních znalostí, které na rozdíl 

od znalostí explicitních jsou souborem dovedností, zkušeností, intuice, 

pravidel, princip  mentálních model  a dalo by se íci tedy, že i osobních 
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p edstav konkrétního toho kterého lov ka, skupiny lidí, podpodnik . Jde vždy 

o jakési propojení této znalosti s innostmi, postupy, rutinami, idejemi, nápady, 

hodnotami a emocemi práv  takového jedince, jak zmi uji výše, i skupiny. 

Vyjád it ji podobným zp sobem jako znalosti explicitní, která je u nás 

zachycena komunika ní maticí – nositelem znalostí, tedy ji tak zvan

externalizovat, je de facto nemožné. Tato nemožnost externalizace vzniká tím, 

že tato znalost je natolik „prorostlá“, svázaná s osobností svého nositele a 

inností, kterou provádí, že p i její externalizaci jsme ji obvykle zni ili. 

D vodem je to, že tacitní znalost má vysoce osobní charakter a pracovník, 

který je jejím nositelem, asto o ní samé nemusí asi v d t. Mnohdy má 

podv domý charakter. A tak, jak na lidské jednání mají tacitní znalosti 

obrovský vliv, protože mají speciální charakter, a ne všichni lidé je mají 

schopnost sdílet, ímž se dokresluje jejich osobnost, tak i v p ípad

organizace, podniku mají tyto znalosti obrovský potenciál, a protože je velmi 

t žké je napodobit, i zde dotvá ení „osobní charakteristiku podniku“. Nicmén

dá se konstatovat, že v rámci podnikové praxe existuje zp sob, jak je rozvíjet 

a pokoušet se je nasdílet.  

V rámci PRO NORTHu jedním z nástroj , který používáme a máme k dispozici, je 

náš vlastní p íb h, jenž nám vytvá í dostate nou základnu pro p enos takovýchto 

znalostí, které práv  v tacitní form  jsou p enášeny z jednoho nositele na druhého 

a výrazn  pomáhají p ekonávat bariéry v myslích lidí.  

Druhým nástrojem, který se takto u nás využívá, jsou ukazatele výkonnosti a 

kvality, nastavené pro jednotlivé díl í podpodniky, které posilují vznik jakýchsi 

pomyslných komunit, jež mají spole ný zájem dosahovat dobrých výsledk , 

kde práv  p átelský vztah a nasdílená znalost, myšleno ta tacitní, je jim 

pomocníkem. 

Neodmyslitelným nástrojem je p edávání znalostí p i praktické innosti, který je 

založen na principu u itel – žák (pomyslné u ovství, ale i kou ing i mentoring), 

kdy v rámci takovéhoto u ení, probíhajícího na základ  nap . plánu zaškolení 

u e  – žák nep ebírá pouze znalosti profesní, ale také sociální dovednosti a 

archetypy.  
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Tedy tacitní znalosti jsou tím, co nám dotvá í hodnoty a rozhoduje o výkonu 

naší organizace.     

Sou asn   

vypln ní tohoto trojúhelníku informa ními a znalostními vazbami  

• definuje budoucí prosperitu podniku, kde zárove  systém CRM, který je 

zam en na ízení a vytvá ení vztah  se zákazníky, jakož i systém SCM a Six 

Sigma zam ený na ízení systému m ení výkonnosti podniku konstrukcí 

celého procesního p ístupu a hlavního procesního et zce upev ují (viz 

P íloha . 29).   

5.4.3   Od dobré spole nosti k vynikající – excelentní 

 P íru ka pro 220 firem EU – BANDAG AG (Best practices) 

„Protože neexistuje žádná u ebnice, kde by toto bylo vysv tleno, ani žádné 

vyzkoušené a osv d ené metody, rozhodl jsem se vybudovat vlastní 

systém, který jak doufám prosp je lidstvu.  

Tento systém se jmenuje p íklad.“   

                                                                               T. Ba a [53, str. 41] 

PNC Method jsem postavil na základech touhy po poznání a objevování naší 

vlastní cesty, která se nám stala osudem. My sami jsme tvo ili tento sv j 

osud: své vlastní p edur ené a tudíž dobrovolné zajetí. 

                                                                              Autor BANDAG dealer m           
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6   CÍLE DISERTA NÍ PRÁCE - VYHODNOCENÍ 

V práci jsem se soust edil na vydefinování možných klí ových akcí aktivit, které 

jsem se adil posléze do skupin – fází, ímž jsem získal rámec koncepcí, tyto 

následn  jsou determinovány asovou osou tak, aby bylo jasné, jak jednotlivé 

akce – aktivity ve vztahu k té které skupin  a následn  fázi se mají svým 

pozitivním vlivem k ose r stu p íjm , zisk , obecn  hodnoty naší organizace. 

Tímto p ístupem jsem odpov d l na první dv  klí ové otázky v oblasti orientace, a 

to otázky PRO  a CO, mající zásadní vliv na rozvoj a pokrok PRO NORTHu. Sv j 

první cíl, který jsem si uložil pro zpracování diserta ní práce, bylo p edstavení 

modelu, p ístupu, cesty spole nosti od „dobré k vynikající“, který jsem nazval 

PNC Method a který je modelem naší komplexní podnikové integrace v praxi,

jsem posléze doplnil o konkrétní postupy a tím také odpov d l i na otázku: JAK.  

Jelikož takovýto model, jak se domnívám, jsem p esv d en, nem že fungovat a 

být postaven na vzduchoprázdnu, nýbrž na pilí ích, souvisejících s um ním 

procesního p ístupu a ízení zm n, jsem napln ním druhého cíle práce p edstavil 

a uvedl náš syntetický model ízení zm n, který nazýváme CK SIX ízení zm ny, 

a také generelu a finální model hlavního procesního et zce, vyr stajícího 

z podhoubí procesního p ístupu, který nazýváme generický model stromu 

jakosti - kvality.  

Pro napln ní t etího cíle práce jsem zvolil velmi sugestivní p ístup, kterým chci 

dokladovat a podtrhnout skute nost, že nadnárodní koncerny mnohdy jsme 

schopni vid t jako dokonalé kucha e lesknoucí se slávou svých výdobytk  a 

s úžasem v o ích jsme p ipraveni naslouchat jejich jist  inspirujícím p íb h m. 

Avšak mnohdy tyto slibn  zn jící p íb hy z stávají jakoby nedokon ené a v o ích 

„mladého manažera“ z stává pocit neuspokojení, orosené o i a zatemn lý mozek. 

D vod je prostý. Tito kucha i víc než dob e umí sepsat kucha ské knihy, viz t etí 

svazek této práce P íru ka BANDAG dealer m.  
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Ale jedno, co vám mohu zaru it, je  

to, že po p e tení kucha ky od takto skv lého kucha e zcela ur it  nám nesta ilo, 

abychom i my se stali úsp šnými kucha i. Pochopili jsme, že takovéto moudré 

knihy jsou sice nutným, ale rozhodn  ne posta ujícím vstupem pro to, abychom se 

stali dobrými a posléze vynikajícími kucha i. S odstupem asu jsme zjistili, že mezi 

takovouto kucha kou a um ním va it je obrovská propast, tak, jako mezi akcí 

samotnou a jejím popisem.  

Záv rem: 

Potvrdili jsme vlastní praxí, že 

i lesk velikán  sv tového trhu umí vyhasínat, 

kdy my malí v touze stát se v tšími a lepšími jsme poznali,  

že tením jejich kucha ek jsme 

p ipravováni na budoucnost tím,  

že nám je slíbeno opakování minulosti. 

                                                                                               Autor 
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7   P ÍNOS DISERTA NÍ PRÁCE 

Diserta ní práce je zam ena na zásadní klí ové personální procesy a jejich trvalé 

zlepšování v ízení transforma ních zm n s cílem dokladovat teoretickou i 

praktickou rovinu budování vlastní soustavy ízení.  

P ínos pro teoretickou rovinu spat uji v tom, že skute n  pr kazn  tato práce 

dokazuje, že filozofie podnikání, myšlení a um ní definovat ty správné principy pro 

vybudování fungujícího a celistvého firemního organismu je podstatná a 

neodmyslitelná. Dokladuje rovn ž skute nost, a to podstatou samou tak, jak byla 

napsána, že úsp šná inovace produktu i služby vyžaduje nejen další inova ní 

aktivity, ale také zásadní inovaci vnit ního prost edí organizace jako celku. Je 

dokladem toho, že v moment , kdy provedeme, zrealizujeme ur itý inova ní 

zám r, a dojde-li k výraznému podnikatelskému úsp chu, musí organizace tento 

získaný úsp ch potvrdit prost ednictvím úsp šnosti dalších, na tento úsp ch 

navazujících, inova ních aktivit. Práce dokladuje, že bez nutné zm ny stávajícího 

podnikatelského chování a p izp sobení se zm nám, ke kterým došlo v jejím 

okolí, i v p ípad , že je evokuje sama, není schopna získaný úsp ch potvrdit. 

Úsp šné provedení navazujících inova ních aktivit stávajícími podnikatelskými 

postupy však obvykle není možné. Proto je nutné krom  inovace nabídky produktu 

a služeb inovovat své vnit ní procesy a zp sob využívání zdroj , p id lených 

k jejich zajišt ní. Primární úsp ch inovace je vždy založen na schopnosti realizace 

unikátního zám ru, který v podstat  tak, jak ho realizoval inovátor, není 

opakovatelný. Dosažení tohoto cíle je založeno na rozhodnutí vedení organizace o 

ú elném vynaložení zdroj  na realizaci slibného inova ního zám ru. Avšak 

úsp šnost dalších inova ních aktivit je založena na postupném zvyšování kvality, 

kterou organizace p i nabízení nových inovovaných produkt  a služeb nabídne. 

Vychází tedy tato úsp šnost z provedení takových zm n ve vnit ním prost edí 

organizace, které zajistí efektivní fungování jejích podnikatelských proces . O 

prioritách v p id lování zdroj  pro ú ely realizace jednotlivých inova ních zám r

musí v organizaci rozhodovat p ímo vrcholové vedení. Jeho dohled nad vstupem 

inovace na trh je nezbytný a neodmyslitelný. Dohled nad provád ním (správn
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nastavených) interních proces , využívaných k realizaci dalších inova ních aktivit 

m že být ve vnit ním prost edí organizace ponechán v pravomoci vedení st ední 

úrovn . Má-li se interní prost edí organizace p izp sobit požadavk m na zm nu 

jejího podnikatelského chování, pak musí dojít ke zm nám organiza ní struktury 

uspo ádání jejích proces , ale také ke zm nám v p ístupech k využití zdroj , které 

k realizaci svých podnikatelských aktivit využívá. Vedení musí p izp sobit a 

vytvo it mechanismy, kterými dokáže m nit její vnit ní prost edí tak, aby se 

zvyšovala schopnost pružné reakce na zm ny v okolí spolu s úrovní efektivního 

využívání všech zdroj , kterými organizace pro rozvoje svého podnikání 

disponuje.  

Pro nalezení vhodných cest k maximálnímu využití investic do realizace 

inova ních zám r  musí vedení organizace vytvo it jakýsi koordina ní tým, jehož 

úlohou je sesbírání, navnímání, v etn  odborné diskuse, a posouzení veškerých 

podn t , a  zvnit ku organizace, tak i podn t  externích, jejichž výsledkem by m l 

být ten nejlepší zp sob, jak využít úsp ch inovace k dalšímu rozvoji inova ního 

podnikání organizace a tím k její trvalé prosperit .  

Promítnutí požadavk  na zabezpe ení rozvoje inova ního podnikání do vnit ního 

prost edí organizace: 

• požadavk m na zabezpe ení požadované úrovn  produktivity technologických 

za ízení a návratnosti finan ních investic do realizace jednotlivých inova ních 

zám r  musí být p izp sobena kvalifika ní struktura pracovník  organizace a 

také objem i skladba informací, které musí mít pro ú elné a efektivní pln ní 

svých pracovních úkol  k dispozici 

• možnost vzájemné zam nitelnosti zdroj  (technických, finan ních, informa ních 

a znalostních ale i lidských), kterými organizace disponuje, usnad uje 

zvyšování kvality všech podnikatelských proces  a vylepšování jejich 

produktivity, což vytvá í podmínky pro dosahování vysoké úrovn

konkurenceschopnosti produkt  a služeb, které organizace nabízí 

• zm na organiza ního uspo ádání vnit ního prost edí musí být podporována 

také zm nou jeho sociálního klimatu, tedy zm nou stavu firemní kultury 

organizace. Vhodné sociální klima interního prost edí organizace p ispívá 
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k ú inné mobilizaci tv r í aktivity všech jejích pracovník  p i hledání 

podnikatelsky výhodných inova ních ešení 

• volba pojetí inova ních aktivit je vymezena velikostí potenciálu intelektuálního 

kapitálu organizace a úrovní ízení znalostí v jejím vnit ním prost edí. Inova ní 

strategie organizace je podporována konceptem technického rozvoje (technický 

rozvoj není však zásadním akcelerátorem) jednotlivých organiza ních jednotek 

a pojetím investi ní politiky zam ené ú elov  podle priorit p ipravovaných 

inova ních ešení 

Záv rem se dá tedy íci, že práce, tak jak byla (v pr b hu let) sepsána, víc než 

dokladuje a je tedy potvrzením i slov profesora Zeleného, že znalost (schopnost, 

um) je tedy ú elová koordinace akce, zatímco informace je symbolickým popisem 

akce. Rozdíl mezi informací a znalostí je tedy základní a významný. Informace je 

vstupem do znalostního procesu koordinace inností. Dosažení vyt eného ú elu 

skrze reálnou akci (nejen na papí e informaci) je jediným d kazem i manifestací 

praktické použitelné znalosti.   

P ínos pro praktickou rovinu  

Tato diserta ní práce je jakýmsi mým curriculum vitae manažerské praxe p i 

vedení spole nosti, zachycujícím a popisujícím ur itou ást procesu mé osobní 

intelektuální a prakticko – odborné evoluce, která je jakýmsi rámcovým nástinem 

souvislostí, kterými jsem v pr b hu n kolika posledních let prošel a kde v rámci 

této cesty jsem provedl adu aplikací s jasn  definovanými pracovními postupy, 

posléze standardizovanými a následn  upravenými do obecné polohy a to tak, 

abych získal strukturované pakety postup  - komponent , které jsem zanalyzoval 

a pokusil se o jejich vyvazbovanou integraci do soustavy, ímž jsem obohatil, 

posunul, rozvinul vlastní – naši spole nost PRO NORTH CZECH, a.s. a zárove

tím pomohl doplnit chyb jící ást ve spektru barev franšízových vztah .  

Rovn ž bych rád v il, že práce mých posledních let p isp je k pozitivnímu 

ovlivn ní uplat ované obchodní politiky v odv tvích, kterými jsem se zabýval a 

zárove  p isp je k úprav  a formování vztah  a pravidel hry v konkuren ním boji 

jako takovém. 
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V neposlední ad  se i tento p íklad mé – naší vlastní cesty m že jevit jako 

podn tný pro nedávno vzniklé, nov  vznikající i do budoucna vzniknuvší eské 

MSP, kdy v sílící tenznosti konkuren ního boje a globalizujícím se sv t , 

vedoucím k hyperkonkurenci, osmnáctileté hledání mé – naší vlastní cesty m že 

být p íliš nebezpe né, ne-li do budoucna úpln  nemožné. A v takovémto p ípad

PNC Method, o níž je tato práce, m že být tím pov stným kompasem, vedoucím 

k rychlejšímu cíli. A mým alespo  nevelkým po inem chuti za ít splácet sv j dluh, 

k n muž se cítím zavázán. 

I u nás se dají snít sny. 

Pro m  sen se stal realitou, realita životem a život radostí. 

                                                                                           Czeslaw Kura  

„Cesta k vzr stu je cestou k pravd , ke skute nosti. 

Pravda a skute nost jsou jedinou základnou,  

na níž se dá vybudovat slušný obchod.  

Krásná slova jsou p kná v c a mohou být i k užitku,  

nap . t m politik m, pro n ž hlavním kapitálem jsou hlasy.  

Peníze vám však krásná slova p inášet nebudou,  

protože žijeme ve sv t , kde nám nikdo není ochoten dávat n co za nic.  

Každé „má dáti“ musí mít položku „dal“. 

               Tomáš Ba a 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 208 (celkem 220) 

8   SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY   

1 PET ÍKOVÁ, R žena a kol. Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkon

(Znalostní dimenze jakosti). Ostrava: D m techniky Ostrava, 2002. ISBN 80-

02-01419-1. 

2 PET ÍKOVÁ, R žena. eský systém ízení. Moderní ízení. 2006, . 3, s.9 - 

12. ISSN 0026-8720. 

3 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. Praha: Victoria Publishing,1994. 

ISBN 80-85605-11-2. 

4 PORTER, Michael E. Konkuren ní výhoda. Praha: Victoria Publishing,1994. 

ISBN 80-85605-12-0. 

5 KOTLER, P. Marketing management. 3. dopln né a upravené vydání. Praha: 

Grada Publishing, 1997. ISBN 80-85605-08-2. 

6 ZELENÝ, Milan. Hledání vlastní cesty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-

80-251-1611-1. 

7 DRUCKER, Peter F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 2008. ISBN 

978-80-7261-189-8. 

8 PLAMÍNEK, Ji í, FIŠER, Roman. ízení podle kompetencí. Praha: Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.  

9 KOTTER, John P. V domí naléhavosti. První a nejd ležit jší krok realizace 

zm ny. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-193-5. 

10 ZELENÝ, Milan. Sou asný sv t kvality: Pojetí, m ení, role. Kvalita pro život.

2010, . 1, s.7 - 9. ISSN 1803-9138. 

11 ZELENÝ, Milan. Neu te se z vlastních chyb. Pohled z druhého b ehu. Praha: 

Ottovo nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7360-636-7. 

12 PET ÍKOVÁ, R žena a kol. Lidé v celopodnikovém ízení (Multikulturní 

dimenze podnikání). Ostrava: D m techniky Ostrava, 2006, ISBN 80-02-

01868-0. 

13 PET ÍKOVÁ, R žena a kol. Moderní management znalostí (principy, procesy, 

p íklady dobré praxe). Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-

7431-011-9. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 209 (celkem 220) 

14 PET ÍKOVÁ, R žena a kol. Lidé v procesech ízení (Multikulturní dimenze 

podnikání). Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3. 

15 DRUCKER, Peter F. To nejd ležit jší z Druckera v jednom svazku. Praha: 

Management Press, 2002. IBSN 80-7261-066-X.  

16 KOTTER, John P., COHEN, Dan S. Srdce zm ny. Skute né p íb hy o tom, jak 

lidé m ní své organizace. Praha: Management Press, 2003. ISBN 978-80-

7261-095-3. 

17 KOTTER, John P. Vedení procesu zm ny. Praha: Management Press, 2000. 

ISBN 80-7261-015-5. 

18 JIRÁSEK, Jaroslav A. Zamyšlení na téma inovace. Moderní ízení. 2006, . 10, 

s. 24-26. ISSN 0026-8720. 

19 HUBBARD, Elbert. Poselství Garciovi. Ostrava: intámani, 2006. ISBN 80-

239-7624-9.  

20 HEJDUK, Ji í. Smrtelné h íchy procesního ízení. Business World. 2003, . 5, 

s. 8 – 12. 

21 JOHNSON, Spencer M. D. Kam se pod l m j Sýr? Praha: Pragma, 1998. 

ISBN 80-7205-798-7. 

22 Ba a, Tomáš. Úvahy a projevy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín  a Zlínský 

kraj, 2002. ISBN 80-7318-103-7. 

23 JIRÁSEK, Jaroslav. Souboj mozk  v ízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN 

810-86851-01-X. 

24 HAMMER, Michael. Agenda 21. Co musí každý podnik ud lat pro úsp ch v 21. 

století. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-74-0. 

25 ZELENÝ, Milan. as v dc  už byl. Moderní ízení. 2005, . 10, s. 64 - 66. 

ISSN 0026-8720. 

26 EDERSHEIM HAAS, Elizabeth. Management podle Druckera. Odkaz 

zakladatele moderního managementu. Praha: Management Press, 2008. ISBN 

978-80-7261-181-2. 

27 CATLIN, Katherine, MATTHEWS, Jana. Vedení rychlostí r stu. Prom ny role a 

odpov dnosti šéfa v procesu rozvoje podniku. Praha: Management Press, 

2003. ISBN 80-7261-083-X. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 210 (celkem 220) 

28 MAGRETTA, Joan, STONE, Nan. Co je to management. Jaká je jeho úloha a 

pro  je v cí každého z nás. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-

106-2. 

29 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. Balanced Scorecard. Strategický 

systém m ení výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2000. ISBN 

80-7261-032-5. 

30 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. Aligment systémové vylad ní 

organizace. Jak využít Balanced Scorecard  k vytvá ení synergií. Praha: 

Management Press, 2006. ISBN 80-7261-155-0. 

31 HAMMER, Michel, CHAMPY, James. Reengineering – radikální prom na 

firmy. Manifest revoluce v podnikání. 2. Vydání. Praha: Management Press, 

1996. ISBN 80-85943-30-1. 

32 HAMEL, Gary, BREEN, Bill. Budoucnost managementu. Praha: Management 

Press, 2008. ISBN 978-80-7261-188-1. 

33 SENGE, Peter M. Pátá disciplína. Teorie a praxe u ící se organizace. Praha: 

Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-162-1. 

34 SCHMETTERER, Bob. Skok do budoucnosti. Creative Business Ideas®

zdrojem tv r ích podnikatelských strategií. Praha: Management Press, 2004. 

ISBN 80-7261-108-9. 

35 KIM, Chan W., MAUBORGNE, Renée. Strategie modrého oceánu. Um ní 

vyvo it si svrchovaný tržní prostor a vy adit tak konkurenty ze hry. Praha: 

Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-128-7. 

36 GIBSON, Rowan (editor). Nový obraz budoucnosti. 3. vydání. Praha: 

Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-159-1. 

37 BOWMAN, Cliff. Strategický management. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-

230-1. 

38 COVEY, Stephen R. 8, NÁVYK. Od efektivnosti k výjime nosti. Praha: 

Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-138-6. 

39 VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy – prosperita – globalizace. 

Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-029-5. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 211 (celkem 220) 

40 VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy – moderní manažerské p ístupy 

– výkonnost a prosperita. 2. vydání. Praha: Management Press, 2011. ISBN 

978-80-7261-200-0. 

41 TRUNE EK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní spole nosti. Praha: 

Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-35-5. 

42 VÍTKOVÁ, Romana. Ba ova soustava ízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. ISBN 80-7318-263-7. 

43 DRUCKER, Peter F. Inovace a podnikavost. Praxe a principy. Praha: 

Management Press, 1993. ISBN 80-85603-29-2. 

44 CIENCIALA, Ji í a kol. Procesn ízená organizace. Tvorba, rozvoj a 

m itelnost proces . Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-

044-7. 

45 COLLINS, Jim. Jak z dobré firmy ud lat skv lou. Praha: Grada Publishing, 

2008. ISBN 978-80-247-2545-1. 

46 NENADÁL, J., NOSKIEVI OVÁ, D., PET ÍKOVÁ, R., PLURA, J., 

TOŠENOVSKÝ, J., VYKYDAL, D. Metody a procesy m ení v systémech 

managementu jakosti. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 

ISBN 80-248-0192-2. 

47 NENADÁL, J., NOSKIEVI OVÁ, D., PET ÍKOVÁ, R., PLURA, J., 

TOŠENOVSKÝ. Moderní systémy ízení jakosti. Quality Management. Praha: 

Management Press, 1998. ISBN 80-85943-63-8. 

48 NENADÁL, J. M ení v systémech managementu jakosti. Praha: Management 

Press, 2001. ISBN 80-7261-054-6. 

49 PLURA, Ji í. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 

2001. ISBN 80-7226-543-1. 

50 PANDE, P. S., NEUMAN, R. P., CAVANAGH, R. R. Zavádíme metodu Six 

Sigma. Brno: TwinsCom, 2002. ISBN 80-238-9289-4. 

51 CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HUNDLS, R. Elementární statistická 

analýza. 2. vydání. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-7261-003-1. 

52 NENADÁL, J., PET ÍKOVÁ, R., SCHUPKEOVÁ, L. ISM – Systémy 

integrovaného managementu. Ostrava: D m techniky Ostrava, 1999, ISBN 80-

02-01-326-3. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 212 (celkem 220) 

53 ZELENÝ, Milan. Cesty k úsp chu. Ostrava: intámani, 2005. ISBN 80-239-

4969-1.  

54 BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-763-

9. 

55 ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. 

ISBN 80-7169-614-5. 

56 KOUBEK, J. ízení lidských zdroj . Základy moderní personalistiky. 2. vydání. 

Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-51-4. 

57 CEKOTA, A. Geniální podnikatel Tomáš Ba a. Toronto, Canada: Sixty-Eight 

Publisher, 1981. ISBN 0-88781-109-4. 

58 DOUGLAS, L. M, STOCK, J. R., ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer 

Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1. 

59 DRAHOTSKÝ, I., EZNÍ EK, B. Logistika. Procesy a jejich ízení. Brno: 

Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-521-0. 

60 VEJD LEK, J. Jak zlepšit výrobní proces. Praha: Grada Publishing, 1998. 

ISBN 80-7169-583-1. 

61 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. ízení výroby. Praha: Grada Publishing, 1999. 

ISBN 80-7169-578-5. 

62 VODÁ EK, L., VODÁ KOVÁ, O. Strategické aliance se zahrani ními partnery. 

Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-058-9. 

63 KE KOVSKÝ, M., VYKYP L, O. Strategické ízení. Teorie pro praxi. Praha: C. 

H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-578-X. 

64 PITRA, Z. Inova ní strategie. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-

461-4. 

65 VYAKARNAM, S., LEPPARD, J. W. Plánování podnikatelských strategií. 

Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-533-5. 

66 VO ÍŠEK, J. Strategické ízení informa ního systému a systémová integrace. 

Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-40-9. 

67 JIRÁSEK, J. A. Strategie. Um ní Podnikatelských vít zství. Praha: 

Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-22-3. 

68 DRUCKER, P. F. Management: budoucnost za íná dnes. Praha: Management 

Press, 1992. ISBN 80-85603-00-4. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 213 (celkem 220) 

69 DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management 

Press, 2000. ISBN 80-7261-021-X. 

70 DRUCKER, P. F. ízení v dob  velkých zm n. Praha: Management Press, 

1998. ISBN 80-85943-78-6. 

71 DRUCKER, P. F. Fungující spole nost. Vybrané eseje o spole enství, 

spole nosti a politickém systému. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-

7261-098-8. 

72 CRAINER, S. Moderní management: Základní myšlenkové sm ry. Praha: 

Management Press, 2000. ISBN 80-7261-019-8. 

73 NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy 

firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-1525-

6. 

74 KOCH, R. Pravidlo 80/20. Um ní dosáhnout co nejlepších výsledk  s co 

nejmenším úsilím. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-7261-008-2. 

75 DOLANSKÝ, V., M KOTA, V., N MEC, V. Projektový management. Praha: 

Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5. 

76 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Jak vytvá et a ovládnout nové trhy. 

Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4. 

77 KOTLER, P. Marketing od A do Z. Osmdesát pojm , které by m l znát každý 

manažer. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-082-1. 

78 CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 2001. 

ISBN 80-7261-007-4. 

79 CLEMENTE, M. N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-

251-0228-9. 

80 VYSEKALOVÁ, J., STRNAD, P., VYDROVÁ, J. Základy marketingu pro st ední 

školy. 2. vydání. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-718-668-9.

81 MAJARO, S. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-

7169-297-2. 

82 BURNETT, K. Klí oví zákazníci a pé e o n . Praha: Computer Press, 2002. 

ISBN 80-7226-655-1. 

83 SHILLER, B. R. Markoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-

251-0169-X. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 214 (celkem 220) 

84 SHILLER, B. R. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-

251-0109-6. 

85 HOLMAN, R. a kol. D jiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2001. ISBN 80-7179-631-X. 

86 SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0494-X. 

87 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. p epracované a dopln né vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-736-7. 

88 Podnikáme na náro ných trzích I. Nástroje podnikání a managementu. Výb r a 

p eklad z n meckých originál . Praha: Pr mysl a obchod, Profit, 1992. ISBN 

80-85-603-14-4. 

89 N MEC, V. ízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 

80-7169-613-7. 

90 HIGGINS, R. C. Analýza pro finan ní management. Praha: Grada Publishing, 

1997. ISBN 80-7169-404-5. 

91 WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada 

Publishing, 1996. ISBN 80-7169-089-9. 

92 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 

ISBN 80-7169-211-5. 

93 COVEY, Stephen M. R. D v ra: jediná v c, která dokáže zm nit vše. Praha: 

Management Press, 2009. ISBN 798-80-7261-176-8. 



Diserta ní práce – Klí ové personální procesy a jejich trvalé zlepšování v ízení transforma ních zm n

Strana 215 (celkem 220) 

9   PUBLIKA NÍ A SPOLE ENSKÁ ANGAŽOVANOST AUTORA 

• 14 ro níkových prací + záv re ná diserta ní práce studia MBA 

• Záv re ná práce rekvalifika ního kursu Manažera jakosti  

• Memorandum PRO NORTH®u II. generace (vnitropodnikový materiál) 

• 10 krok  úsp šné firmy budoucnosti (vnitropodnikový materiál) 

• Budujeme hodnotový paket pro 21. století (vnitropodnikový materiál) 

• Aliance je partnerství ne vraždící stroj (materiál k podpo e zavád ní nového 

odv tví) 

• První fleet projekt v EU a R – aliance t í partner  (PR materiál sloužící ke 

komunikaci úsp chu první aplikace P. R. O. HP® systému v praxi) 

• PRO NORTH® II. generace ve fázi iniciace (vnitropodnikový materiál) 

• PRO NORTH® II. generace ve fázi koncepce (vnitropodnikový materiál) 

• Jak vnímat a co je princip úzké specializace (materiál pro centrálu BANDAG 

AG v EU) 

• Interní zákazník je motorem obchodního modelu – p íprava pro rozpracování a 

rozjezd diverzifikované innosti PNC (vnitropodnikový materiál) 

• eský systém ízení (Pet íková, Kura, materiál k vystoupení v Golem Klubu 

Praha, 2005) 

• Hledání eského p ístupu k ízení (Vítková, Kura, materiál k vystoupení na 

konferenci Moman, Praha, 2005) 

• Práce s lidskými zdroji ve spole nosti PRO NORTH®  CZECH, a. s. (materiál 

k vystoupení na konferenci Jakost – Quality 2005, sborník, vystoupení v sekci 

ízení a lidské zdroje)  

• PRO NORTH® II. generace – Jak vnímat a co je princip úzké specializace 

koncept (materiál k vystoupení v plénu konference Jakost – Quality 2006) 
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• Norma … normativ – znamená p edn  svobodu a klid pro práci 

(vnitropodnikový materiál) 

• Vra me budoucí generaci nadšení pro technický sm r (vnitropodnikový 

materiál) 

• MSP v regionu – výzva pro vaše sm ování (materiál pro školní konferenci 

SOŠ a SOU Jablunkov) 

• U itel vyrábí a škola produkuje. Trh práce má svá o ekávání (materiál pro 

jednání školské rady SOŠ a SOU Jablunkov) 

• V novém nov  (materiál pro centrálu Bridgestone R Praha) 

• Podvojná síla, ne zánik tradice (vnitropodnikový materiál a materiál pro 

centrálu Bridgestone R Praha) 

• Spoluú ast na tvorb  osnov pro pracovní sešity SOŠ a SOU Jablunkov v rámci 

projektu Auto Academy (vedení, štíhlost, logistika, projektové ízení) 

• PRO NORTH a šest stup  rychlosti (vnitropodnikový materiál) 

• Otev ít o i – znamená otev ít i dve e pro spolupráci (vnitropodnikový materiál) 

• len odborné sekce Rady kvalita R „Kvalita ve vzd lávání“ 

• len školské rady SOŠ a SOU Jablunkov 

• len redak ní rady pololetníku Kvalita pro život 

• len redak ní rady Nortikových novot (vnitropodnikový asopis) 

• len širšího p edsednictva Oblastní hospodá ské komory se sídlem v T inci 

• Konzultant ešitelského týmu Ministerstva práce a sociálních v cí R (viz 

p íloha . 37) v oblasti tvorby nového p ístupu a strategie v i cílové skupin

osob se zdravotním postižením a konkretizace strategie CSR a její uplatn ní 

pro tuto cílovou skupinu zejména: 
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a) v problematice rozpracování myšlenky procesní chrán né dílny s využitím 

tohoto konceptu pro MSP a zvýšení konkurenceschopnosti 

b) zapojení se do programu pracovní rehabilitace 

c) podporou Asociace zdravotn  handicapovaných akademik  (AZHA) 
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10   SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EFQM Euroean Foundation for Quality Management 

EU Evropská unie 

GJ Gigajoul 

ISO International Standard Organization 

ISM Integrovaný systém managementu 

QMS Quality management system 

S B Soustava ízení Ba a 

TQM Total Quality Management 

MPS Malé a st ední podniky 

VŠB Vysoká škola bá ská – Technická univerzita 

DTO DTO CZ, s.r.o. - D m techniky Ostrava 

PNC PRO NORTH CZECH, a.s. 

TMCL Tyre Management Centre Logistic 

KPI Key Performance Indicators 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

SW Software 
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IKA Interní key account 

EKA Externí key account 

CRM Customer relationship management 

SCM Scorecard management 

HRSM Human ressources manager 

MO Maloobchodní prodejna 

JIT Just in time 

TTC T inecké tréninkové centrum (podniková škola) 

MKD Mezinárodní kamionová doprava 

QMT Quality Managers Team 
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11   P ÍLOHOVÁ ÁST (Samostatná vazba) 

12   P ÍRU KA BANDAG DEALER M (Samostatná vazba)


