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Anotace 
V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro 
celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích 
výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro obor 
Řízení a ekonomika podniku (ŘEP), a to v souladu s vymezenou oblastí výzkumné a 
publikační činnosti. Pro systémové pojetí celého tématu DP byla vymezena oblast 
teoretických východisek, vyjádřena metodologie řešení systémových modelů vzdělávání na 
prostředcích Internetu a pro uvedenou praktickou výzkumnou činnost byl vybrán adaptabilní 
(„učící se“) Podnik 1 jako referenční pro řešení dílčích praktických výzkumných úkolů) a byla 
vytvořena metodologie moderního přístupu k tvorbě modelů („pro moderní řízení a sdělování 
informací mezi systémy“) a modelování potřebného adaptabilního („přímo také 
zdokonalujícího se modelováním“) Internetového (a intranetového) prostředí podniků a jeho 
užití v procesu celoživotního vzdělávání znalostních pracovníků („lektorů“) Podniku 1 a 
možných dalších („znalostních pracovníků a uživatelů“) předpokládaných Podniků 2, 3,…, m 
tj. „podniků jako dalších zákazníků“ a to k aktivnímu vytvoření adaptabilního a moderního 
prostoru s možným užitím zdokonalovaných („nových a také moderních inteligentních a 
učících se“) prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT) jak ze světa, tak 
z ČR a to především nových (a také vývojově perspektivních) Internetových nástrojů a 
prostředků pro řízení podniků, celoživotního vzdělávání v oblasti IT pracovníků podniků a 
nutného sledování požadované konkurenceschopnosti podniku působícího v sektoru 
dynamicky se rozvíjející IT. Systémově řešeným modelováním na počítačích je zde vyjádřena 
problematika vhodně zvolených internetových nástrojů v konkurenčním prostředí podniků, a 
dále je řešeno modelováním na počítači také nové pojetí modelování vedoucí 
k předpokládanému modernizování forem moderního elektronického celoživotního 
vzdělávání na nástrojích Internetu. Součástí práce je také vytvoření modelů na počítačích (PC) 
umožňujících porovnávání předpokládaných změn v konkurenceschopnosti podniků 
reagujících na přínosy vytvořené metodologie a vedoucí také i k předpokládanému zlepšení 
kvality řízení a ekonomiky podniků v podmínkách relativního zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků. Řešení této moderní problematiky je prováděno na základě 
vhodné analýzy zvolených podniků a také odpovídajících řešenému tématu a řešeným cílům 
práce a také i informacím získaným z publikací v  informačních zdrojích světa na Internetu i z 
virtuálních knihoven světa, vydavatelství, seminářů, sborníků a konferencí. Výsledky 
systémově pojaté analytické činnosti a řešení úkolů výzkumné práce jsem průběžně 
publikovala v článcích odborných a recenzovaných časopisů, sborníků a také v příspěvcích na 
konferencích. V těchto výsledcích výzkumu je systémově vyjádřena nová podstata řešení 
rozhraní sociálního a technického systému IT s vybranými prostředky internetových nástrojů 
pro celoživotní vzdělávání pracovníků působících v sektoru IT jako možný příspěvek do 
moderního vytváření učících se organizací. 
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Annotation 
In the presented dissertation, there is, based on a given topic “Internet tools for lifelong 
learning in the IT sector”, expressed an appropriate coverage of created partial research tasks 
with an active solution of them at the Faculty of Business and Management, Brno University 
of Technology for branch Company Management and Economics, and that in accordance with 
the defined areas of research and publication activities. For systemic approach to the whole 
dissertation, it was defined area of theoretical perspectives and expressed methodology for 
addressing systemic models of education on Internet means and for that practical research 
work was chosen adaptable (“learning”) Company 1 as a reference (for solving individual 
practical research tasks) and a methodology of modern approach to modelling was created 
(“for modern management and information communication between systems”) and also 
modelling of a  required adaptable (“directly also improving with modelling”) Internet (and 
intranet) environment of companies and its use in the process of lifelong learning of 
knowledge workers (“teachers”) of Company 1 and possible additional (“knowledge workers 
and users”) Company 2, 3, ..., m i.e. “businesses as other customers” and all that to actively 
create an adaptable and new space with the possible use of an evolutionary (“new and also 
modern and intelligent and self-learning”) means of information and communication 
technologies (ICT) both from the world and from the Czech Republic and especially new (and 
evolutionary perspective) Internet tools and resources for business management, lifelong 
learning in IT sector and necessary monitoring of demanded company's competitiveness 
operating in dynamically developing IT. By systemically solved modelling on computers, 
there is expressed an issue of appropriately selected internet tools in a competitive 
environment of companies, and also there is addressed by computer modelling a new 
approach to modelling leading to an anticipated modernization of modern electronic lifelong 
learning forms built on tools and resources of the Internet. The work also includes a creation 
of models on PCs allowing comparison of expected changes in competitiveness of companies 
reacting to the benefits of created methodology and that leads to an anticipated improvement 
in the quality of management and economics of companies in terms of relative improvement 
of their competitiveness. Solving of these modern issues is conducted based on an appropriate 
analysis of selected enterprises, corresponding to the solved topic and solved objectives of the 
work and also obtained information from publications in world information sources on the 
Internet and from virtual libraries of the world, publishing, seminars, proceedings and 
conferences. The results of system analytical approach to solving tasks and activities of the 
research work have been regularly published in articles of professional and peer-reviewed 
journals and also in conference contributions. In these research results, there is systematically 
expressed a new essence of solving interface of social and IT technical system with selected 
resources of internet tools for lifelong learning companies working in IT sector as a possible 
contribution into modern creation of self-learning organizations. 
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Úvod 
Na prahu 21. století je světová ekonomika konfrontována s řadou výzev v prostředí 

charakterizovaném procesy informačních a komunikačních technologií. V globalizovaném 
ekonomickém prostoru (Kadeřábková, 2004), (Burešová, 2011) soutěží podniky o zdroje - 
investice, lidský kapitál a technologie. Klíčem k úspěchu se stávají vedle informací a dat 
především znalosti a nové formy jejich šíření, které charakterizují přechod ke znalostně 
založené ekonomice a společnosti. Znalosti (Kadeřábková, 2004), (Burešová, 2011) se 
stávají zdrojem bohatství a mohou rovněž přispívat k prohlubování nerovností mezi 
podniky. Nové znalosti a jejich úspěšné využívání, jako klíčový zdroj ekonomického 
pokroku, charakterizují období rozvoje moderní společnosti.  

Nové technologie (Burešová, 2011), (Kadeřábková, 2004) a jejich úspěšné šíření měly 
vždy významný dopad na ekonomiku a společnost. Za zásadní jsou dnes v procesu přechodu 
ke znalostně založené ekonomice považovány informační a komunikační technologie 
(ICT). Rozmach (Burešová, 2011), (Kadeřábková, 2004) využívání ICT významně mění i 
vnímání charakteru inovačních procesů. Ve znalostně založené ekonomice se informační a 
komunikační technologie vyvíjí do komplexnější struktury, kde se oslabuje dřívější rozdělení 
na subjekty vytvářející a využívající nové znalosti a dochází tak k vytváření učících se 
organizací s prostředky umělé inteligence. V ekonomice tažené znalostmi sehrává klíčovou 
úlohu (Burešová, 2011) dostupnost kvalitního lidského kapitálu. Vybavenost 
informačními a komunikačními technologiemi tedy přestavuje významnou příležitost 
pro získání znalostí jako zdrojů konkurenceschopnosti. Nové technologie umožňují 
přechod na novou růstovou trajektorii pouze za předpokladu, že jsou provázeny dlouhodobou 
dostupností vysoce kvalifikované pracovní síly a dochází ke vzniku tzv. znalostních 
pracovníků.  

Konkurenceschopnost podniků (Burešová, 2011), (Rais, 2012) je pak systémově 
charakterizována jako schopnost soustavně vykazovat růst produktivity, tj. dosahovat 
s omezenými vstupy práce a kapitálu vyšších výstupů. Konkurenceschopnost se projevuje 
získáním, udržením a zvyšováním podílu na trhu. Tato schopnost závisí na vývoji, 
technologickém pokroku a zlepšování kvalifikace pracovních sil. Konkurenční prostředí je 
hlavní hnací silou inovací.   

Kvalitní lidský potenciál (Burešová, 2011) spolu s konkurenceschopností podniků je 
spjat především s novým pojetím učení znalostních pracovníků (learning, e-learning). Učení 
tak ovlivňuje vnímání informací člověkem. Schopnost učení mohou mít jak lidé, tak některé 
stroje či vyspělé informační systémy. Celoživotní vzdělávání je trvalý proces, který je 
ovlivňován tím, co již člověk zná a je součástí individuálního dospívání, výchovy a 
vzdělávání a je také ovlivněn okolní kulturou. Učení lidí a jejich celoživotní vzdělávání 
je jednou z klíčových aktivit rozvoje lidských zdrojů. K zajištění tohoto systémově 
vymezeného dynamického procesu ve znalostní společnosti bude zásadní roli sehrávat 
využívání trendů ICT ve znalostní ekonomice. Z hlediska tohoto chápání vývojových trendů 
a systémového vymezení oblastí v této práci bude řešení možností internetových nástrojů 
pro celoživotní vzdělávání (lidského potenciálu) v sektoru IT postupně uváděných v mém 
souboru publikovaných prací (kap. 11.1) a vzniklých při řešení úkolů specifického výzkumu 
na Fakultě podnikatelské (kap. 11.2) zásadní při řešení praktických úloh v podniku. 
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1 Systémové vymezení oblastí disertační práce 
1.1 Vymezení systémově pojatého prostředí disertační práce 

Současná epocha kulturního a civilizovaného světa je charakteristická rychle se 
měnícím obchodním a technologickým prostředím, klade pochopitelně neustále nové a nové 
nároky na všechny pracovníky každého podniku (znalostní pracovníky podniků). 
V konkurenci uspěje jen takový podnik, který kromě dalších konkurenčních výhod 
získává i výhodu vzdělaných a neustále se zdokonalujících pracovníků na všech 
stupních. Je ale samozřejmé, že čas a náklady vynaložené na vzdělávání se musí odrazit 
v praxi i teorii. U podniků (Academy Education, 2014) využívající elektronické vzdělávání 
(e-learning) dochází k zefektivnění celého procesu vzdělávání jejich pracovníků, včetně 
snížení nároků na finanční a kapacitní zdroje pro vzdělávání.   

Cílem vzdělávání (Takhirov, 2009) je flexibilita, připravenost, a rychlá reakce 
zaměstnanců na případnou změnu v pracovním procesu, která bývá častá, mnohdy souvisí 
s novými požadavky jak na podniky, tak na zaměstnance. Jedná se například o modernizaci 
výroby, změnu výrobního postupu či technologie.  
1.1.1 Cíl disertační práce 

Na základě systémového vymezení disertační práce (DP) zpracovávané na zadané 
téma „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ je STĚŽEJNÍM CÍLEM 
podle nové metodologie vytvořit model vhodný pro ověřování vybraných charakteristik 
řešeného tématu disertační práce pro obor Řízení a ekonomika podniku.  
Obrázek 1: Stěžejní cíl disertační práce 

 
Zdroj: vlastní 
 

PROSTOR modelování současné informační a nové znalostní společnosti (nové 
ekonomiky) 

 
 
 

 
 
 

MODEL VHODNÝ PRO OVĚŘOVÁNÍ VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK 
KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ V SEKTORU IT  (systémově řešené v oblasti ICT) 

„Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ 

NOVÁ METODOLOGIE 
TVORBY NODELŮ A MODELOVÁNÍ  

VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK PODNIKŮ 
(„zákazníků“) 

SYSTÉMOVĚ 
VYMEZENÉ 
PROCESY 
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1.1.2 Dílčí cíle disertační práce 
 vyjádřit podle nové metodologie model celoživotního vzdělávání s využitím 

vybraných internetových nástrojů, 
 dále vyjádřit model konkurenceschopnosti pro zvolené podniky působící v sektoru 

IT. 
Dílčí cíle disertační práce jsou stručně vyjádřeny na obrázku 2. 

Obrázek 2: Systémově vyjádřené dílčí cíle disertační práce 

 
Zdroj: vlastní 
 
1.2 Oblasti výzkumu vymezené teorií systémů  

Zásadním novým přístupem ke zpracování disertační práce „Internetové nástroje pro 
celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ je především využití možností osvědčené „Teorie 
systémů“ (Bartalanffy, 1923), jako hlavního nástroje pro konstrukci budoucího modelu 
reálného prostředí - systémově vymezeného výzkumu a disertační práce podle obrázku 3 
(Pracovní pojetí abstraktního systému Sα a jeho podstatného okolí). Na tomto obrázku je 
zvýrazněno identifikovatelné (analyzované, rozpoznatelné) prostředí abstraktně pojatého 
(obecného) „systému Sα na dané rozlišovací úrovni včetně jeho bezprostředního (podstatného) 
a tedy blízkého okolí vyjádřeného dále podněty (vstupy) Iα, chováním (reakcí) Oα.“. 

V disertační práci se očekává integrované a také systémově integrovatelné - vzájemné 
propojení Internetu, ICT, vzdělávání lidí, řízení podniku a také bezprostředního okolí 
zahrnujícího především ekonomiku prostředí nezbytnou pro existenci libovolné z úrovní α 
abstraktních systémů. Z těchto zkoumaných oblastí je navržena nová „Metodologie tvorby 
modelu a modelování“. 

 
            METODOLOGIE tvorby modelů a modelování 

TEORIE SYSTÉMŮ 
 
 
ICT 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
   ŘEP 

„INTERNETOVÉ NÁSTROJE PRO CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ V SEKTORU IT“ 

Vymezení oblasti práce, cíle práce a výzkumná otázka, 
metody zpracování úkolů, podmínky pro tvorbu modelu  
a modelování, řešení úloh, výsledky modelování a návrhy 
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Systém Sα jsem pracovně definovala, v souladu s teoretickými úvahami o 
abstraktních (obecných) systémech (obrázek 3 Pracovní pojetí abstraktního systému Sα a 
jeho podstatného okolí) jako „množinu prvků  p1,2,3…n a vazeb mezi nimi ri,j na dané 
rozlišovací úrovni α systému Sα.“  
Obrázek 3: Pracovní pojetí abstraktního systému Sα a jeho podstatného okolí 

 
Zdroj: vlastní (podle Janková, 2014) 

V kapitole první (DP) jsem se soustředila na rozvinutí hlavních myšlenek autorů 
citovaných v úvodu této práce a zaměřila se na nové a perspektivní prostředí informačních a 
komunikačních technologií (ICT), jako na progresivní technologické prostředí, v němž bude 
svět konfrontován s novými vědeckými poznatky a to především kvalitou technického a 
technologického prostředí a vědomostmi a znalostmi lidského kapitálu v celoživotním 
vzdělávání a v globálním pojetí konkurenceschopnosti podniků.  

Významnou roli bude sehrávat systémové řešení s integrujícími úrovněmi v pojetí 
moderního oboru pro řízení a sdělování informace v reálném prostředí vymezeném živou a 
neživou přírodou a uvedenými transformacemi na znalostně založenou ekonomiku 
(vyjádřenou podrobně v úvodní kapitole této práce).  

Systémově vymezené oblasti práce dávají prostor pro specifikace uvedených cílů celé 
práce se zaměřením na novou metodologii modelování konkurenceschopnosti podniků 
v dynamickém prostředí technických a sociálních systémů v procesu celoživotního 
vzdělávání. Základem je komplexní vnímání reálného prostředí a jeho modelování na 
současných prostředcích PC s možným programovým vybavením MS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYSTÉM Sα NA JEHO DANÉ ROZLIŠOVACÍ ÚROVNI A JEHO PODSTATNÉ A BLÍZKÉ 

OKOLÍ vyjádřené podněty (vstupy) Iα a chováním (reakcí) Oα 
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pk 
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r1,k

r2,k 

r2,n 

REÁLNÉ PROSTŘEDÍ SYSTÉMOVĚ VYMEZENÉ  
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2 Metody zpracování disertační práce 
2.1 Předpoklady vědeckého výzkumu pro tvorbu modelu 

Základním smyslem vědeckého poznání (Projekt vědecké metody, 2016), stejně jako 
poznání obecně, je zprostředkovat přechod od známého k neznámému, tj. na základě známých 
faktů předpovídat fakta neznámá. Tento přechod označujeme obecně jako predikci. 
Základním smyslem vědy je tvorba takových poznatků, které umožňují člověku 
vysvětlovat jevy a procesy tohoto světa. Věda nemůže popisovat izolovaná fakta, ale usiluje 
o jejich zasazení do zákonitých souvislostí s jinými fakty, tj. o jejich pochopení, resp. 
vysvětlení jako integrované pojetí systémového přístupu k popisovanému „vědeckému 
výzkumu pro tvorbu modelu“ vyjádřené již na předcházejících obrázcích a vedoucí 
k následujícímu pojetí „vědeckého výzkum pro tvorbu modelu“.  Výzkum (Hendl, 2005) je 
tedy chápan jako proces získávání nových poznatků. Jedná se o systematickou a pečlivě 
naplánovanou činnost, jejichž snahou je přispět k rozvoji zkoumaného vědního oboru. A proto 
jsem byla řešitelkou výzkumných úkolů (kap. 11.1). 

Metodologie (Projekt vědecké metody, 2016) v širokém slova smyslu vyjadřuje 
obecná filozofická východiska vědeckého poznání, společná všem vědeckým disciplínám. 
V užším smyslu se tímto pojmem označuje teorie vědeckého poznání, která studuje procesy 
poznávání a přetváření skutečnosti, jež jsou předmětem konkrétních vědeckých disciplín. 
Proto je řešená disertační práce propojovacím článkem (metodologií) systémového pojetí 
k modelování řešené problematiky. Termín metoda (Projekt vědecké metody, 2016) pochází 
z řeckého slova methodos a doslovně znamená „cesta za něčím“, „postup“. Pojem vědecká 
metoda lze obecně charakterizovat jako záměrný postup (cestu), jehož pomocí dosáhneme 
určitého cíle. Předkládaná práce vychází z podrobné analýzy uvedených informačních zdrojů 
a z nich výběrem jsou zvýrazněny po konzultacích a z odezev na publikační činnost uvedené 
metody na obrázcích 4 a 5. 

 
Obrázek 4: Uvažované empirické a logické metody  

 
Zdroj: vlastní 

EMPIRICKÉ:  Pozorování  Dotazování  Měření  Experimentování 

LOGICKÉ:  Analýza  Syntéza  Indukce  Abstrakce  Konkretizace 

METODY 

 NÁVODY VEDOUCÍ K MOŽNÉ REALIZACI 
výzkumných cílů disertační práce, uvedených dílčích cílů 

a výzkumné otázky (kap. 1) 
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Ve vědecké práci používám rovněž metodiku. Metodika (Projekt vědecké metody, 
2016) výzkumné práce je praktickým postupem (návodem), jak postupně realizovat výzkumné 
procedury vztahující se k realizaci výzkumného cíle. Metodický postup můžeme formálně 
ztvárnit např. ve vývojovém diagramu či v jiném formalizovaném schématu a v této práci 
užitím strukturálního členění kapitol vycházejících ze systémového pojetí tématu disertační 
práce. 
Obrázek 5: Vztah mezi pojmy metodika, metoda a metodologie 

 
Zdroj: vlastní (podle Ochrana, 2008) 
 
2.2 Možnosti vybraných analytických metod pro tvorbu modelu 
Mezi vybrané moderní metody analýzy patří: 

 především systémový přístup a definování systému podle pravidel obecné teorie 
systému, 

 proces modelování a tvorba modelu s využitím metod umělé inteligence. 
Systémový přístup k uvedenému řetězci chápání nového modelování je vytvořen 

v souladu s principy obecné teorie systémů jako konceptu pro myšlení, analýzu situací 
reálného světa, rozhodování a jednání v podmínkách komplexní reality. Systémový přístup  
(Doucek, 2010), (Vodák, 2011) poskytuje metodická východiska nejen k řešení problémů, ale 
umožňuje je řešit komplexněji ve vztahu k ostatním aspektům, které jej ovlivňují. Systémový 
pohled na řízení v podnicích přináší rozsáhlejší možnosti zejména v pochopení zákonitostí 
jevů a procesů v podnicích a ve zkoumání těchto zákonitostí v celé její šíři. Dále umožňuje 
provádět účelnou abstrakci od některých faktorů a potom realitu popisovat vhodnými 
modely. Stručné vyjádření systémového přístupu a jeho hlavní role v managementu uvádí 
(Vodáček, Vodáčková, 2009)1. „Systémovým přístupem se rozumí účelový způsob 
komplexního myšlení, formulování a řešení problému a interpretace dosažených výsledků 
                                                             1 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Synergie v moderním managementu. 1.vyd. Praha: Management Press, 
2009.170 s. ISBN 978-80-7261-190-4. 

metodologie 
 

metoda 
metodika 
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rozboru. Znamená to, že zkoumané jevy a procesy jsou chápány ve své jednotě vnitřních a 
vnějších souvislostech.” Systémový přístup (Doucek, 2010) a OR/MS (Operations 
research/Management science) je modelovací proces - jako vědecké řešení složitých problémů 
při rozhodování. Cílem tohoto přístupu v celé disertační práci je zlepšení existujícího 
systému, respektive návrh nového systému, který bude nejlépe splňovat na něj kladené 
požadavky (v DP uvedeným modelováním konkurenceschopností). 

 
2.3 Možnosti moderního modelování a simulace úloh 
2.3.1 Vybrané analytické metody  

Benchmarking (Benchmarking, 2015) - alternativně je možné říci komparace či 
porovnávací ukazatel. Je to metoda řízení kvality. Často bývá označována jako metoda 
zlepšování učením se od druhých. Je to neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt 
nejlepší praktické postupy jejím cílem je dosažení lepších výkonů. Benchmarking je trvalá 
optimalizace, která porovnává, analyzuje procesy (služby) za účelem zjistit nejlepší praxe, s 
nimiž se pak podnik poměřuje. Účelem této metody je stanovit rozdíly, které lze využít ke 
zlepšení postavení podniku a využívám ji v modelování stručně vyjádřené ve 4. a 5. kapitole.  

Benchmarking je neustále opakující se proces; je to způsob řízení změn a cesta k 
trvalému zlepšování. 
2.3.2 Vybrané metody hodnocení stavu podniku  

Model excelence EFQM  - European Foundation for Quality Management (Nenadál, 
2008) je manažerský model, který vytvořila Evropská nadace pro management kvality 
(EFQM), nezisková organizace založená v roce 1988 sdružující 700 podniků z různých 
odvětví. Model aplikuje zásadní koncepty komplexního řízení kvality (TQM) do 
strukturovaného systému řízení.  

 Model EFQM využívají nyní desítky tisíc organizací v celé Evropě i mimo ni. Jsou 
mezi nimi podniky, školy, zdravotnické organizace, policejní služby, veřejné prospěšné 
organizace i vládní úřady. Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve 
všech oblastech její činnosti. V práci ji využívám a je součástí hodnocení výsledků 
vyjádřených expertním a uživatelským zhodnocením modelování (grafické a tabulkové 
zobrazení v DP – zde stručně vyjádřené v kapitole 4. a 5.). 
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3 Podmínky analýzy systému pro tvorbu modelu 
Třetí kapitola podává společně s dalšími kapitolami širší systémově vyjádřený profil 

postupně vytvářeného hierarchicky členěného modelu rozsáhlého systému, které jsou 
podkladem k začlenění práce s přínosy konfrontovanými uváděnými citacemi v odborných 
pracích a opřených o legislativní a další hraniční oblasti systémového pojetí celé disertační 
práce (např. hodnocení a výběr progresivního elektronického vzdělávání v kontextu 
současných uznávaných nebo již historicky překonaných nástrojů).  

Obsáhlost všech uváděných podkapitol disertační práce jen zvýrazňuje nutnou a 
značnou šířku systémově pojatého úkolu s nezbytným vymezením podstatného okolí 
systému. Citacemi doplněné části kapitol svědčí o rozsáhlosti zadaného úkolu, velkém zájmu 
vědeckých pracovníků a odborníků o řešení dílčích a lokálně vymezených okruzích možného 
systémového řešení specifických problémů. Rozvedení citací je součástí dalších prací 
uvedených podniků pro reklamní činnost svých služeb a součástí připravovaných 
konzultačních listů podniků - v nich bude uveden širší pohled na řešenou oblast (například na 
možnosti výuky s ohledem na klasické a osvědčené klasické metody a nyní na perspektivní 
pro nabídku školícího pracoviště).  

Proto je v  kapitolách věnována také pozornost možnému integračnímu procesu pro 
použití nástrojů a metod v této podstatně širší rozlišovací úrovní hledání cest (např. lidského 
potenciálu a moderních prostředků a nástrojů Internetu a dalších například inovačních 
trendech vzdělávání). S profilem vnímání celoživotního vzdělávání a jeho osvědčených 
možností řízení na doporučené konkurenceschopnosti podniků a odtud i možného systémově 
pojaté prostředky vnímaného řešení uvedených cílů disertační práce se zajímavým tématem 
vyjadřujícím adaptabilní prostředí počítačových sítí (Internetu a Intranetu) a získávání 
znalostí v sociálně technickém prostředí určeném pro řízení podniků v sektoru IT. Vše je 
soustředěné v moderních možnostech modelování vhodných pro moderní prostředí 
znalostní ekonomiky a vyjádření pro disertační práci vhodné znalostní jednotky 
s výrazným vyjádřením systémové pozice znalostního pracovníka s praktickým příspěvkem 
práce do abstraktně pojaté učící se organizace a možných přínosů práce do zde uváděné 
možnosti expertních systémů a komplexním chápáním trhu znalostí uvedených 
v následujících podkapitolách – včetně příspěvku věnovaného také užití umělé inteligence 
v modelování.  

Významnou oblastí práce je vyjádření elektronického pozadí moderních funkcí reálných 
systémů (školícího prostředí a používání dalších metod elektronické výuky apod.), užití 
projekce profilu pro učení a popsané vnímání nového prostředí pro celoživotní vzdělávání 
odborníků v oblasti IT, nově vyjádření také systémového vymezení znalostí a jejich měření a 
vyjádření systémové pozice znalostního pracovníka v řešených úlohách této disertační práce.   

Zajímavým problémem je také posuzování dynamiky a stručně popsaných trendů 
znalostní organizace (zde také potřebné znalostní báze podniků) a v možném řešení 
konkurenceschopnosti podniků v praktické části této disertační práce. Okrajově je zde také 
popisována ontologie a možný rozvoj trhu znalostí v získávaných řešeních praktické části 
této práce. Zajímavý je pohled na řešené úkoly z prostorového vyjádření adaptability jak 
internetových prostředků, tak celoživotního vzdělávání (podle vymezení modelu na 
abstraktním systému). 
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Podstatnou odbornou částí kapitoly je definování kvantifikovatelných kriterií 
konkurenceschopnosti podniků podle modelu Harryho Pollaka – plně užité v praktickém 
modelování v této práci a v modelování uvedených kriterií konkurenceschopnosti podniků.  

Dalším významným úhlem pohledu na řešení praktického modelu je řízení rizik (v 
kapitole modelování a řízení rizik) - případně krizových situací řešených v předcházející 
kapitole předkládané disertační práce. 

Nezbytnou součástí práce jsou jen dílčí poznámky vyplývající z pohledu na moderní 
prostředí konkurenceschopnosti a doporučení vnímat také prostředí modelování bezpečnosti a 
to jak informační, tak již uváděnou obecně pojatou bezpečnosti podle Zákonu č. 181/2014 
Sb.. 

Ve všech kapitolách této práce je uvedena řada citátů a z nich vybraných prostředků a 
metod a vytvořena tak významná oblast možných teoretických východisek pro další část 
řešení úkolů disertační práce zabývající se modelováním tématu práce podle cílů uvedených 
v kapitole první.  

Tyto kapitoly (1 až 3) mají také námětový charakter popisu současných a perspektivních 
metodologií a metod uvedených odborníky z různých oborů tak, aby také poskytovaly 
zdůvodněný a moderní možný systémově orientovaný přístup k řešení této předkládané 
obsahově velmi náročné disertační práce a zároveň poskytly nový pohled z uvedených 
informačních zdrojů na možné řešení úkolů ve studovaném vědním oboru Řízení a 
ekonomika podniku.  

Uvedené informační zdroje a jejich citované přístupy tvoří opěrný můstek pro moje 
přístupy k tvorbě modelů podniků a modelování podstatných profilů podniků a tedy k 
řešení uvedených cílů práce v moderně pojatém prostoru podniků a tímto řešením 
modelů je udávat směr jejich narůstajících potřeb v oblasti ICT a celoživotního 
vzdělávání na Internetu (v kontextu s názvem disertační práce) zaměřeného na znalostní 
vzdělávání s globálním cílem možného a požadovaného zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků a také i dalších parametrů (uvedených v kap. 2 a 3).  

Součástí kapitol jsou také citace výsledků výzkumu a publikovaných námětů a řešení 
úkolů v časopisech a sbornících. Tato forma komunikace s odbornou komunitou a vysoce 
přínosné konzultace se školitelem práce, vedly mne k možnému dalšímu systémovému 
řešení vědeckých a výzkumných úkolů v integrovatelném prostředí současného dynamického 
prostředí informační a budoucí znalostní ekonomiky s podtextem rozvíjené a vysoce potřebné 
nejen informační bezpečnosti, ale obecné širší bezpečnosti vymezené v současné době 
příslušnou vládní agenturou pro podniky v ČR (a dokumentovaných v publikovaných 
vybraných dílčích výsledcích mého výzkumu uvedených v kap. 11.2 a v přínosech práce – 
kap. 6). 
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4 Řešení úloh reálného modelu 
Na základě nezbytné další a také podrobnější rešerše uvedených informačních 

zdrojů, zvoleného přístupu (přínosného a systémově zdůvodněného a také vymezeného) 
k řešení úkolů výzkumné činnosti a podrobné analýzy vybraného Podniku 1 jsem pro 
řešení disertační práce vycházela z uvedené nové metodologie vědeckého poznání 
studovaného vědního oboru Řízení a ekonomika podniku (ŘEP).   

Po celou dobu praktického řešení disertační práce jsem pravidelně konzultovala 
dílčí výsledky se svým školitelem práce a aktivně a dlouhodobě spolupracovala se 
zaměstnanci a spolupracovníky Podniku 1. Průběžné výsledky jsem publikovala na 
výzkumných projektech Fakulty podnikatelské. Svoji publikační činnost jsem zaměřila 
zejména na plnění cílů své disertační práce.  

Celé období zpracování práce jsem vyplnila úsilím o ověřování nových i dílčích námětů 
na řešení tématu práce a na odezvy praktického užití uvedeného nově zavedeného prostoru 
(prostředí) pro modelování a postupné, systematické ověřování správnosti dílčích řešení 
úloh reálného modelu. 

 
4.1 Charakteristika podniku 1 (etalonu pro modelování) 

Podnik 1 s.r.o. je vybraný (z hlediska mé praxe) pro disertační práci jako stěžejní 
podnik a je součástí prostoru pro možné řešení cílů celé práce v konkurenčním prostředí a s 
celoživotním vzděláváním (fungující ŠKOLÍCÍ SYSTÉM) zaměřený na všechny podniky 
z množiny uvažovaných m podniků).  

Podnik 1 (pojmenovaný zde pracovně jako „referenční“ a z hlediska měření 
podstatných dat a informací jsem stručně nazvala tento Podnik 1 „etalonem“) – chápu v celé 
disertační práci, po konzultacích s odborníky, jako učící se organizaci, která respektuje 
ověřený a využívaný princip fungování EFQM modelu. 

Podnik 1 (tj. etalon) vznikl 15. února 2000 v Brně. Jedná se o podnik, který působí 
v nabídce produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. (ICT, 
v práci nazvaném jako informační techniky - IT). Vybraný Podnik 1 zajišťuje komplexní 
servis počítačových sítí včetně veškerého příslušenství od hardware po software, dále podniká 
v oblasti webdesignu a elektronického obchodu. Také dlouhodobě nabízí školení (školící 
systém) zaměřené na zvládnutí práce, obsluhy, programování a systémové řešení aplikací ICT 
a dalších oblastí zahrnovaných současně do prostoru bezpečnosti a také do oblastí 
odpovídajícího informačního managementu podniků. 

Z uvedeného rozsahu činnosti podniku 1 (etalonu) uvádím podstatné oblasti nabídky: 
nabídka hardware, nabídka software, nabídka webdesignu a tvorby webových stránek, 
školení. Podnik 1 má následující organizační strukturu: 

 Oddělení technické podpory, 
 Obchodní a marketingové oddělení, 
 Oddělení lektorské a konzultační činnosti. 



4.2 Charakteristika podniku 2 (žadatele)
Podnik 2 je v celé disertační práci chápán jako síť 

subjektů tj. zákazníků (žadatel
nabízené celoživotní vzdělávání

 
4.3 Nabídkový list z informačních zdrojů
Nabídkový list z informačních zdrojů

 technické vybavení (HW)
(internetových technických nástrojů): monitor, klávesnice, myš, tiskárna, reproduktor, 
sluchátka, mikrofon, externí disk, síťový prvek, projektor, kabel a konektor, flashdisk, 
paměťová karta, webkamera, záložní z

 programové vybavení (SW) 
(internetových nástrojů 
aplikace, operační systémy, SW pro podnikatele, systémové nástroje, multimedia, 
grafika, osobní rozvoj a ostatní SW podpora.

 Organizační struktura 
projektový manažer, účetní, daňový 

 
Požadované stavy podniku 1 (etalon) a podniku 2 (zákazník) jsou vyjádřeny v

a 2. 
 
Graf 1: Požadovaný stav podniku 1

Zdroj: vlastní (podle požadovaného stavu podniku 1)
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Charakteristika podniku 2 (žadatele) 
celé disertační práci chápán jako síť jednotlivých podnikatelských 

(žadatelů) o nabízené služby (uvedené nabídky) a současně 
celoživotní vzdělávání Podnikem 1 (etalonem, referenčním podnikem

informačních zdrojů 
informačních zdrojů (světová i tuzemská nabídka) obsahuje:

(HW) - 17 modulárně seřazených možných prvků na PC 
(internetových technických nástrojů): monitor, klávesnice, myš, tiskárna, reproduktor, 
sluchátka, mikrofon, externí disk, síťový prvek, projektor, kabel a konektor, flashdisk, 
paměťová karta, webkamera, záložní zdroj, skener a notebook. 

(SW) -  10 modulárně seřazených možných programů na PC 
 programového vybavení): Adobe, antiviry, kancelářské 

aplikace, operační systémy, SW pro podnikatele, systémové nástroje, multimedia, 
grafika, osobní rozvoj a ostatní SW podpora. 

 (OW) - 120 modulárně seřazených pracovních po
účetní, daňový poradce, systémový integrátor, programátor

Požadované stavy podniku 1 (etalon) a podniku 2 (zákazník) jsou vyjádřeny v

stav podniku 1 

 
(podle požadovaného stavu podniku 1) 

SW OW

Požadovaný stav podniku 1 (etalon)

jednotlivých podnikatelských 
služby (uvedené nabídky) a současně 

Podnikem 1 (etalonem, referenčním podnikem).  

(světová i tuzemská nabídka) obsahuje: 
17 modulárně seřazených možných prvků na PC 

(internetových technických nástrojů): monitor, klávesnice, myš, tiskárna, reproduktor, 
sluchátka, mikrofon, externí disk, síťový prvek, projektor, kabel a konektor, flashdisk, 

10 modulárně seřazených možných programů na PC 
programového vybavení): Adobe, antiviry, kancelářské 

aplikace, operační systémy, SW pro podnikatele, systémové nástroje, multimedia, 
120 modulárně seřazených pracovních pozic: právní, 

programátor atd. 
Požadované stavy podniku 1 (etalon) a podniku 2 (zákazník) jsou vyjádřeny v grafu 1 



Graf 2: Požadovaný stav podniku 2

Zdroj: vlastní (podle požadovaného stavu podniku 2)
 
4.4 Vnímání reálného celoživotního vzdělávání
4.4.1 Model celoživotního vzdělávání 

 V souladu s předcházejícími kapitolami byl na základě realizovaného dotazníkového 
šetření a nezbytných konzultací s
vytvořen dotazník. 

 
Tabulka 1: Bodové hodnocení celoživotní

Celoživotní vzdělávání
Teoretické předpoklady

Praktické zkušenosti a návyky
Doba adaptace na nové podmínky

Hodnota přínosu pro podnik
Celkový počet bodů 

Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1)
4.4.2 Model celoživotního vzdělávání zákazníka

 Prostřednictvím dotazníkového šetření a dohodě s
PODNIKU 2 – (zákazníkem) byl vytvořen dotazník.
Tabulka 2: Bodové hodnocení celoživotního 

Celoživotní vzdělávání 
Teoretické předpoklady 

Praktické zkušenosti a návyky
Doba adaptace na nové podmínky

Hodnota přínosu pro podnik
Celkový počet bodů 

Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2
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Požadovaný stav podniku 2 

 
Zdroj: vlastní (podle požadovaného stavu podniku 2) 

Vnímání reálného celoživotního vzdělávání 
odel celoživotního vzdělávání etalonu 

předcházejícími kapitolami byl na základě realizovaného dotazníkového 
šetření a nezbytných konzultací s odpovědnými pracovníky PODNIKU 1 

Bodové hodnocení celoživotního vzdělávání podniku 1 
Celoživotní vzdělávání Expertní odhad Zjištěná hodnota

Teoretické předpoklady 19,00 23,67 
Praktické zkušenosti a návyky 19,00 23,62 

Doba adaptace na nové podmínky 19,00 23,76 
podnik 19,00 24,24 

 76,00 95,29 
(podle dotazníkového šetření podniku 1) 

Model celoživotního vzdělávání zákazníka 
Prostřednictvím dotazníkového šetření a dohodě s odpovědnými pracovníky 

byl vytvořen dotazník. 
Bodové hodnocení celoživotního vzdělávání v podniku 2 

Expertní odhad Zjištěná hodnota 
11,00 15,33 

zkušenosti a návyky 11,00 15,28 
Doba adaptace na nové podmínky 11,00 15,17 

Hodnota přínosu pro podnik 11,00 15,56 
44,00 61,33 

(podle dotazníkového šetření podniku 2) 

SW OW

Požadovaný stav podniku 2 (zákazník)

předcházejícími kapitolami byl na základě realizovaného dotazníkového 
odpovědnými pracovníky PODNIKU 1 – (etalonem) 

Zjištěná hodnota 

odpovědnými pracovníky 
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Na základě uvedeného požadovaného stavu (požadavkový list podniků 1 a 2) bylo 
provedeno testování znalostí pracovníků vykonávající danou pracovní pozici. Zaměstnanci a 
spolupracovníci podniků vyplnili vstupní test s cílem zjistit současnou úroveň znalostí 
konkrétního pracovníka tj. „studenta“. Tabulka 3 ukazuje vstupní a výstupní test podniku 1, 
kdy v roli učitele je podnik 2 (zákazník) a v roli studenta se nachází zaměstnanec podniku 1 
(etalonu). Tabulka 4 ukazuje opačnou situaci, kdy roli učitele zastává podnik 1 (etalon) a 
v roli studujícího se nachází podnik 2 (zákazník). Testování proběhlo prostřednictvím LMS 
(Learning Management System).  
Tabulka 3: Vstupní a výstupní test studujícího podniku 1 

Studovaná pracovní pozice Vstupní test (X) Výstupní test (Y) Diference 
manažer pro reklamu 50% 97% 47% 

právník 41% 99% 58% 
obchodní zástupce 46% 92% 46% 

Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1) 
Tabulka 4: Vstupní a výstupní test studujících podniku 2 

Studovaná pracovní pozice Vstupní test (X) Výstupní test (Y) Diference 
obchodní plánovač 31% 77% 46% 
manažer kontroly 28% 69% 41% 

internetový specialista 15% 63% 48% 
administrátor sítě 22% 71% 49% 

programátor C/C++ 18% 65% 47% 
projektový manažer 13% 66% 53% 

Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2) 
Při tvorbě modelu celoživotního vzdělání je kladen důraz na kvalitu nabízených 

vzdělávacích služeb. Podnik 1 podle provedených konzultací a výsledků své činnosti vytváří 
model celoživotního vzdělávání v souladu s metodikou IPN KVALITY.  

Celoživotní vzdělávání podniku 1 je založeno na LMS (Learning Management 
System). LMS umožní evidovat a spravovat uvedené databáze studujících tj. zákazníků 
podniku 1. Prostřednictvím systému je možné vytvářet různě tematicky orientované kurzy. 

Dílčí odborně zaměřené vzdělávací moduly vznikly na základě provedené analýzy 
pracovních míst, která shrnuje informace o požadovaných pracovních místech tj. poptávaných 
pracovních pozicích. Nedílnou součástí analýzy pracovních míst je specifikace požadavků na 
jednotlivá odborná zařazení. 

Postupně tak vzniká síť spolupracujících podniků působících v sektoru IT. Jedná se o 
malé podniky. Porovnání s okolními podniky daného oboru poskytuje cenné informace 
pro identifikaci pozice podniku na trhu a dále slouží jako možná příležitost pro další 
rozvoj. 

V blízké době  podnik 1 – (etalon) plánuje zažádat certifikační orgán (ČIA) – 
Český institut o akreditaci se sídlem v Praze o certifikaci vytvořeného modelu 
celoživotního vzdělávání. Management podniku 1 také uvažuje o navázání spolupráce s 
VUT v Brně - Institut celoživotního vzdělávání. V budoucnu by bylo možné, že 
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pracovníci ze vznikající sítě spolupracujících podniků tj. učících se organizací by se 
vzdělávali na Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Institut celoživotního 
vzdělávání by fungoval jako certifikovaná instituce, která by nabízela široké spektrum 
vzdělávacích programů reflektujících dynamický vývoj na trhu tj. respektující požadavky 
zákazníků (žadatelů) o vzdělávání na konkrétní pracovní pozici.  Úspěšní studenti by získali 
certifikát o absolvování daného vzdělávacího kurzu.  
 
4.5 Model hodnocení konkurenceschopnosti podniků 

Konkurenceschopnost je v práci řešena pomocí čtyř kritérií – ekonomického, 
informačního, vzdělávacího a inovačního. Při kvantifikaci těchto kriterii jsem vycházela 
z empirického modelu Harryho Pollaka, který na základě svých dlouhodobých zkušeností 
vytvořil kritérium ekonomické a jednotlivým bodům stanovil váhu danou maximálním 
bodovým hodnocením, součet maximálních hodnot všech parametrů dává 100. Cílem je získat 
co nejvyšší bodové ohodnocení, přičemž podle získaných bodů je vytvořena následující škála 
míry schopnosti přežít. Analogicky jsem vytvořila další kritéria (informační, vzdělávací a 
inovační) a stanovila po dohodě s managementem podniku 1 maximální bodovou hranici. 

V souladu s předcházejícími kapitolami byly na základě konzultací v podniku 1 (etalon) 
vytvořeny dotazníky, které obsahují následující dílčí otázky ze sledovaných kritérií 
konkurenceschopnosti. Při řešení modelu hodnocení konkurenceschopnosti byl 
uplatňován princip benchmarkingu. 

 
Graf 3: Měření konkurenceschopnosti podniku 1 – ekonomické kriterium 

 

 Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1) 
 

Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 3) byla zjištěna hodnota ekonomického 
kriteria podniku 1, která činí 86 bodů tj. vitalita podniku je téměř zaručena. Odchylka mezi 
očekávanou a zjištěnou hodnotou je 26,00. 
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Graf 4: Měření konkurenceschopnosti podniku 2 – ekonomické kriterium 
 

 Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2) 
 
Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 4) byla zjištěna hodnota ekonomického 

kriteria podniku 2, která činí 50,56 bodů tj. vitalita podniku je nalomena, musí dojít ke 
změně. Odchylka mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 10,56. 

 
Graf 5: Měření konkurenceschopnosti podniku 1 –  informační kriterium 

  
 

Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1) 
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Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 5) byla zjištěna hodnota informačního 
kriteria podniku 1, která činí 87,10 bodů tj. vitalita podniku je téměř zaručena. Odchylka 
mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 15,10. 
Graf 6: Měření konkurenceschopnosti podniku 2 – informační kriterium 

 
Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2) 

 
 Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 6) byla zjištěna hodnota informačního 

kriteria podniku 2, která činí 52,28 bodů tj. vitalita podniku je nalomena, musí dojít ke 
změně. Odchylka mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 12,28. 

Graf 7: Měření konkurenceschopnosti podniku 1 – vzdělávací kriterium 

 
 Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1) 
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Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 7) byla zjištěna hodnota vzdělávacího 
kriteria podniku 1, která činí 87,29 bodů tj. vitalita podniku je téměř zaručena. Odchylka 
mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 27,29. 
Graf 8: Měření konkurenceschopnosti podniku 2 – vzdělávací kriterium 

 
Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2) 

Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 8) byla zjištěna hodnota vzdělávacího 
kriteria podniku 2, která činí 58,33 bodů tj. vitalita podniku je nalomena, musí dojít ke 
změně. Odchylka mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 28,33. 
Graf 9: Měření konkurenceschopnosti podniku 1 – inovační kriterium 

  
Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 1) 
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Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 9) byla zjištěna hodnota inovačního 
kriteria podniku 1, která činí 89,29 bodů tj. vitalita podniku je téměř zaručena. Odchylka 
mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 26,29. 
Graf 10: Měření konkurenceschopnosti podniku 2 – inovační kriterium 

 
Zdroj: vlastní (podle dotazníkového šetření podniku 2) 

Prostřednictvím dotazníkového šetření (graf 10) byla zjištěna hodnota inovačního 
kriteria podniku 2, která činí 45,61 bodů tj. vitalita podniku je nalomena, musí dojít ke 
změně. Odchylka mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou je 18,61. 

Uvedený proces může být opakován a tak bude sloužit k postupnému vytváření 
stavových prostorů (datových prostorů) vhodných pro vyjádření „učícího se podniku“ 
s postupnou řízenou změnou struktury prostředků Internetu a odpovídajících změn ve 
školícím prostředí a dalším možným adaptacím (inovacím) ve všech uvedených oblastech 
konkurenceschopnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 Výsledky řešení úloh reálného modelu 
Pro porovnání konkurenceschopnosti mezi podnikem 1 (etalonem) a podnikem 2 

(zákazníkem – vhodně vybranými zákazníky podniku 1) byla použita metoda benchmarking 
(kap. 2.3.1) jako nástroj řízení kvality formou zlepšování učením se od druhých. Tento 
porovnávací ukazatel obsahuje ekonomické, informační, inovační a vzdělávací kriterium 
(kap. 4.7). 

Na základě uvedeného řešení v kapitole 4 byly hodnoty spolehlivost dodavatelů, 
dataware, náklady na rozvoj vědy a výzkumu a dosažené vzdělání označeny jako rizikové 
(mezní, hraniční) hodnoty, které je nutné stále sledovat. Jedná se o „slabá“ místa podniku 2 
(zákazníků).  

Management typického podniku 2 musí přijmout nezbytná opatření k eliminaci 
těchto faktorů, která negativně ovlivňují úroveň konkurenceschopnosti. 

Podnik 1 (etalon) je o 44,55 bodů lepší než podnik 2 (současný zákazník). Podnik 1 
byl tedy správně vybrán jako etalon (školící podnik). Úspěch procesu inovace podniku 2 
vychází z předpokladu, že podnik 1 může poskytnout kvalitnější nabídku svých prostředků 
a metod při výstavbě a užívání internetového i intranetového prostředí a celoživotního 
vzdělávání podniku 2 (zákazníkovi). 

 
Graf 11: Možný pouze ilustrativní výsledný proces konkurenceschopnosti podniku 

 
Zdroj: vlastní 
 
 

A 

B 

C 

Bodové 
hodnocení 

parametru P2 Bodové 
hodnocení 

parametru P3 

Bodové 
hodnocení 

parametru P1 



24  

6 Přínosy disertační práce 
Hlavní přínos předložené disertační práce spatřuji v systémově vymezených krocích 

řešení cílů práce a včlenění řešených úkolů do komplexně chápaného prostředí (prostoru) 
řízení a sdělování informace v technických, sociálních, ekonomických a vzdělávacích 
systémech a modelech konkurenceschopnosti podniků. V souladu s uvedenými dílčími 
závěry jednotlivých hlavních kapitol disertační práce lze uvést, že:  

 disertační práce vychází z výzkumné činnosti pracoviště, rozsáhlé rešeršní 
činnosti v informačních zdrojích uvedených v první části této práce, průběžné 
publikační aktivity s cílem nalezení a ověření moderní metodologie, metodiky a 
metod řešení vymezovaných úkolů práce řešené v nově pojatém prostoru 
informační a budoucí znalostní společnosti nové ekonomiky, 

 řešení dílčích úkolů bylo postupně spojováno s aktivní moji dlouhodobou 
spoluprací s praxí podniků (s vybraným prostředím podniků pracujících 
v sektoru IT). Dále to byl přínos v průběžné aktivní konzultační činnosti se 
školitelem disertační práce a dlouhodobě s odborníky (znalostními 
pracovníky) různých podniků (zejména také s různými experty z praxe) a 
vzdělávacích organizací v přímém osobním a dotazníkovém šetření s cílem 
získání podkladů pro postupné využívaní v dílčích úlohách a publikacích pro 
účelově sestavovaný stavový prostor systému (datový prostor) v oblasti 
„Internetových nástrojů pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ a dále mé 
pedagogické praxe při vedení cvičení na Fakultě podnikatelské (kap. 11.1). 

  
Předkládaná disertační práce obsahuje možné další přínosy rozdělené do 

následujících oblastí: 
 přínos pro rozvoj vědního oboru, 
 přínos pro pedagogickou oblast, 
 přínos pro praxi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25  

Závěr 
Předložená disertační práce „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání 

v sektoru IT“ vznikla na řešených výzkumných úkolech na Fakultě podnikatelské VUT 
v Brně pro obor Řízení a ekonomika podniku a je odrazem současné epochy dynamického 
světa s rychle se měnícím obchodním a technologickým prostředím a neustálými novými 
nároky také na podniky. Základem je, že v konkurenci uspěje jen takový podnik, který 
kromě dalších konkurenčních výhod získává i výhodu vzdělaných a neustále se 
zdokonalujících pracovníků na všech stupních podniku a také u nových zákazníků. 

Podle metodologie byl postupně naplňován a řešen stěžejní cíl práce a postupně 
vytvářeny odpovídající modely vhodné pro ověřování vybraných charakteristik řešeného 
tématu disertační práce a modelována nově na počítačích konkurenceschopnost podniků.  
V disertační práci je vyjádřena tvorba systémově pojatého modelu a modelování na počítači 
podložená přístupem k řízení možného modelu prostředků Internetu a procesu vzdělávání 
v podniku jako nového „prostoru“ s rozsáhlými a uvedenými v práci zpětnými vazbami. Dále 
jsem popsala na modelu možnosti využití vybraných internetových nástrojů pro 
manažery a pracovníky v procesu celoživotního vzdělávání v oboru IT s ohledem na 
konkurenceschopnost podniku. Při modelování (pro „etalon“ a „zákazníka“) byly vyjádřeny 
a také použity odpovídající zpětné vazby a tímto systémovým chápáním modelu a pojetím 
modelování byla splněna výzkumná otázka a naplněn také jeden z přínosů práce pro rozvoj 
vědního oboru disertační práce.  

V příkladech řešení úloh a použitých metodách byly vymezeny novou metodologii - 
jako procesu širšího poznání a obecného poznávacího postupu například přístupy 
k modelování možné a předpokládané systémové integraci poznávacího procesu 
(konkurenceschopnost podniku, vzdělávání znalostních pracovníků podniků a moderního 
elektronického vzdělávání).  

Pro systémové pojetí disertační práce jsem vymezila oblast odpovídajících 
teoretických východisek a vyjádřila řešení systémových modelů v prostoru vzdělávání 
na prostředcích Internetu a Intranetu. Pro praktickou výzkumnou činnost byl po 
konzultacích vybrán Podnik 1 jako referenční „etalonový“ pro řešení dílčích praktických 
úkolů disertace. Uplatnila jsem zde a ověřila také systémový přístup k tvorbě modelů a 
modelování potřebného prostředí a jeho užití v procesu celoživotního vzdělávání pracovníků 
Podniku 1 a v budoucnosti možných dalších podniků 3, 4…, m tj. „podniků jako 
perspektivních zákazníků“. Systémově zde byla vyjádřena a ověřována problematika 
vhodně zvolených internetových nástrojů a řešeno rámcově také nové pojetí modelování a 
možné modernizování forem elektronického vzdělávání na nástrojích Internetu. Ve 
výsledcích výzkumu byla systémově ověřena také nová podstata řešení rozhraní 
sociálního a technického systému IT s vybranými prostředky internetových nástrojů pro 
celoživotní vzdělávání v sektoru IT.  

Důkazovou část jsem průběžně řešila dílčími průzkumy a odbornými konzultacemi nad 
uvedenými výsledky výzkumu.  

Budoucnost rozvoje uvedených řešení a přínosů práce vidím v možném dalším 
pokračování řešení a rozvíjení velmi zajímavých úkolů z této disertace a možnost navázat na 
předcházející publikační aktivity (kap. 11.2). 
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