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ABSTRAKT 
 

Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným 

stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především 

managementu znalostí. Jedná se o velice aktuální téma. Současné období rozvoje společnosti 

a její přerod v informační společnost totiž lze charakterizovat jako přechod od éry 

konkurenční výhody založené na informacích, k éře konkurenční výhody založené na tvorbě, 

uchovávání a využívání znalostí. Znalost se v dnešní době stává kritickým strategickým 

zdrojem pro podnikatelské aktivity a další ekonomický rozvoj organizací. 

 

Cílem disertační práce je posoudit úroveň povědomí o znalostním managementu v prostředí 

firem působících na území České republiky a pokusit se navrhnout soubor doporučení, na 

základě kterých budou moci společnosti postupovat při zavádění, popř. zlepšování úrovně 

managementu znalostí  ve své praxi. 

 

Disertační práce vychází z teoretických východisek získaných během sekundárního výzkumu, 

zaměřuje se na komplexní pojem znalostního managementu, jeho nejdůležitější části jako 

např. definici dat, informací a znalostí, znalostního pracovníka, vnitřní kultury organizace i 

možnosti implementace. Věnuje se také současnému stavu a překážkám, které brání 

v zavádění znalostního managementu do našich společností. 

 

Další část je věnována primárnímu výzkumu, na jehož základě jsou uvedeny závěry a 

doporučení k řešené problematice, na kterou navazuje poslední část s vlastním souborem 

návrhů. Poslední část je také věnována vlastním přínosům v oblasti vědy, praxe a 

pedagogického postupu. 
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1 ÚVOD 
 
V současném světě se kvalita a úroveň práce s informacemi stává základním kritériem 

podnikatelské úspěšnosti a zároveň podmínkou přežití na vysoce konkurenčních trzích. 

Dynamika podnikatelského prostředí vytváří silný tlak na rozvoj a kultivaci intelektuálního 

kapitálu firmy, který ovlivňuje schopnost adaptace na měnící se podmínky okolí.  

 

Podle posledních poznatků však k úspěchu již nevedou pouze samotné informace či hra v 

rámci daných pravidel. Klíčovou se stala schopnost porozumět principům této hry, adaptovat 

se na ni a být schopen se na jejich stálé změně a vývoji aktivně podílet. Proto již samotné 

informace nestačí.  

 

Měnící se prostředí vyžaduje především nadstavbu nad samotnou informací, již na rozdíl od 

člověka sebelepší počítačový systém nenabídne: schopnost kreativně z dostupných informací, 

zkušeností, procesů, sdílených či vnímaných hodnot atd. vytvořit "znalost". Zatímco efekt 

práce se samotnými informacemi lze popsat jako lineární, posouvající situaci v rámci dané 

situace, přínos znalostního managementu můžeme pojmenovat jako geometrický, umožňující 

kvalitativně zvýšit produktivitu pracovníků firmy. V informační době těžiště práce 

představitelů firem spočívalo v dlouhodobém plánování, nyní centrální pozici přebírá 

schopnost anticipovat vývoj trhu a zejména jeho kreativního potenciálu. A to žádný 

informační systém neumí. I z tohoto úhlu pohledu se potvrzuje strategický význam lidského 

bohatství každé firmy. 

 

V této souvislosti se dnes už běžně setkáváme s pojmem management znalostí, který 

představuje strategickou aplikaci intelektuálního kapitálu organizace, vycházející z 

rozpoznaných zkušeností a znalostí pracovníků organizace a relevantních informačních zdrojů 

uvnitř a vně organizace, a z poznaného vlivu znalostí na zvýšení výkonnosti a ziskovosti 

organizace. Klíčové v této definici managementu znalostí je poznání vlivu na zvýšení 

výkonnosti organizace. Znalostní prostředí je tvořeno zejména podnikatelskými procesy, 

informační a komunikační technologií a organizační kulturou. Při managementu znalostí 

dochází k přesunu znalostí od těch, kteří je mají, k těm, kteří je potřebují. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE A FORMULACE HYPOTÉZ 
 

2.1 Cíle disertační práce 
 
Hlavním cílem mé disertační práce je zmapování současného stavu intelektuálního 

(potažmo znalostního managementu) v prostředí našich podniků a následné 

vyhodnocení a vypracování možných postupů a doporučení, jakým způsobem zavádět, 

popř. zdokonalovat znalostní management ve společnostech. 

 

Dílčí cíle 

 

• zmapovat současný stav znalostního managementu v podnicích formou dotazníku 

• vyhodnotit možné postupy, jaké využívají dané společnosti při nakládání s 

intelektuálním kapitálem a v praxi se osvědčily 

• ze získaných informací vypracovat soubor postupů a doporučení jak postupovat při 

zavádění managementu znalostí, nebo jeho zdokonalení na základě teorie knowledge 

managementu a zpracovaných dat z dotazníku 

• na skupině vybraných společností se pokusit aplikovat dané postupy a doporučení 

ověřit jejich správnost v praxi 

 

Očekávané překážky komplikující dosažení cílů: 

 

• neochota společností spolupracovat při realizaci dotazníkového šetření k získání 

očekávaných poznatků. 

• možná snaha o „pozměňování“ informací, které by mohli odhalit některé nedostatky v 

manažerských kompetencích – tato překážka by měla být částečně odstraněna 

anonymitou dotazníkového šetření. 

 

 

2.2 Formulace hypotéz 
 
Při zpracování disertační práce budu vycházet z následujících základních hypotéz. Hypotézy 

jsou založeny na současném stavu poznání zkoumané problematiky dle odborné literatury a 
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poznatků získaných studiem různých výzkumů prezentovaných na internetu. 

 

 

H1: Současná situace znalostního managementu v našich podnicích nemá řádnou strukturu a 

navíc není tento komplexní směr managementu zcela v jejich povědomí. 

 

H2: Je možné vytvořit soubor doporučení (popř. metodický postup), na základě kterého budou 

moci společnosti postupovat při zavádění, popř. zlepšování úrovně znalostního managementu 

ve své praxi. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  
 

V literatuře je možné najít velké množství různých definic, které popisují a definují řízení 

intelektuálního kapitálu. Intelektuální kapitál1 představuje potenciální efekt, který se 

projevuje až ve spojení s hmotnými aktivy v podobě přidané hodnoty, zvyšující 

konkurenceschopnost organizací nabízených produktů a služeb.  

Všechny tři složky intelektuálního kapitálu, představené na schématu z obrázku č.1, 

přispívají ke zvyšování inovačních způsobilostí organizace různým způsobem1: 
 

Lidský kapitál 

(znalosti, dovednosti a schopnosti jednotlivých pracovníků) Tato složka přispívá ke 

zvyšování podnikatelské výkonnosti, pokud jeho úroveň odpovídá nárokům na způsobilosti 

pracovníků, kladeným na naplnění konkurenčního profilu organizace. Napomáhá k prosazení 

konkrétních inovačních záměrů tím, že usnadňuje implementaci nových procesů, které jsou 

kritické pro realizaci nového (inovačního) pojetí podnikatelské strategie 
 

Organizační kapitál 

(báze dat, báze znalostí a jejich provázání v systému managementu znalostí) Příspěvek této 

složky je posuzován podle rychlosti šíření znalostí potřebných pro zajištění kvality 

kritických procesů ve vnitřním prostředí organizace. Přispívá k vybudování infrastruktury 

způsobilostí pracovníků, které jsou nezbytné pro rozšíření objemu a zvýšení úrovně lidského 

kapitálu ve vnitřním prostředí organizace. 
 

Relační kapitál 

(množina vazeb pracovníků s partnery uvnitř organizace i v jejím okolí) Přínos této složky 

spočívá v tom, že po vybudovaných vazbách se šíří záměry plnění společenského poslání 

organizace a upevňuje se vztah ke klíčovým hodnotám determinujícím orientaci její inovační 

(podnikatelské) strategie. Podporuje novou orientaci podnikatelské strategie, pokud 

prostřednictvím sítě neformálních vůdčích osobností dokáže zabezpečit široké akceptování 

instrumentálních hodnot (ve vnitřním prostředí organizace) a ovlivnit okolí ve smyslu 

rozeznání vyšší hodnoty nabízené v nových produktech potenciálním zákazníkům. 

 

                                                 
1 Pitra, Z. Podnikový management, Praha 2008, ASPI, ISBN 978-80-7357-372-0 
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Obrázek č. 1: Skladba intelektuálního kapitálu organizace2 

 

Všechny tři složky intelektuálního kapitálu se zaobírají znalostmi a právě v této souvislosti 

se můžeme v literatuře setkat s výrazem znalostní management (ZM), kterému se budu 

v dalším textu věnovat. 

3.1 Teoretické pojetí managementu znalostí 
 

V širším pojetí lze management znalostí definovat3 jako proces podporující a umožňující 

integrovaný přístup a využití všech informačních aktivit a zdrojů při určování, sdílení a 

řízení všech fází informačního procesu - to vše za současného využívání vědomostí i 

zkušeností ze vzdělávacího procesu a za využívání mimosmyslového vnímání (intuice, 

kvalifikovaný odhad apod.).  

 

                                                 
2 Pitra, Z. Podnikový management, Praha 2008, ASPI, ISBN 978-80-7357-372-0 
3 Truneček, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Praha 2003, Professional Publishing,  
ISBN 80-86419-35-5 
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kapitál 
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firmě zůstává, i když ji 
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Odchází z firmy každý 
den po skončení 
pracovní doby, spolu se 
zaměstnanci. 

Je představován hodnotou 
vztahů, které si pracovníci 
vytvořili mezi sebou a se 
svými externími partnery.

Lidský 
kapitál 

Organizační 
kapitál 

Relační 
kapitál 

Procesní 

Inovační 

Interní vztahy 

Vnější vztahy 
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3.1.1 Vymezení základních pojmů 
 

Pokud mluvíme o znalostním managementu, musíme formulovat pojmy jako: data, 

informace, znalosti a moudro. 
 

Data jsou „všechno, co můžeme monitorovat našimi smysly. Tj. všechno, co můžeme cítit, 

chutnat, vidět a slyšet".4 Jsou to znaky, které vzhledem k absenci kontextu nedávají příjemci 

smysl. Data také můžeme chápat jako série diskrétních pozorování, měření a objektivních 

faktů o určitých dějích nebo událostech; často jsou popisována jako „surová čísla", která 

sama o sobě nevypovídají o ničem.  
 

Informace jsou klíčová sdělení obdržená buď ve formě dokumentu nebo ve slyšitelné či 

viditelné podobě; jedná se o data, která již byla zpracována tak, že jim lze snadno 

porozumět. Drucker informace popsal jako „data, která jsou relevantní a mají účel".5 

Existuje celá další řada definic o tom, co jsou to informace, dále uvádím některé z nich. 

 
Obrázek č. 2: Data, informace, znalost a moudro6 

Moudrost se v této informační hierarchii považuje za soubor znalostí, vycházejících z 

pochopení podstaty problematiky v daných souvislostech, z využití rozumové i emocionální 

inteligence jednotlivce (znalostní kompetence), jeho hodnotících kritérií a individuálního 

                                                 
4 Mládková, L. Management znalostí v praxi, Tiskárny Havlíčkův Brod 2004, 1. vydání, ISBN 80-86419-51-7 
5 Drucker, Peter F. Postkapitalistická společnost: Post-capitalist (Orig.), Praha 1993, Management Press, 1. 
vydání, ISBN 80-85603-31-4 
6 Bureš, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, Praha 2007, Grada Publishing,  
ISBN 978-80-247-1978-8 

DATA 
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vztahu k okolnímu prostředí, resp. světu, a vycházející z vysokého stupně lidského poznání. 7  

Pojem znalost může být z různých hledisek natolik neurčitý, že snaha o přesnou definici by 

pro praxi pravděpodobně nebyla užitečná. Znalost znamená více než získání informace, 

protože práce s informacemi zahrnuje předpoklady i zkušenosti. Proto se někdy setkáme v 

literatuře se vztahem:8 

znalost = informace + x 

kde x je souhrn předchozích znalostí, dovedností, zkušeností, mentálních modelů. 

Někdy se setkáváme s tím, že termín „znalosti" se používá i jako synonymum pro 

„informace". V praxi se setkáváme se skutečností, že mezi daty, informacemi a znalostmi 

neexistuje ostrá a jasná hranice. Obecně však platí, že nepoužité a nepoužitelné znalosti 

zůstávají informacemi, pokud nejsou transformovány do tvůrčího procesu. 

V dnešních organizacích bývá znalost uložena v dokumentech, organizačních procesech, 

best practices organizací či jiných normách. Úkolem však zůstává předat informaci tak, aby 

jí její příjemce rozuměl. 
 

3.1.2 Explicitní a tacitní znalosti 
 
 

V odborné literatuře se používají různé způsoby dělení znalostí. Pro řízení znalostí je velmi 

důležité jejich dělení na explicitní a tacitní:9 
 

Explicitní znalosti - znalosti kodifikované, resp. strukturované. Lze je snadno vyjádřit 

písmeny, slovy, čísly, nebo znaky, jsou snadno komunikovatelné a sdílené ve formálním 

specifickém jazyce (např. pomocí údajů, vzorců, kodifikovaných procedur, apod.), dají se 

snadno zachytit a znázornit v dokumentech, databázích, informačních systémech, dají se 

snadno přenášet, skladovat i vyjádřit pomocí dat apod. 
 

Tacitní znalosti - někdy jsou také nazývány implicitními znalostmi – jsou to znalosti 

nevyslovitelné, skryté, tiché, mlčenlivé, resp. nestrukturované. Jsou to znalosti, které se 

nedají snadno postřehnout, vyjádřit či vysvětlit. Jsou uchovávány v mozku člověka, jsou 

jeho osobním vlastnictvím, často jsou podvědomé a jsou zdrojem kreativity. 
 

                                                 
7 Vymětal, J., Diačiková, A., Váchová, M. Informační management v praxi, Praha 2005, Grafotechna print, 
ISBN 80-86920-01-1 
8 Mládková, L. Management znalostí v praxi, Tiskárny Havlíčkův Brod 2004, 1. vydání, ISBN 80-86419-51-7 
9 Truneček, J. Management znalostí, 1. vydání, Praha 2004, C.H.Beck, ISBN 80-7179-884-3 
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3.2 Management znalostí 
 

V posledních letech se v řadě špičkových světových organizací výrazně projevuje orientace 

na maximální produktivní a ekonomické využívání existujících znalostí, intelektuálního 

kapitálu organizace a vytváření znalostí nových. Využívání znalostí, jejich řízení a produkce 

se pak intenzivně využívá jako dlouhodobá konkurenční výhoda organizace.  

Odborníci předpokládají, že znalostní kapitál10 organizace bude v budoucnu mnohem více 

ceněn než kapitál finanční, a že ve výročních zprávách blízké budoucnosti bude zpráva o 

znalostním kapitálu stejně významná jako zpráva o finančním kapitálu organizace. Řízení 

znalostí se tak stává novou manažerskou disciplinou. V této souvislosti se ukazuje 

nezbytnost správy znalostí, vyvolané moderními podnikatelskými trendy, mezi něž patří 

zejména: 

1. zrychlování procesů změn v obchodním světě, 

2. vyšší podíl znalostí při prodeji výrobků i služeb, 

3. snižování stavu zaměstnanců při zvyšující se produktivitě, 

4. rozšiřování obchodních aktivit do celého světa jako důsledek globalizace, 

5. narůstající a nebývalá mobilita pracovních sil, 

6. nárůst virtuální práce spojený s pokračujícím intenzívním rozvojem IT.  
 

Již bylo uvedeno, že znalostní (intelektuální, vědomostní, inteligentní) kapitál nosí lidé v 

hlavě a je jejich výlučným vlastnictvím. Je to jejich vzdělanost, odborný výcvik, zkušenosti, 

znalosti, kultura styků, vztahů, komunikace apod.  

 

Je zřejmé, že nositeli znalostního kapitálu jsou pracovníci s nadprůměrnou inteligencí a 

vyššími znalostmi, lidé schopní kritického analyticko-syntetického myšlení, schopní soutěže 

s předními specialisty v odvětví, pracovníci, kteří své znalosti aktivně využívají. Nositelem 

znalostního kapitálu může být jak kvalifikovaný dělník, tak specialista, manažer i vůdce 

(lídr). Jsou to oni, kdo zajišťují potenciální konkurenční výhodu ve svém oboru pro 

zaměstnávající organizaci.  
 

3.3.1 Znalostní manažeři a vůdci 
 

Jedna z mnoha definic znalostního managementu uvádí11, že znalostní management zahrnuje 

efektivní propojení těch, kdo znají, s těmi, kdo znát potřebují, a současně zahrnuje přeměnu 
                                                 
10 Pitra, Z. Podnikový management, Praha 2008, ASPI, ISBN 978-80-7357-372-0 
11 Collison, Ch., Parcel, G. Knowledge management, Brno 2005, Computer Press, a.s., ISBN 80-251-0760-4 
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osobních znalostí ve znalosti organizace. Ti kdo znají - to jsou z hlediska znalostního 

managementu především znalostní pracovníci, (jak je zřejmé z předešlého textu) a střední 

management (ve výrobních organizacích především mistři, vedoucí odborů apod.). Ti, kdo 

mají za úkol zajistit propojení - to jsou znalostní vůdci (lídři) a znalostní manažeři. V 

moderní organizaci musí být přítomni oba uvedené typy vedoucích pracovníků - jak vůdce, 

zajišťující formulaci vizí a cílů organizace, tak manažer, zajišťující realizaci vize a cílů.  

 

Znalostní vůdce12 (lídr) je vedoucí pracovník, který zpracovává a navrhuje vizi organizace, 

její poslání, strategický směr rozvoje, cíle a hodnoty. Lídr je v podstatě vůdce - kouč, vůdce 

týmu a současně člen týmu. Je zastáncem participačního řízení, tedy řídícího stylu, ve kterém 

se na řízení svým způsobem podílejí všichni zainteresovaní spolupracovníci. Je zodpovědný 

za správný směr využívání znalostí znalostních pracovníků, za jejich motivaci, inspiraci a za 

přesvědčení specialistů jít za vytčeným cílem. Z hlavních vlastností vůdce se obvykle 

vyzdvihuje nadšení pro věc, schopnost nadšení přenášet na ostatní, schopnost pozitivní 

komunikace a naslouchání, schopnost empatie, čestnost a absence autoritářství i arogance.  
 

3.3.2 Definování týmu a týmová spolupráce 
 

Management znalostí považuje za základ podnikání v moderní ekonomice vytvoření 

systému, založeného na trvalé spolupráci znalostních pracovníků. V praxi se taková 

spolupráce realizuje ve formě pracovní skupiny - týmu.  

Současným trendem je partnerství mezi manažery, vedoucími a jejich spolupracovníky, resp. 

podřízenými. Tento trend vede k vyšší úrovni řízení spolupracovníků, k intenzivnímu 

neautoritativnímu využívání týmové spolupráce, zvyšování vzájemného porozumění a tím i 

k efektivnějšímu hospodaření. Ve vysoce úspěšných týmech se většinou uplatňuje myšlenka 

sdíleného vůdcovství, označující zcela nový způsob vedení spolupracovníků, než je tradiční 

styl přikazování a kontroly.13 
 

3.4 Vnitřní prostředí firmy a její organizace 
 
 

Podmínkou realizace managementu znalostí i znalostního managementu v organizaci je její 

určitý stupeň vyspělosti a její kultura. Aby kultura plnila svůj účel, musí být dostatečně silná 

a jednotná, musí být součástí přijaté podnikatelské strategie a musí napomáhat organizaci k 

                                                 
12 Truneček, J. Management znalostí, 1. vydání, Praha 2004, C.H.Beck, ISBN 80-7179-884-3 
13 Meier, R., Úspěšná práce s týmem, Praha 2009, Grada, 160s., ISBN 978-80-247-2308-2 
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dosažení vytčených cílů. Pro pojem kultura organizace existuje řada definic, nejlépe ji asi 

vystihuje tato: „jde o typické jednání, uvažování a vystupování členů firmy. Tvoří jednotu 

společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma 

společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích, 

pravidlech a materiálním vybavení“ (P. Brose, J. Hentze, 1989). 
 

3.4.1 Předávání znalostí 
 

Jak už bylo uvedeno výše, budování moderní vysoce výkonné organizace je v podstatě 

založeno na schopnosti sdílet a využívat profesionálních znalostí zaměstnanců lépe a rychleji 

než konkurence. Nejčastější bariérou zavádění a využívání ZM je neochota znalostních 

pracovníků i pracovníků ostatních sdílet znalosti s dalšími spolupracovníky. 
 

Bez sdílení znalostí nemůže dnes žádná organizace plně prosperovat a být schopná 

konkurence. Organizace v současném podnikatelském prostředí musí vytvářet strategické 

aliance, sdílet znalosti a spolupracovat i v mezinárodním měřítku. Navíc vznikající nová 

ekonomika spočívá v maximálních investicích především do kultury spolupráce, sdílení 

znalostí, důvěry, vzdělání a informačních technologií i sítí. 

3.4.2 Motivace 
 

V současné době je hlavním motivačním prvkem především pro znalostní pracovníky 

reciprocita nově získaných znalostí od těch, kterým pracovník sděluje své znalosti, resp. své 

know-how. Tedy za sdělené a předané znalosti získá předávající pracovník znalosti nové. 

Tato reciprocita může být realizována např. zařazením znalostního pracovníka do 

spolupracujícího týmu pracovníků srovnatelné úrovně, ve které existuje prostředí otevřené 

výměny a sdílení špičkových znalostí. Tato skutečnost vede ke vzniku nového vztahu mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Další možností je umožnit znalostnímu specialistovi účast na 

prestižních a nákladných odborných setkáních (kongresech, konferencích, sympóziích), kde 

pracovník získá řadu nových informací, znalostí i podnětů k přemýšlení. Tyto znalosti pak 

pracovník využije jak pro práci ve vysílající organizaci, tak pro zvýšení své individuální 

odbornosti a konkurenceschopnosti.  

3.4.3 Uchovávání a řízení znalostí 
 
 

Dalším subsystémem firemní kultury je snaha o uchovávání znalostí v organizaci (budování 

paměti organizace) a zamezení jejich úniku odchodem zaměstnanců. Z provedených 
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průzkumů vyplývá14, že u 63 % organizací je správa znalostí v kompetenci jednotlivých 

útvarů a není centrálně řízena. V této situaci hrozí, že s ukončením práce jednotlivých týmů 

a s odchodem klíčových zaměstnanců (manažerů, specialistů, znalostních a tvůrčích 

pracovníků) se ztratí i znalosti, které organizace využívala ke svému podnikání a na jejich 

generaci po dlouhou dobu mnohdy vynaložila nemalé prostředky. Znamená to, že organizace 

mohou být velmi zranitelné v případě fluktuace zaměstnanců disponujících významnými 

tacitními znalostmi. Asi třetina respondentů z provedených průzkumů vidí jako vážné riziko 

pro organizaci právě odchod pracovníků s klíčovými tacitními znalostmi. 
 

Proto je žádoucí využívat celoživotních zkušeností a získaných znalostí zkušených 

pracovníků především v oblasti poradenské, mentorské, lektorské, odborné, vzdělávací a 

vůdcovské. 

Vzhledem k charakteristice zkušených pracovníků a k nabídce jejich možností využívají 

organizace modifikované a specifické motivační prvky pro to, aby si uchovaly svoje 

znalosti. Mezi nejvýznamnější patří zejména prodloužení aktivní činnosti, nabídka práce na 

dobu určitou, nebo na poloviční úvazek, popř. pružná pracovní doba, možnost práce v 

domácím prostředí. Dále zapojení do interních i externích řešitelských týmů, jejich 

využívání jako konzultantů, poradců a oponentů (obvykle bez rozhodovací pravomoci), 

sociální a zdravotní péče a další motivační prvky zaměřené individuálně na jednotlivé 

zkušených pracovníky.14 

 

3.5 Zavádění znalostního managementu 
 

Zavádění znalostního managementu v organizaci představuje poměrně složitý úkol, 

vyžadující paralelní a systémové řešení několika základních oblastí i organizace jako celku. 

Implementaci ZM obvykle charakterizují výchozí poznatky, zdůrazňující skutečnost, že 

znalostní management:15 

1. je nutné zaměřit na aktivity podporující realizaci podnikatelské strategie, 

2. překračuje hranice jednotlivých útvarů a účastní se jej mnoho pracovníků, 

3. může mít nevyjasněné a rozsáhlé následky, 

4. nemá jednoznačné a univerzální řešení, 

5. trvá dlouhou dobu (roky), než se dosáhne požadovaného stavu, 

                                                 
14 Vymětal, J., Diačiková, A., Váchová, M. Informační management v praxi, Praha 2005, Grafotechna print, 
ISBN 80-86920-01-1 
15 Mládková, L. Management znalostí v praxi, Tiskárny Havlíčkův Brod 2004, 1. vydání, ISBN 80-86419-51-7 
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6. k celé problematice je nutno přistupovat jako k řízení rozsáhlé procesní změny. 
 

Realizace zavádění znalostního managementu se obvykle odehrává v posloupnosti těchto 

fází:16 

• znalostní audit, 

• stanovení cílů a intenzifikačních výstupů, 

• zpracování projektu implementace, 

• vlastní implementace. 

 

3.5.1 Znalostní audit 
 

Úvodní fází zavádění ZM v organizaci je znalostní audit, který je zaměřován na výchozí 

úroveň znalostí, úroveň managementu znalostí i znalostního managementu. Znalostní audit 

lze charakterizovat17 jako systematický průzkum znalostí a znalostních aktivit organizace i 

systémů souvisejících s podporou znalostního managementu. Smyslem auditu znalostí je 

sumarizovat všechny znalosti, které v organizaci existují, jejich vlastníky, v jaké formě se 

nacházejí, jak se využívají atd.  
 

3.5.2 Definování cílů a výstupů 
 

Na základě provedeného znalostního auditu a podrobné kritické analýzy jeho výsledků je 

možno v plánovací fázi implementace ZM přistoupit ke stanovení a specifikaci rámcových i 

dílčích cílů, intenzifikačních výstupů a změn. Cíle je nezbytné stanovit tak, aby z nich měli 

prospěch jak samotná organizace, tak její zaměstnanci a především zákazníci a 

spolupracující partneři. Při formulování rámcových i dílčích cílů je jejich základním 

předpokladem skutečnost, že vychází z podnikatelské strategie organizace a jejich 

realizačních etap. 
 

3.5.3 Proces implementace 
 

Zavádění ZM v jakékoliv organizaci pro ni představuje velmi složitý problém a velkou 

výzvu. To proto, že při realizaci i toho nejkvalitněji připraveného projektu se organizace 

nevyhne předvídaným i nepředvídaný problémům a obtížím. Častým průvodním jevem 

implementace ZM jsou nereálná očekávání, spojená s představou vyřešení příliš mnoha 
                                                 
16 Mládková, L. Management znalostí v praxi, Tiskárny Havlíčkův Brod 2004, 1. vydání, ISBN 80-86419-51-7 
17 Bureš, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, Praha 2007, Grada Publishing,  
ISBN 978-80-247-1978-8 
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problémů najednou, resp. s globálním a komplexním vyřešením ZM u všech 

podnikatelských aktivit organizace. Tyto snahy nebývají úspěšné právě z důvodů 

komplexnosti.  
 

3.6 Aktuální problémy v zavádění ZM 
 

Zavádění managementu znalostí do organizace může být ohroženo mnoha překážkami a 

protivenstvími - například vnitropodnikovým politikařením, nedostatkem podpory ze strany 

manažerů, nedostatkem zdrojů, konkurenčním tlakem na zaměstnance (v prostředí 

vnitropodnikové konkurence znamenají znalosti moc a pracovníci a útvary nemají zájem na 

spolupráci), negativním vztahem pracovníků ke změnám, špatným pochopením pojmu znalost 

a významu znalostí pro firmu, špatně formulovanou podnikovou strategií atd.18 
 

Společným jmenovatelem vedoucích pracovníků českých organizací je v současné době 

skutečnost, že znalostní pracovníky dosud neakceptují a jejich zásadní význam pro 

perspektivní rozvoj organizace nedoceňují nebo dokonce přímo podceňují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Mládková, L. Management znalostí v praxi, Tiskárny Havlíčkův Brod 2004, 1. vydání, ISBN 80-86419-51-7 
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4 POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Pro vypracování této disertační práce bylo využito poznatků z oblasti systémových vědních 

disciplín a z oblasti vědeckých výzkumů. Systémový přístup je takový tvůrčí způsob myšlení, 

aplikovaný na lidské činnosti spojené s řešením problémů, který respektuje základní 

systémové atributy.19  

 

4.1 Vědecký výzkum 
 

Proces vědeckého výzkumu logicky začíná formulováním cíle výzkumu. Tato fáze výzkumu 

je považován za stěžejní. Cíl výzkumu musí být nejenom dobře definován, ale musí být také 

dosažitelný. Další fází vědeckého výzkumu je rozhodnutí o zdrojích dat. Zdroje dat se ve 

výzkumných projektech rozdělují na primární a sekundární.20 Základní rozdíl mezi těmito 

zdroji dat vychází z účelu, ke kterému byla data shromážděna. Primární data pocházejí 

z prvotních zdrojů a jsou získána speciálně na základě odpovědí výzkumných otázek, 

sekundární data byla shromážděna k jinému účelu, než je řešený projekt.21  

 

Zdroje sekundárních údajů mohou být následující:22 

• interní – shromažďovány uvnitř firmy, 

• externí – data shromažďovaná institucemi k nejrůznějším účelům, 

• elektronické a tradiční knihovny, 

• klasické statistické přehledy, 

• databáze, 

• vědecké a agenturní výzkumy, 

• vědecké práce, knihy, dokumenty. 

 

Po rozhodnutí, že se v projektu bude pracovat s primárními zdroji dat, nastupuje otázka 

techniky sběru dat. Volba se pohybuje mezi dotazováním (osobně, telefonicky, písemně), 

pozorováním a experimentováním.21 

                                                 
19 Knapp, V. Úvod do vědecké práce, 1. vyd., Brno, Univerzita J.E. Turkyně, 1981, ISBN 55-030-81 
20 Konečný, M. Metodologie vědy a výzkumu, 1. vyd., Brno, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 1993, dostupné 
v knihovně FP pod evid. číslem S 5274 
21 Mervart, J. Základy metodologie vědy, 1. vyd., Svoboda Praha, 1997. ISBN 25-067-77 
22 Cooper. D.R., Emory, C.W., Bussines Research Methods, 5. vyd., 1995, ISBN 0-256-13777-3 
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Pro zpracování disertační práce bylo použito dvou zdrojů  a to zdrojů primárních a zdrojů 

sekundárních. Při zpracování teoretického základu o současném stavu zkoumané 

problematiky bylo využito především zdrojů sekundárních. Sekundární zdroje byly ve formě 

odborné literatury a odborných článků. Při zpracování byly využity odborné databáze 

knihoven, studoven a dalších organizací. Studium sekundárních zdrojů bylo velmi důležité při 

přípravě a zpracování dotazníků pro vlastní výzkum a získání primárních dat. Primární data 

byla získána na základě dotazníkového šetření.  
 

4.2 Indukce a dedukce 
 

Indukce (z řeckého slova „pagogé"„vedení vzhůru"23) je proces vyvozování obecného závěru 

na základě posuzování jedinečných výroků či jedinečných poznatků o charakteristikách prvků 

u jednotlivých objektů. Metoda indukce řeší vztah mezi pozorovanými údaji a teorií takovým 

způsobem, že se shromažďují empirické poznatky a z nich se vyvozují obecné i konkrétní 

závěry o stavu a vývoji dané reality a formulují se zákonitosti jejího pohybu. Indukce bude 

využita zejména při zobecňování poznatků získaných dotazníkovým šetřením.24  
 

Dedukce (z řeckého slova „apagogé“ – „vedení dolů“23) je proces vyvozování konkrétnějších 

individuálních poznatků z obecnějších.24 Deduktivní metoda je v podstatě dokonalejším 

myšlenkovým postupem jednání. Základ této metody spočívá v tom, že vyvozuje nové 

poznatky z původních premis s odůvodněním, že jsou-li původní premisy pravdivé, budou 

pravdivé i poznatky, které jsou z nich vyvozovány, a naopak. Teorie stavěná na určitých 

premisách umožňuje svou formulací zákonů a logických vztahů mezi výroky nejen 

principiální vysvětlení jevů své předmětné oblasti, nýbrž i předvídání budoucího vývoje a 

stavu reality.  
 

4.3 Analýza a syntéza 
 

Analýza (z řeckého slova “ana-lyó", rozvažuji, rozpouštím23) je jednou ze základních metod 

poznáváni objektů (jevů),  postupem, jímž se zkoumaný jev (celek) rozkládá (dekomponuje) 

na jeho jednotlivé části (prvky, znaky, složky, vlastnosti atp.) a zjišťuji se vzájemné vztahy 

(souvislosti, souvztažností, míry závislosti atp.) mezi prvky celku a mezi každým prvkem a 

celkem (vztahy část-celek) a mezi analyzovaným celkem (příp. jeho prvky) ve vztahu 

(vztazích). Při analýze problému určujeme otázky, na které je třeba odpovědět. 
                                                 
23 Geist, B., Sociologický slovník, 1. vyd., Praha, Victoria Publishing, 1992, ISBN 80-85605-28-7 
24 Synek, M., Jak psát diplomové práce a jiné písemné práce, 1. vyd., Praha, VŠE, 1999, ISBN 80-7079-131-4 
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Syntéza představuje skládání, spojování částí do celku, navazování a nacházení souvislostí. 

Jedná se o opak analýzy. Proces vytváření strukturovaného objektu z jednotlivých prvků a 

vazeb mezi nimi. Analýza a syntéza tvoří dialektickou jednotu, oba dva postupy se prolínají a 

doplňuji (z toho důvodu se někdy hovoří o analyticko-syntetických poznávacích postupech).25 

Syntéza je tedy proti analýze procesem opačným. Jde o sjednocování, složení nějakého 

předmětu, jevu či procesu z jeho základních prvků v nějaký celek, ať myšlenkově, či fakticky. 

Může jít o syntézu jako myšlenkové sjednocení částí celku nebo o myšlenkové spojení 

různých znaků, vlastností nebo stránek předmětů a jevů.  

 

4.4 Abstrakce a konkretizace 
 

Pomocí metody abstrakce je redukován počet sledovaných znaků určité části objektivní 

reality, takže její interpretace je obecnější, tj. omezuje se na vlastností té třídy znaků, která je 

jim společná, a zanedbává specifické znaky, kterými vykazují zkoumané části reality. 

Abstrakce tedy umožňuje zobecnění, tj. přechod od jedinečného (konkrétního), které vykazuje 

mnoho zvláštních znaků, k obecnějšímu, které má sice méně znaků, ale jde o znaky společné.  

Často se pojem abstrakce používá také ve smyslu, že v rámci myšlení vylučujeme při řešení 

problému vše nepodstatné. To umožňuje zjistit obecné vlastnosti a vztahy, tj. podstatu jevu.26 

 

Opakem zobecnění je specifikace, která je charakteristická přechodem od obecnějšího k méně 

obecnému. Konkretizace je procesem vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy objektů.26 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
25 Konečný, M. Metodologie vědy a výzkumu, 1. vyd., Brno, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 1993, dostupné 
v knihovně FP pod evid. číslem S 5274 
26 Synek, M., Jak psát diplomové práce a jiné písemné práce, 1. vyd., Praha, VŠE, 1999, ISBN 80-7079-131-4 
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5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 

Aby bylo možné dosáhnout cílů stanovených v této disertační práci, bylo nutné získat velké 

množství informací. Ty byly získávány na základě dotazníkového šetření, které bylo 

rozděleno do dvou samostatných částí. První část se věnovala obecným informacím o firmě, 

druhá část sloužila pro získání potřebných podkladů pro vlastní návrhy této disertační práce a 

zodpovězení stanovených hypotéz. Dotazník byl vytvořen tak, aby byla zachována maximální 

stručnost, jednoduchost a garantoval anonymitu. Dotazníkové šetření bylo realizováno 

v průběhu měsíců leden – únor roku 2009. 

 

Z možných metod dotazníkového šetření jsem vybral písemný způsob dotazování pomocí 

dotazníku umístěného na internetu a to z následujících důvodů:27 

• Dotazovaný může věnovat zodpovězení otázek dostatek času a péče. 

• Je vyloučen jakýkoliv vliv tazatele na odpovědi. 

• Soukromí při vyplňování dotazníku může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou být 

zodpovězeny také důvěrnější otázky. 

 

Pro terénní šetření, které bylo nutné pro získání primárních dat, byl použit následující 

postup:28  

• kvalitativní výzkum problematiky, 

• stanovení cíle výzkumu a rozpracování do výzkumných otázek, 

• zpracování výzkumu ve firmách za pomoci dotazníku umístěného na internetu, 

• zpracování a analýza dat, 

• vypracování závěrečné výzkumné zprávy. 
 

V dotazníkovém výzkumu se objevily následující typy otázek: 

• s volitelnými odpověďmi a možnosti výběru pouze jediné, 

• výběr ano či ne, 

• doplňkové odpovědi, 
 

 

                                                 
27 http://www.augur-consulting.cz/metody/kvantitativni-vyzkum.html (24.9.2009) 
28 Hubík, S., Keřkovský, M., Lukášová, R., Research methods. Brno: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 2002  
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5.1 Výběr firem pro dotazníkové šetření 
 

Pro účely dotazníkového šetření bylo vybráno 664 firem působících na území České 

republiky. Firmy byly vybrány z rozsáhlých databází umístěných na internetu a to z portálu 

www.businessinfo.cz, jež zajišťuje služby zejména pro malé a střední podnikatele a je 

provozován vládní agenturou CzechTrade a je jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Dále to byl portál www.edb.cz,  jehož hlavní činností je zpracování a prezentace 

informací o českých firmách v ČR a zahraničí. Posledním portálem byl www.hbi.cz, který již 

od roku 1993 monitoruje informace o významných subjektech českého hospodářství, jejich 

kontaktních údajích, činnostech, referencích, produktech a službách. 

 

5.2 Vlastní dotazníkové šetření 
 

V rámci dotazníkového šetření bylo individuálně osloveno 664 firem formou emailu 

s odkazem na elektronický dotazník umístěný na internetu. Z celkového počtu 664 

rozeslaných emailů se 48 emailů vrátilo zpět jako nedoručitelných (což je 7%) a to z důvodu 

zaplněné schránky, již neexistujícího kontaktu, popř. odmítnutí na straně poštovního serveru.  

Celkem tedy bylo doručeno 616 emailů, z čehož jsem pro vlastní dotazníkové šetření získal 

162 vyplněných dotazníků. Návratnost tedy činila 26%. 

Míra návratnosti dotazníků závisí na mnoha faktorech; často uváděnými jsou například 

jednoduchost a srozumitelnost dotazníků, rozsáhlá mediální kampaň před jejich rozesíláním, 

termín, kdy jsou dotazníky odesílány, podpůrné metody zvyšující návratnost dotazníků 

(telefonické hotlines, výhry pro vylosované respondenty, urgující dopisy respondentům), 

institucionální zázemí celého výzkumu a diskrétnost při zpracovávání získaných údajů. Za 

vysokou míru návratnosti jsou považovány hodnoty kolem 30 %, v literatuře jsou ovšem 

respektovány i výzkumy s mírou návratnosti přes 10 %.29  

Ze 162 vyplněných dotazníků bylo pro zpracování použito 154 dotazníků, přičemž osm z nich 

bylo vyřazeno pro neúplnost, popř. z důvodu rozporuplných odpovědí. 

 

 

                                                 
29 Krejčí, J., Trendy ve vývoji výpadků návratnosti českých šetření po roce 1990, SDA Info 2/2006, strana 3-7,  
ISSN 1212-995X 
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5.2.1 Shrnutí 
 

• Jak se dalo předpokládat, s pojem znalostní management je obeznámena 

většina firem ze zkoumaného vzorku – celkem 77%. 

• Počet firem, které mají zavedený znalostní management a aktivně jej využívají 

je poměrně nízký (pouze 8%), celkem 69% firem tento pojem sice zná, ale 

znalostní management ve své firmě nepoužívají. 

• Zavedený a fungující informační systém má celkem 76% firem, z nichž 8% jej 

dokonce používají pro potřeby znalostního managementu. 9% firem uvedlo, že 

se informační systém chystají v horizontu dvou let zavést. 

• Většina firem (64%) se snaží rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti 

svých zaměstnanců. 

• Formální porady vedení jsou nečastěji organizovány s frekvencí alespoň 

jedenkrát za týden (celkem v 71% případů), což je velmi příznivý stav. 

• Stejně tak neformální schůzky (porady) mezi vedoucími pracovníky a jejich 

podřízenými jsou rovněž nejčastěji organizovány alespoň jednou týdně (53%).  

• Převážná část firem (65%) využívá výhod týmové spolupráce při řešení všech 

problémů a úkolů, což je pozitivní stav s ohledem na velký podíl tacitních 

znalostí, které se tímto způsobem předávají. 25% firem používá týmovou 

spolupráci pouze v závažných situacích. 

• Nově získané informace a znalosti firmy nejčastěji (v 71% případů) vkládají do 

svého zavedeného informačního systému, což je pozitivní stav pro sdílení 

explicitních znalostí. 

• Valná část firem má problémy se získáváním nových informací a znalostí 

(celkem 56%). 

• Z výsledů je patrné, že poměrně velká část firem má nepříliš optimálně 

fungující informační systém, který by bylo vhodné optimalizovat pro účely 

znalostního managementu a poté s ním naučit správně pracovat všechny 

zaměstnance. 

• Převážná část firem (84%) si uvědomuje, jaký význam pro ně mají informace a 

znalosti a mají zavedený systém jejich hodnocení.  
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6. HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 
 

Na základě primárního dotazníkového šetření a teoretických východisek získaných během 

sekundárního výzkumu odborné literatury, jsem v první části této kapitoly shrnul postup 

řešení problematiky implementace managementu znalostí, na kterou navazuje v druhé části 

vlastní soubor doporučení (postupů), kterých by se měli společnosti držet v případě zájmu o 

zavedení managementu znalostí do své praxe. 
 

6.1 Doporučená implementační metodika 
 

Při zkoumání problematiky zavádění znalostního managementu do prostředí našich firem 

jsem v odborné literatuře narazil na několik možných postupů. Jeden z možných postupů jsem 

uvedl v teoretické části své disertační práce. 
 

V souhrnu by se daly jednotlivé kroky shrnout do těchto pěti dílčích fází: 

1) Přípravná fáze 

2) Poznávací fáze 

3) Fáze budování pilotních projektů 

4) Fáze rozšiřování a podpory všech činností 

5) Fáze tzv. institucionalizace 
 

1. Přípravná fáze 

První fáze bývá často podceňována, je to dáno tím, že si většina pracovníků i někteří manažeři 

myslí, že management znalostí není nic nového, a proto také nic nového nemůže přinést. 

V tomto stádiu je nutné překonat řadu nedorozumění a především skepticismus. Proto je 

důležité, aby vlastní zavádění bylo řízeno s hora a aby vedoucí pracovník měl významné a 

pevné postavení ve firmě i jednoznačnou podporu vlastníka. 
 

V této fázi je nejdůležitější probouzet a podněcovat zájem ve firmě oblíbených a významných 

pracovníků o management znalostí. Je vhodné tyto pracovníky získat na základě vysvětlení 

dané problematiky a především uvést jaké jsou výhody, které plynou z budoucího sdílení 

znalostí a vzájemné spolupráce. Měly by se pořádat různá školení příslušných pracovníků, 

vzájemně diskutovat, účastnit se konferencí, které mají spojitost s daným tématem, pořádat 

přednášky pracovníků, kteří už mají se zaváděním znalostního managementu zkušenosti. 
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Stěžejními body této fáze by měly být: 

• Definovat a vysvětli pojem znalost 

• Stanovit výhody a nevýhody zavádění ZM 

• Odůvodnit rozhodnutí zavedení ZM 

• Vysvětli přínosy, které to bude mít 
 

Závěrem této fáze by mělo být rozhodnutí, zda se projekt zavádění managementu znalostí 

zahájí, a nebo se naopak zcela ukončí. V případě, že se společnost rozhodne projekt 

rozběhnut, měl by být jmenován odpovědný zaměstnanec (většinou manažer) za všechny 

budoucí znalostní aktivity. 
 

2. Poznávací fáze 

V druhém fázi je stěžejní formulace strategie managementu znalostí, která musí být 

kompatibilní se strategii dané firmy. Tzn. všechny části této strategie musí zcela navazovat na 

cíle podnikání firmy i způsob práce celé organizace, jinak by se zaváděný management 

znalostí mohl naopak stát překážkou další činnosti a růstu společnosti. 
 

Měla by se vytvořit skupina lidí, kteří již mají nějaký vztah k ZM a jsou schopni plnit 

konkrétní úkoly související se zaváděním. Pokud se jedná o firmy s menším počtem 

zaměstnanců, mohou tuto činnost vykonávat i jednotlivci, ale je důležité klást důraz na jejich 

častou vzájemnou komunikaci. Tyto skupiny, popř. jednotlivci představují důležitá 

„střediska“ šíření myšlenek a propagace zavádění. Všechny projekty, které tyto skupiny 

zavádějí do společnosti, by měli mít bezprostřední vztah k podnikání dané firmy. V opačném 

případě se jen velmi těžko pracovníci přesvědčují o účelnosti celého projektu. 
 

Každá takovýto projekt musí mít souhlas vrcholového managementu, popř. i vlastníka. Druhá 

fáze je ukončena zahájením tzv. pilotního projektu (projektů). 
 

3. Fáze budování pilotních projektů 

Od této fáze zavádění ZM se očekává, že by se měly začít znalosti skutečně řídit. Všechny 

pilotní projekty už začaly pracovat a základní metodologie ZM by měla být rozpracována. 

Firma by měla zmapovat své dosavadní znalosti, ale ne na základě doposud zpracovaných 

materiálů o svých zaměstnancích, protože ne vždy jsou tyto materiály pravdivé a vhodné pro 

projekt – často jsou neúplné a zastaralé a byly mnohdy zpracovány k úplně jinému účelu. 

Důležité jsou informace o neformálních komunitách, které jsou důležité z hlediska projektu 

ZM. 
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Cílem všech pilotních projektů by mělo být nejen to, že splní zadané cíle, ale především by 

měl přesvědčit všechny pracovníky, že všechny změny, které se udály jsou jak pro ně, tak  i 

pro organizaci velmi výhodné.  
 

Výstupem třetí fáze by měla být buď plná podpora dalších aktivit v zavádění ZM a vyčlenit 

pro další postup potřebné finance a zdroje, a nebo od projektu zavádění ZM do firmy 

definitivně upustit a to postupným utlumením všech těchto činností. Toto rozhodnutí by mělo 

učinit vedení společnosti a to prostřednictvím oficiálního prohlášení. 

 

4. Fáze rozšiřování a podpory všech činností 

Znalostní management se v této fázi stává celopodnikovou záležitostí a většina zaměstnanců 

by neměla pociťovat problémy s jeho používáním. Firma se sama ujistila, že pro ni má ZM 

smysl, roste zájem o jeho další prohloubení a postupně se dostává i do oblastí, kde prozatím 

nebyl. Sjednocují se pravidla v používání znalostí a určuje se zodpovědnost za dokumenty, 

vytvářejí se dohody o poskytování znalostí a stanovují se i platby za tyto znalosti. 
 

Společnosti by si v této fázi měli dát pozor na správnou koordinaci při prosazování znalostní 

strategie. Často se objevují konflikty nebo nepořádek v informačním systému společnosti a to 

by mohlo být signálem, že společnost situaci nezvládá. Je proto nutné tuto situaci předvídat a 

vedení by mělo být připraveno tuto krizi okamžitě řešit. 

Tato fáze zavádění ZM zabere většinou nejdelší časové období, protože je poměrně složitá. 

Společnost se musí obrnit trpělivostí do té doby, dokud se práce se znalostmi nestane 

každodenní součástí organizace 

 

5. Fáze tzv. institucionalizace 

V poslední fázi zavádění ZM se již práce se znalostmi stala běžnou a přirozenou součástí 

aktivit společnosti. Nejdůležitějším úkolem je udržení rovnováhy mezi obecnými řídícími 

aktivitami a potřebami řízení znalostí. V této fázi často dochází ke změnám v organizační 

struktuře firmy, aby měly znalostní aktivity patřičnou váhu a staly se organickou součástí 

práce firmy. 
 

Výstupem poslední páté fáze by mělo být kontinuální zlepšování práce se znalostmi. 
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6.2 Práce se znalostmi – získávání a jejich implementace 
 

V předešlé kapitole byl shrnutý postup implementace znalostí a uvedeny jeho nejdůležitější 

části. V odborné literatuře ale nikde nebyl popsán vlastní způsob vyhledávání, úpravy a 

následné správě informací, potažmo znalostí a právě na tuto oblast jsem se zaměřil 

v následujícím textu. 
 

Model ZIZ 

V současném vysoce konkurenčním prostředí je nutné, aby všechny společnosti vzali na 

vědomí nejnovějším poznatky z teorie managementu a to především toho znalostního. Je 

možné říci, že rozdíl mezi společností která používá znalostní management a tou, která jej 

nepoužívá by se dal charakterizovat jako rozdíl mezi vědět, či nevědět. 

Je faktem, že znalostní management řídí výměnu znalostí a informací, ale je také důležité 

sledovat přání a požadavky těch, kteří dané znalosti a informace přijímají. Můžeme říci, že ve 

znalostním managementu mají být informace nebo data k dispozici všem lidem ve společnosti 

a to bez ohledu na to, na jaké pracovní úrovni se tito lidé nacházejí. 
 

Všude můžeme nalézt obrovské zdroje informací, ale rozhodující otázkou je vybrat právě ty, 

které jsou pro danou společnost vhodné. Každá společnost si musí sama ověřit a vyzkoušet 

využitelnost získaných informací a znalostí a přiřadit jim příslušnou hodnotu (význam). 

 

V následující části bych chtěl rozšířit již zmíněnou problematiku implementace managementu 

znalostí docentky Mládkové a zaměřit se na získávání znalostí a jejich následné zpracování, 

které bych chtěl nastínit na tzv. modelu ZIZ – získávání a implementace znalostí. 
 

Tento model jsem rozdělil do pěti kroků, a to:  

1. Znalostí základna (prostředí) 

2. Kumulace znalostí 

3. Filtrování znalostí 

4. Zefektivňování znalostí 

5. Zavádění a implementace znalostí 
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Obrázek č. 7: Model ZIZ - získávání a implementace znalostí30 

 

Graficky jsem těchto pět bodů umístil do pyramidy, která je vidět na obrázku č. 7. Jedná se o 

pět stupňů, kdy se pomocí každého stupně pyramidy blížíme ke skutečnému významu 

informace, kterou jsme získali a následně ji „přeložíme“ na znalost, která má pro společnost 

význam. Cestou se daná znalost v každé vrstvě zlepšuje a upřesňuje svoje zaměření tak, aby 

bylo s její pomocí dosaženo stanovených organizačních cílů společnosti. 

 

První vrstva – Znalostní základna (znalostní prostředí) 

Jedná se základ pyramidy, na níž je postaven celý model ZIZ. Vzhledem k tomu, že informací 

a znalostí je všeobecně k dispozici velké množství, můžeme znalostní základnu celkem 

snadno vytvářen např. z internetových zdrojů, odborných knih a článků, ale také např. na 

emailech, různých elektronických komunikačních kanálech mezi zaměstnanci, hromadných 

sdělovacích prostředcích, ale v neposlední řadě to také může být ústní předávání informací. 

Je ovšem jasné, že nemůžeme očekávat, že v těchto roztroušených a neúplných zdrojích 

najdeme přesně ty informace, které potřebuje daná společnost. 
 

                                                 
30 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Znalostní základna (prostředí) 

 
Kumulace znalostí 

 
Filtrování znalostí

Zefektivňování 
znalostí

Zavádění 
a implementace

Dosažení 
organizačních cílů 



- 29 - 

V procesu získávání nových znalostí do znalostní základny je žádoucí, aby sama společnost 

podněcovat zaměstnance k tomu, aby informace, které potřebují ke své činnosti, sami 

vyhledávali. A naopak je pobízet také k tomu, aby přicházeli s novými podněty a nápady, byť 

by byly jakkoli „divoké“. Jak už bylo řečeno v teoretické části této práce, je podněcování 

zaměstnanců k vlastní iniciativě jednou ze základních podmínek správného fungování 

znalostní společnosti. 
 

Znalostní základna představuje celé moře příležitostí pro ty, kteří hledají potřebné znalosti a 

jejich využití už bude záviset pouze na jednotlivcích a samozřejmě i na vedení managementu 

dané společnosti. 

 

Druhá vrstva – Kumulace znalostí 

V druhé části pyramidy se dostáváme k organizování informací takovým způsobem, který 

nám ujasní co která informace znamená a jakou má pro organizaci význam. Tato vrstva je 

hodně podobná té první, protože je zde stále obrovské množství informací, ale už je zde snaha 

oddělovat nepotřebné informace od těch potřebných a zaměřovat je na potřeby společnosti – 

jde o jakési první hrubé síto. 

 

Třetí vrstva – Filtrování znalostí 

Tato část zahrnuje proces přesného definování, co bude ze znalostí, dat a informací převedeno 

do následující části. Každá společnost má více oddělení a zde se musí rozhodnout, zda daná 

znalost má význam pro všechny, a nebo je přesně cílená na určitou skupinu lidí – právě toho 

se má dosáhnout touto úrovní.  
 

Tato část je čistě vnitřní záležitostí organizace. Společnost by si do této části procesu neměla 

nechat jakkoli zasahovat a sama posoudit, které informace, data a znalosti jsou pro ni 

významné a jak s nimi naloží. 

 

Čtvrtá vrstva – Zefektivňování znalostí 

Tato fáze získávání a implementování znalostí je kritická, protože pokud nebude znalost 

správně distribuována dále, může se stát zcela zbytečnou. Tato fáze musí zaručit, že daná 

znalost dosáhne tzv. „až na stůl“ příslušnému oddělení (popř. lidem, jednotlivci) a bude 

přijata.  
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V této části se prověří správná funkčnost všech komunikačních kanálů napříč celou 

společností. Rozhodující je také osobní postoj každé zúčastněně osoby. 

 

Pátá vrstva – Zavádění a implementace znalostí 

V závěrečné fázi procesu dochází k praktické realizaci získaných znalostí, bez ohledu na to, 

zda byly získány všechny potřebné znalosti. Realizace bude záviset na efektivnosti využití 

získaných znalostí a na dobře odvedené práci zaměstnanců. 
 

Platí zde známé rčení, že „Mysl je jako padák, je užitečná pouze tehdy, pokud je otevřená“. 

Každá znalost ztrácí význam, pokud není správně využita. Je důležité, aby si společnosti 

uvědomily, že prošly přes čtyři úrovně a všechny znalosti položily do správné perspektivy a 

v tuto chvíli jim mohou přinést pozitivní výsledky. 
 

6.3 Doporučení  
 

Na závěr této kapitoly bych chtěl uvést několik doporučení, kterých by mohly společnosti 

využít při zavádění managementu znalostí. 

 

Důležité kroky před vlastním zavedením znalostního managementu: 

 

• Prozkoumat a vypracovat přehled o všech informačních zdrojích a znalostech 

• Identifikovat nedostatky a mezery v aktuálních znalostech, v metodice řízení, 

identifikovat znalostní kategorie, typy, přístupová místa, vlastníky a autory, způsoby 

použití znalostí, jejich účinnost a zpětné vazby.  

• Pokusit se vybudovat vztah mezi zaměstnanci a jejich prácí tak, aby byly ochotni 

sdílet svoje znalosti a dovednosti.  

• Vypracovat komplexní způsob práce s informacemi a znalostmi a navrhnout způsob 

jejich hodnocení.  

• Stanovit odpovědnost za informace a znalosti 

• Vybudovat vhodný komunikační kanál, aby znalosti a dovednosti významných a 

zkušených pracovníků nepřišly na zmar a byly úspěšně zaznamenány v informačním 

systému. 

• Vytyčit cíle a definovat očekávání v oblasti poskytování informací a znalostí.  
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• Pořádat semináře o znalostním managementu, aby se dostal do povědomí 

zaměstnanců.  

• Vypracovat motivační metodiku zaměstnanců tak, aby podporovala sdílení znalostí a 

především zvyšovala jejich kvalitu před kvantitou. 

• Udržovat zavedené a používané komunikační metody, které se v praxi osvědčily,  a 

zaměstnanci je umí bez problémů používat. 

 

Jak získat podporu pro zavedení znalostního managementu u vedení firmy:  

 

• Pokusit se najít příležitost k uplatnění nástrojů znalostního managementu v malém 

měřítku a poté poukázat na výhody a přínosy daného postupu.  

• Ukázat možnou návratnost budoucích investic, poukázat na zvyšování produktivity 

práce a zvýšení produkční kapacity a velkou úsporu času. 

 

Jak se vyhnout nástrahám a překážkám v průběhu realizace:  

 

• Naučit se správně komunikovat a vzdělávat se. 

• Při zpracovávání úkolů spojených s implementací ZM je vhodné vyzdvihnout ty cíle 

plánu, kterých je možné relativně snadno dosáhnout a zaměřit se na možné problémy 

zaměstnanců a snažit se jim předcházet. Pokud se daný plán splní alespoň částečně, 

vzbuzuje se tím jejich důvěra. Jak je všeobecně známo, mezi lidmi se šíří špatné 

zprávy mnohem rychleji a lépe než ty dobré. Právě to je může odradit od dalšího 

postupu. 

• Právě proto je důležité se připravit na to, že cca 20% zaměstnanců bude ochotně 

spolupracovat, 30% se bude změnám bránit (ať už z principu a nebo z nevědomosti a 

neznalosti) a 50% jich bude nerozhodnutých. Právě na těch 50% nerozhodnutých je 

třeba se zaměřit. Mělo by se vyslovit uznání a podpora těm cca 20% spolupracujícím a 

těch zbývajících 50% je bude brzy následovat. 
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7. PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Přínosy disertační práce je možné spatřovat jednak v rovině teoretické a rovněž pak také 

v rovině praktické. Je vhodné ale zmínit fakt, že oba pohledy jsou úzce provázány a lze o nich 

říci, že jsou v podstatě navzájem neoddělitelné. Teorii můžeme chápat jako poznání, kdežto 

praxe zahrnuje všechny činnosti mimo poznání samotné, především činnosti zaměřené 

navenek. Můžeme říci, že žádná praxe není bez správně použité teorie. Veškerá praxe je totiž 

vázána na určité podmínky a je postavena na řádu, který je třeba brát v úvahu. Důležitou roli 

také hraje přínos pro pedagogiku, neboť získané poznatky mohou sloužit k dalšímu lidskému 

rozvoji. 
 

7.1 Přínosy disertační práce v teoreticko-vědecké rovině 
 

Tato disertační práce vychází ze současného stavu vědeckého poznání ve zkoumané oblasti a 

ze specifických podmínek, které přináší dnešní podnikatelské prostředí. Za nejvýznamnější 

přínosy pro rozvoj teorie lze v rámci zpracované disertační práce považovat následující body: 

 

• Práce navazuje na poznatky významných českých, ale také v nemenší míře i 

zahraničních autorů, shrnuje nejdůležitější části a charakteristiky zkoumané oblasti. 

• Zpracování teoretického základu zkoumané problematiky 

• Práce ukazuje aktuální stav informovanosti firem působících na území ČR o 

možnostech současného managementu znalostí 

• Definuje možné překážky v zavádění ZM do praxe firem 

• Nastiňuje možné postupy, které lze využít při implementaci ZM 

• Předkládá způsob získávání a následné implementování znalostí 
 

7.2 Přínosy disertační práce pro akademickou (pedagogickou) rovinu 
 

V rámci disertační práce bylo zkoumáno a analyzováno široké spektrum činností a 

problematik, které mají souvislost se zaváděním ZM do praxe. Získané poznatky je možné 

využít v předmětu „Podnikový management“, ale především v  nově akreditovaném 

magisterském studijním programu „Systémové inženýrství a informatika“ a oboru 

„Informační management“, v jehož studijním plánu je v letním semestru prvního ročníku 

předmět „Znalostní management“, který se zabývá zkoumanou problematikou v obecné 

rovině.  
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Právě u tohoto předmětu mohou být získané informace použity pro jeho rozšíření a 

prohloubení. Výsledky získané při zpracování této disertační práce mohou být také použity při 

přípravě skript do uvedeného předmětu. 
 

7.3 Přínosy disertační práce v praktické rovině 
 

Společnosti dostávají v podobě popsaného implementačního postupu nové vodítko,  jak 

možná co nejlépe postupovat při zavádění ZM do jejich praxe. Použitá metodika je přitom 

jednoduchá a snadno pochopitelná. Jejich součástí jsou konkrétní postupy a na závěr i 

doporučení, kterými by se mohli společnosti řídit. 
 

Mělo by docházet ke zlepšení konkurenční pozice, neboť právě ZM je jednou z moderních 

a komplexních metod a jasnou konkurenční výhodou. Prostřednictvím správně fungujícího 

ZM by pak firma měla dosahovat zvýšené adaptibility na současném velice dynamickém trhu. 

Lze také očekávat zlepšení odezvy od zákazníků, posílení dobrého jména společnosti a popř. 

také firemní značky. 
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8. ZÁVĚR 
 

Management znalostí je u nás stále relativně novou a neustále se dynamicky rozvíjející 

oblastí, v níž neustále dochází k rozvoji nových přístupů. Pokusy o praktické aplikace však 

narážejí na nejrůznější problémy: celá věc se často chápe a definuje zjednodušeně, diskuse se 

obvykle týkají pouze základních a obecných principů.  
 

Můžeme říci, že alespoň ta malá část podniků, která v současné době využívá znalostní 

management již poznala, že informace a především znalosti jsou jejich důležitá aktiva a jsou 

velice významnou částí majetku. A právě pro jejich správu je podle mého názoru důležité mít 

nástroje, strategii a tu správnou vnitřní politiku. 
 

Správa a řízení znalostí v organizace není snadnou záležitostí, je to jednak proto, že jsou 

znalosti poměrně abstraktním pojmem a také proto, že objem znalostí je v organizaci poměrně 

velký a heterogenní. Z uvedeného poznání vylívá poznatek, že k tomu, aby s nimi společnost 

úspěšně pracovala je nutné zavést ucelený sytém. A právě takovýmto systémem je znalostní 

management, který je obsahem mé disertační práce. 
 

Implementace, neboli chronologicky zaváděný znalostní management je tudíž jedním 

z nejvýznamnějších kroků, které organizace musí podstoupit, aby mohla úspěšně konkurovat 

na dnešním dynamicky se rozvíjejícím trhu. 
 

Mezi výhody managementu znalostí jednoznačně patří: 

• Společnost mnohem lépe využívá pracovníky a jejich znalosti, získává nové 

dovednosti, je pro ni mnohem lehčí vytvářet nové produkty a služby a celkově se 

zvyšuje kvalita. 

• Firma je schopná se lépe soustředit na přání zákazníka, snadněji je získává a je 

schopná si je udržet. Rychleji reaguje na změny na trhu a pružně mění výrobky i jejich 

kvalitu. 

• Úspěšně se zvyšuje flexibilita, rychlost a správnost rozhodování, příznivě se projevuje 

na větší míře sdílení tacitních znalostí a úspěšně ovlivňuje proces učení celé 

organizace. 

• Efektivněji spolupracuje s dodavateli a zlepšují se vztahy mezi nimi, stejně tak 

dochází k integraci logistiky. 

• Společnost jednodušeji inovuje, zlepšuje svou provozní efektivitu a v neposlední řadě 

se to také pozitivně odráží na morálce jejich zaměstnanců. 
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Výsledkem mé disertační práce je popsaný postup implementace managementu znalostí, který 

lze považovat za vodítko,  jak je možné co nejlépe postupovat při jeho zavádění v prostředí 

firem působících v ČR. Použitá metodika je přitom jednoduchá a snadno pochopitelná, ale na 

druhé straně je dostatečně popisná, takže se komplexně věnuje všem problémům. Jejich 

součástí jsou konkrétní postupy a na závěr i doporučení, kterými by se mohli společnosti řídit. 

V práci definuji možné překážky v zavádění znalostního managementu, nastiňuji možné 

postupy, které lze využít a předkládám způsob získávání a následné implementování a 

spravování znalostí. 
 

Na závěr bych chtěl zmínit jedno rčení, které se přesně hodí na zkoumanou problematiku a 

podtrhuje podstatu toho, o co se snaží znalostní management a jak by se měli společnosti 

chovat, aby využili všech jeho výhod: 

 

V přístavu je loď vždy v bezpečí, ale není to účel, za kterým byla postavena. 
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