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Abstrakt 

Cílem disertační práce je identifikace charakteristik strategického řízení 
aplikovaného v menších českých, technologicky orientovaných firmách a nalezení 
strategických aspektů a typů strategického chování, které významným způsobem 
ovlivňují výkonnost a charakter vývoje těchto firem. Disertační práce je tedy prací 
v oblasti strategického managementu s dostatečně široce vymezeným pojetím 
strategie a strategického řízení, které umožňuje zkoumání tohoto fenoménu jak 
v podmínkách jeho současného fragmentovaného a koncepčně pluralitního poznání  
tak i v úrovni specifik strategického řízení firem typu SME. Práce respektuje 
abduktivní přístup ke zkoumání reality a tedy namísto ověřování explicitně 
definovaných hypotéz řeší a hledá fundované odpovědi na definovaný výzkumný 
problém.  

Práce je založena na empirických datech získaných z dotazníkového výzkumu 
vzorku menších technologických firem v rámci celé ČR. Na základě výkonnostních 
parametrů a s pomocí speciálně navrženého fuzzy systému je v práci provedena 
vývojová kategorizace firem a prostřednictvím kombinací kvantitativních a 
kvalitativních analýz aspektů strategického řízení a jejich syntézou do podoby 
výsledných zjištění  je vyřešen definovaný výzkumný problém a naplněny cíle práce. 
Praktické i teoretické přínosy výsledků této práce jsou uvedeny v jejím závěru.  

Výstupy disertační práce potvrzují existenci a identifikují konkrétní 
parametry typické pro strategické řízení české populace menších technologických 
firem jako podmnožiny SME a stejně tak prokazují existenci a odkrývají obsah 
kauzálního vztahu mezi strategickým řízením a charakterem vývoje těchto firem.  



 

 

Abstract 

The objective of the dissertation thesis is both to identify characteristics of 
strategic management carried out in Czech smaller technological companies and to 
find strategic aspects and behaviours that determine performance and developmental 
trend of these firms meaningfully. The thesis is a study in the field of strategic 
management with broadly understood concept of strategy and strategic management. 
It makes possible to research the phenomenon of strategy both under circumstances 
of conceptual pluralism and fragmented findings in the field and supposed 
specialities in strategic management pursued in SME sector. The thesis follows an 
abductive approach which means that there are no hypotheses explicitly defined but 
searching for crucial and fundamental answering up to specified research problem.  

The thesis exploits empirical data obtained by the mail survey of smaller 
technological firms around the whole Czech Republic. Using a specially designed 
fuzzy inference system and performance parameters derived from empirical data the 
sample of the companies is categorized according to their developmental trend. 
Consequently, as the most effective multimethod approach, several quantitative and 
qualitative analyses are made and their results are synthesized in final findings and 
resolution of the research problem to reach the objectives of the thesis. Also the 
benefits for theory and practice based on the thesis are evaluated at the end. 

The results of the thesis validates both the fact that there are patterns of 
strategic management typical for the population of Czech smaller technological 
companies and the fact that there is also a casual relationship between the strategic 
management and the trends of their development. 
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1. ÚVOD 

„Tajemství“ úspěšného vývoje firem, bez ohledu na případné odlišnosti a detaily 
v interpretaci úspěšnosti, fascinuje a dlouhodobě přitahuje pozornost širokého spektra 
lidí s různými zájmy a vztahy k podnikání a „businessu“. I když konkrétní motivy i cíle 
mohou být  různé, je sama snaha objevit zákonitosti úspěchu a prosperity firem 
(nejenom) přirozená a v rámci naší civilizace zřejmě i věčná, pomineme-li katastrofické 
scénáře. Neexistuje - a z mnoha důvodů ani nemůže existovat - konečná, definitivní 
množina „tajemství“ úspěšnosti firmy, umožňující vytvoření nějaké jednou provždy 
platné a využívané „grand theory“ pro fungování firmy. Stejně tak nemůže platit ani 
opačné tvrzení, totiž že není co hledat či zkoumat, protože žádná „tajemství“ neexistují. 
Je evidentní, že některé firmy jsou - přechodně či dlouhodobě - úspěšné, jiné „jenom“ 
trvají či přežívají, řada firem upadá a zaniká, a tyto vývojové charakteristiky  mají své 
příčiny, které je účelné hledat a zkoumat. Cílem není - a reálně ani nemůže být - 
absolutní poznání zákonitostí vývoje, nýbrž „pouze“ jeho nekončící rozšiřování a 
upřesňování jak teoretického charakteru tak i praktického využití, byť vždy s určitými 
menšími či většími omezujícími podmínkami a limity.   

Tato práce patří do množiny prací, které se věcně týkají právě hledání příčin 
úspěšnosti či neúspěšnosti vybrané kategorie firem. Zaměřuje se na identifikaci a 
zkoumání charakteristických rysů strategického řízení – a to v široce a obecněji 
chápaném významu toho, co je „strategické“ – a jeho vlivu na vývojové charakteristiky 
menších firem spadajících dle současné typologie EU [EC Nová definice, 2006] do 
kategorie malých a středních podniků (běžně označovaných jako „SMEs“). 

1.1. Relevance tématu práce 

I když každá firma v rámci svého vývoje byla nebo stále je malou firmou a počty 
malých firem logicky vždy výrazně převyšovaly a převyšují množství velkých 
společností -  přesné rozlišení velikosti firmy pro samotné tvrzení není důležité - bylo 
zkoumání charakteru „fungování“ a faktorů úspěšnosti (případně neúspěšnosti) vývoje 
dlouho orientováno především na velké firmy. Fenomén „malého businessu“ byl 
v teoretické rovině zviditelněn a začal být respektován až zhruba před třemi 
desetiletími. Přitom v dnešní době jsou to typicky právě malé a střední firmy, které jsou 
považovány za hnací sílu ekonomického růstu i strukturálních změn. Jejich klíčový 
společensko-ekonomický přínos je dnes již dobře a poměrně bohatě zdokumentován 
v odborné literatuře, např. [Hisrich, 1988], [Kuratko, 1998], [Burns, 2001], [Koráb, 
2004], a také v řadě dalších podkladů včetně například oficiálních euro-unijních či 
vládních materiálů [MPO ČR Koncepce, 2006],  [EC Expert Group, 2006].  

Nejenom z výše uvedených dokumentů lze konkrétně dokladovat i v číslech 
významnost příspěvků malých a středních firem na růst národních i regionálních 
ekonomik (měřeno typicky podílem na HDP), na vytváření nových flexibilních 
produkčních sítí, podílů na dynamice vzniku a tvorbě inovací a v neposlední řadě též na 
náhradě a tvorbě nových pracovních míst a pracovních příležitostí. Například Evropská 
unie považuje sektor SME za ‚páteř evropské ekonomiky, hybnou sílu inovací, 
zaměstnanosti a sociální integrace‘ [MPO ČR Zpráva, 2006], ve Spojených státech 
považuje vláda „malý business“ za ‚zcela nepostradatelný pro zdravě pulsující 
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ekonomiku, tj. „vibrant economy“‘ [US Grant, 2007], i když přístup a metody podpor 
malých firem včetně finančních jsou ve srovnání s EU založeny na výrazně odlišném 
modelu.  

Relevance zájmu a výzkumu fenoménu SME je v kontextu respektovaného 
společensko-ekonomického významu malých a středních podniků zřejmá a 
nezpochybnitelná v celosvětovém měřítku, Českou republiku nevyjímaje. 

1.1.1. Kontext České republiky 

  Podle oficiálních statistik MPO ČR [MPO ČR Statistika, 2006] představovaly 
SME podniky v roce 2006 celkem 99,85% z celkového počtu podniků v České 
republice (z toho však pouze 15% byly právnické osoby), vytvořily 61,38% všech 
pracovních míst a na tvorbě HDP se podílely 34,36%, s trvale rostoucím podílem na 
exportu, který  v roce 2006 představoval 43,5% exportu republiky. Přitom situace SME 
v ČR (a obecně i v ostatních postkomunistických zemích) byla a stále ještě je odlišná od 
západního světa, což je dáno především skutečností, že před začátkem transformace 
devadesátých let v ČR prakticky sektor SME neexistoval, vytvářel se v krátkém 
časovém úseku a za specifických a neopakovatelných podmínek. Navíc jeho vznik a 
následná expanze (či sama konstituce) spadla do období trvale se zrychlující dynamiky 
trhů, zesilujících globalizačních trendů a tlaku na rychlé přizpůsobování se změnám, 
což při otevřenosti české ekonomiky přineslo řadu specifických hrozeb ale i příležitostí.  

I z tohoto důvodu - určité specifičnosti vývoje SME sektoru u nás - jsou 
výzkumy z oblasti malého a středního podnikání v ČR velmi potřebné. 

1.2. Východiska práce 

 Je žádoucí již v úvodu presentovat skutečnost, že tato disertační práce nese 
z ontologického pohledu rysy subjektivismu, tedy že akceptuje v rámci zkoumání jistou 
míru odlišného vidění téže reality, neboť ta je sama o sobě subjektivní a mnohočetná.  
Jinak řečeno, z pohledu filosofického přístupu ke zkoumání jde o práci, resp. výzkum, 
spíše fenomenologické povahy vycházející z předpokladu, že zkoumaná (sociální) 
realita je komplexní a subjektivně vnímaná a založená na individuálním poznání či 
vnímání - především „vůdců-podnikatelů“, tedy osob klíčových pro vývoj firmy 
charakteru vlastníků a/nebo top manažerů. Z hlediska východisek celé práce – například 
již při definovaní klíčových pojmů - podtrhuje fenomenologický přístup předpoklad, že 
neexistuje žádné definitivní a jednoznačně zobecnitelné pojetí strategie, strategického 
managementu [Kaplan, 2004], [Lazenby, 1999], [Vaara, 1999], ani všezahrnující 
vymezení charakteru firmy typu „velká, malá“, a nelze a nepůjde nikdy uspokojivě a 
úplně popsat, vysvětlit a samozřejmě ani predikovat chování a vývoj firem i proto, že 
související realita je vždy ve větší či menší míře založena na individuálním vnímání a 
poznání.  Tím spíše je potřebné se stále snažit porozumět více a lépe mechanismům 
fungování firem a poznání rozšiřovat. 

 Je též třeba zdůraznit, že poukazem na určité rysy subjektivismu výzkumu 
rozhodně nelze práci přiřadit k čistě (extrémně) kvalitativním, interpretivistickým 
studiím. Na kontinuu propojujícím krajní pozitivistické a fenomenologické paradigma 
lze práci umístit někde v širším středu s tím, že onu zmiňovanou míru subjektivismu 
obsaženého v práci je třeba brát jaké nezbytnou „daň“ snaze o holistický přístup ke 
zkoumání komplexní reality fungování firem, kterýžto je stále důrazněji požadován 
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v kritickém hodnocení řady existujících výzkumů, zejména z oblasti SME [Storey, 
1994], [Gadenne, 1998], [Landström, 2000]. S touto snahou též konvenuje i zvolená 
abduktivní strategie realizace výzkumu [Paavola, 2004] využívající konfiguračního 
přístupu [Miller, 1984], [Fiss, 2005], při němž je cílem ve získaných datech 
identifikovat konfigurace, tj. typické sestavy proměnných, v této práci konkrétně 
vymezující určité typy strategického řízení charakteristické pro výkonově 
kategorizované skupiny firem. 

1.3. Cíle a limity disertační práce 

Hlavním cílem a ambicí disertační práce je poskytnout komplexnější pohled na 
charakter (obsah, formu, kontext) strategického řízení aplikovaného v zúženém souboru 
malých a středních podniků typu menších technologických firem v České republice a 
identifikovat jeho souvislosti s vývojovými charakteristikami firmy, resp. definovanými 
výkonnostními kategoriemi těchto firem. Nejde tedy primárně o obvyklé ověření ex 
ante definovaných hypotéz, nýbrž o hledání konfigurací strategických proměnných, 
které nikoliv izolovaně, nýbrž v koincidenci účinku celé konfigurace mají, resp. měly, 
v rámci sledované časové řady, významný vliv na vývoj firem.  

I když v teoretické i praktické rovině existuje celá řada definicí konceptu 
strategie a zprostředkovaně i strategického řízení, je v rámci této disertační práce 
charakter strategického managementu konceptualizován jako vzorek strategických 
proměnných, jehož prostřednictvím jsou definovány základní, vzájemně závislé a 
interaktivní elementy strategie typu klíčových rozhodnutí a aktivit souvisejících 
s fungováním firmy [Galbraith, 1983]. Tato konceptualizace se mimo jiné opírá o 
argumentaci některých prací, například [Robinson, 1988], které dokladují, že právě 
strategické vzorky nejpřesněji a komplexněji vyjadřují strategické chování a fungování 
malé či střední firmy. Pokud jde o vývojové charakteristiky, jsou tyto ztotožněny 
s výkonnostním měřením firmy v časové řadě, přičemž popisná adjektiva kategorizující 
charakter vývoje firmy typu rostoucí/ stagnující/ klesající … respektují obecné vnímání 
úspěšnosti vývoje; tedy rostoucí firma je úspěšnou firmou, rychleji (avšak „zdravě“) 
rostoucí firma je vývojově úspěšnější než firma s pomalým inkrementálním růstem nebo 
stagnující podnik apod. Samozřejmě, z hlediska původního záměru a také prospěchu - 
typicky majitele firmy - může být vnímání úspěšného vývoje odlišné od obecného, 
například „řízené“ přežívání, respektive „nerozvoj“ firmy nebo dokonce extrémní 
případ „řízeného“ poklesu a likvidace firmy může být za jistých okolností vnímán 
majitelem firmy jako úspěšná realizace jeho cíle, tj. měřená pak ovšem především 
soukromým prospěchem.  

1.3.1. Cíle disertační práce 

Ústředním tématem výzkumu a celé práce je tedy fenomén strategického řízení 
v menších firmách. Centrální výzkumný problém je pak formulován takto: 

Jak je v menších technologicky orientovaných českých firmách realizováno 
strategické řízení a jaký vliv má toto řízení na výkonnost a tedy vývojový 
charakter těchto firem? 

Jedná se vlastně o dva okruhy otázek, které však - i když nejsou disjunktní - na 
sebe logicky navazují a v celku zahrnují jak deskripci zkoumaného fenoménu tak též 
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případné kauzální vztahy obsažené ve fungování a vývoji firem. Pro řešení výzkumného 
problému a realizaci vlastního výzkumu byla pak primární formulace problému 
rozvinuta do podoby následujících výzkumných otázek: 

• Jaké znalosti o strategickém řízení v podnicích typu SME jsou v současnosti 
k dispozici?  

• Jak mohou být v teoretické rovině hodnoceny vývojové (výkonnostní) 
charakteristiky firem typu SME? 

• Jaké významné charakteristiky strategického řízení, pokud existují, lze 
identifikovat v populaci menších českých technologických firem? 

• Lze v populaci menších českých technologických firem identifikovat strategické 
vzorky typické pro skupiny firem odlišující se charakterem vývoje a jaké vzorky to 
jsou? 

• Které strategické parametry přispívají k rozlišení charakteru vývoje nejvýrazněji? 

Odpovědi na první dvě otázky jsou řešeny prostřednictvím sekundárního 
výzkumu příslušeného tématu, tedy průzkumem teoretické literatury a souvisejících 
vědeckých  prací a studií a to převážně zahraniční provenience. Zbylé tři otázky jsou 
pak řešeny prostřednictvím vlastního primárního výzkumu prováděného na vzorku 
menších českých technologických firem, zahrnujícího sběr dat a následné analýzy 
desítek strategických proměnných a parametrů v rozsahu dále presentovaného  
výzkumného rámce.  

Identifikování charakterů a/nebo klíčových parametrů strategického řízení 
vývojově úspěšných a neúspěšných firem pak v obecné rovině naplňuje kromě 
apriorního požadavku na rozšíření teoretického poznání také praktické cíle potenciálně 
velmi důležitých informací jak pro současné i budoucí podnikatele, tak také pro 
organizace a instituce zabývající  se z různých příčin problematikou SME typu podpory 
podnikání, financování, vzdělávání, poradenství  apod. 

Samozřejmě práce nemá nereálné ambice objevit a presentovat návod pro 
jednoznačně účinné, úspěšné strategické řízení menší firmy se zaručenou predikcí 
vývoje, protože objektivně žádný obecný zákon úspěchu firmy neexistuje, každá firma 
je jedinečná a disponuje specifickými charakteristikami a svými individuálními vzorci 
chování a fungování. Nicméně, sekundární výzkum, jako například  [Gibcus, 2003], 
[Gately, 2006], [Gray, 1997], [Chan, 2001], dokladuje, že mezi těmito dvěma extrémy – 
tj. obecnými zákony a jedinečnými specifickými faktory – je možné nalézt typické 
vzorce strategického chování firem s konkrétními vývojovými charakteristikami, 
především pak s vývojovou charakteristikou úspěšných (rostoucích) firem. Oprávněný 
předpoklad možné přenositelnosti poznaných vzorců chování i do dalších firem nabízí 
pak menším firmám přínos minimálně charakteru příležitosti ke změně, i když nezaručí 
postačující podmínky úspěchu1. 

1.3.2. Limity práce 

 Kromě „zpracovatelských“ ekonomických a organizačních bariér v rámci 
provádění vlastního šetření a sběru dat pro účely primárního výzkumu – typicky obavy 

                                                 
1  Navíc s odvoláním na svá zjištění mohu konstatovat, že studie na téma strategického řízení SME či jinak 

vymezených menších firem nebyla v českých podmínkách prováděna. 
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a chronická neochota firem ke spolupráci na výzkumu stejně jako nedostupnost či 
neúplnost vhodných dat z veřejně dostupných (státních, regionálních, municipálních) 
zdrojů - má disertační práce některá věcná omezení a limity.  

Jde zcela jistě o omezení z pohledu přijatelné míry zobecnění výsledků 
disertační práce, plynoucí z parametrů samotného výběrového vzorku, který byl 
sestavován nikoliv náhodným výběrem nýbrž síťováním („networking“, [Collis, 2003]), 
tedy cíleným kriteriálním selektováním podniků z databáze firem typu SME tak, aby 
bylo vyhověno především podmínkám vymezení menší technologické firmy a 
minimální pětileté existence každé firmy. Navíc v kontextu relativně nízké informační 
výtěžnosti takto vybrané a oslovené množiny firem byl získán vzorek spíše „pouze“ 
středního rozsahu, což jednak zproblematizovalo použití některých „klasických“ 
statistických metod s ohledem na potřebu dosažení přijatelné statistické významnosti 
výsledků2 a zprostředkovaně taktéž přispělo ke snížení zobecnitelnosti výsledků. 
Nicméně, na tomto místě je třeba připomenout a opětovně zdůraznit, že práce je spíše 
povahy fenomenologické a tedy výběr vzorku ale i jeho velikost – jinak zcela 
fundamentální elementy positivistického přístupu – zde nepředstavují zásadně kritické 
parametry.  

Další reálné omezení vyplývá ze samotného oboru práce coby studie na poli 
problematiky strategického managementu, navíc práce vycházející z konfiguračního 
přístupu [Miller, 1984]. Výběr a rozsah strategických proměnných či parametrů pro 
sestavu vzorků - konfigurací je vždy sám o sobě limitovaný (a to nejenom z pohledu 
omezení výpočetních možností konkrétních programových aplikací typu STATISTICA 
a fs/QCA, využívaných ke  kvantitativní a/nebo kvalitativní analýze). Některé proměnné 
typu personálních charakteristik vlastníků SME, jejich skrytých zájmů, mocensko-
politických bojů mezi nimi, charakteristiky neformálních vztahů uvnitř firmy, řada 
externích vlivů etc., jsou v komplexní formě pro studium strategického managementu, 
resp. pro možnosti vlastního výzkumu, těžko dosažitelné, což opět parciálně limituje 
výsledky výzkumu (spolehlivost, validitu i zobecnitelnost) a práce. Akceptovatelnou 
míru tohoto typu omezení však garantuje solidní výzkumný rámec a kvalitní (založené 
na studiu literatury a zkušenostech) výběr adekvátního počtu strategických proměnných 
zajišťující dostatečné, akceptovatelné pokrytí zkoumaného fenoménu – strategického 
managementu - v celé šíři jeho složitosti. Nutno však podotknout, že rámec cíleně 
nezohledňuje potenciálně odlišná vývojová stádia (či fáze) zkoumaných firem 
v kontextu například některého ze stavových modelů [Greiner, 1972], [McMahon, 
1998], a to jak s ohledem na minimálně pětiletou existenci zkoumaných firem a silně 
problematickou identifikaci vývojové fáze firem v tuzemské realitě vůbec, tak 
především z důvodů zachování pro praxi přijatelné a využitelné složitosti kritérií 
vývojové klasifikace firem (počet vývojových kategorií by se znásobil počtem 
identifikovaných vývojových fází a to s nulovým výsledným informačním příspěvkem i 
vzhledem k rozsahu výběrového vzorku). 

Samozřejmě, možná omezení mohou vyplynout i z toho, že realizace záměru 
práce je limitována reálnými empirickými daty a charakterem dotazníkového šetření, 
jímž byla získávána. Lze předpokládat, že minimálně méně úspěšné firmy mají tendenci 
realitu „vylepšovat“, či v horším případě zamlčovat, a to zvláště v hodnocení svých 
výkonnostních charakteristik, ale i v popisu konkrétních strategických faktorů, kde 
může být kategorizována namísto firemní reality i jenom snaha či záměr bez reálných 

                                                 
2  To v konečném důsledku vedlo k použití fuzzy kvalitativní komparativní analýzy (fs/QCA) coby nástroje vhodného 

právě pro vzorky středního rozsahu 
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výsledků (otázka samotné existence strategie, otázka sdílení strategie  apod.). Tento typ 
omezení  je držen na přijatelné úrovni prostřednictvím přímých i zprostředkovaných 
kontrolních a doplňujících otázek v návrhu šetření a křížových kontrol souvisejících 
údajů.   

1.4. Osnova disertační práce 

Disertační práce sestává ze sedmi základních kapitol doplněných sadou 
odkazovaných příloh s číselnými i grafickými údaji a informacemi. I když jednotlivé 
kapitoly na sebe víceméně logicky a tedy i „zpracovatelsky“ navazují, mimo jiné i ve 
snaze zabránit zbytečným odkazům, přesto se v práci nebylo možné vyhnout i 
občasným „skokovým“ odkazům přes vícero kapitol. 

První kapitola práce je úvodní a jejím cílem bylo ve zkratce informovat o 
tématu disertační práce a zkoumaném fenoménu ve smyslu jeho výběru, východisek 
jeho zkoumání, přístupů a metod ke získání potřebných dat a informací, způsobech 
jejich zpracování a samozřejmě očekávaných přínosech a logicky i limitech práce. 

Druhá a třetí kapitola obsahuje výsledky a hodnocení provedeného 
sekundárního výzkumu. Druhá kapitola se zabývá současným stavem poznání v oblasti 
strategického managementu obecně a především pak strategickým řízením 
realizovaným ve firmách typu SME. Ve  strukturované podobě zahrnuje deskripce a 
hodnocení řady různých škol, konceptů a přístupů k problematice strategie a to zejména 
v kontextu specifik tohoto fenoménu v doméně firem SME.  

Třetí kapitola  se zabývá problematikou vazby mezi strategiemi a výkonností 
firem SME, pojetím výkonnosti firmy a způsoby jeho měření a v kontextu výkonu pak 
hodnocením vývojových charakteristik a úspěšností fungování firem. 

Čtvrtá kapitola, definující výzkumný problém a východiska jeho řešení,  staví 
na výsledcích sekundárního výzkumu a zahrnuje především informace o teoretických 
základech a definicích výzkumného rámce a systému vývojové kategorizace MTF.  

Pátá kapitola presentuje základní parametry a zdůvodnění strategie vlastního 
výzkumu, použité přístupy a metody sběru a analýzy empirických dat. Vysvětluje 
konstrukci vlastního výzkumu z pohledu výběrového vzorku, dotazníku a vlastního 
dotazníkového šetření, a stejně tak objasňuje záměry a důvody použití konkrétních 
analytických metod a nástrojů pro zpracování dat. 

Šestá kapitola, patrně nejobsažnější, presentuje charakteristiky získaných dat a 
konkretizuje potřebné detaily celého procesu i jednotlivých kroků jejich následného 
analytického zpracování. Kapitola uvádí výsledky jednotlivých analýz, presentuje jejich 
dílčí interpretace a postupnou syntetizaci do podoby zjištění komplexnějšího charakteru, 
a to jak ve vztahu k typickým vzorkům strategického  řízení MTF  obecně, tak i 
v rovině identifikování a interpretování aspektů strategického řízení významně 
determinujících charakter vývoje těchto firem. 

Sedmá kapitola, jako závěrečná část práce, dokončuje potřebnou syntetizaci 
výsledků výzkumu a v exaktní podobě odpovědí na výzkumné otázky presentuje řešení 
zadaného výzkumného problému. Kromě diskuse doplňující proces syntézy a presentace 
výsledných zjištění specifikuje kapitola vědecké a praktické přínosy disertační práce a 
nabízí účelné možnosti dalších navazujících či souvisejících výzkumů. 
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2. POZNÁNÍ V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 
FIREM TYPU SME 

Vývoj v oblasti výzkumu strategického managementu v posledních desetiletích 
lze označit za překotný až dramatický s ohledem na téměř permanentní vznik nových 
poznatků, teorií, škol, přístupů, směrů apod. Řada, zejména těch skutečně etablovaných, 
badatelů v této oblasti upozorňuje na značné odtržení současného teoretického výzkumu 
strategického managementu od jeho kořenů  coby aplikované disciplíny („business 
policy“) a poukazuje na eklektickou povahu výzkumu [Hoskisson, 1999]. Analýza 
současného stavu vědeckého poznání v této oblasti je pak nutně poznamenána 
neexistencí zastřešující teorie či teorií a může nést sama o sobě určitou míru 
subjektivismu, resp. preferencí analyzátora. 

2.1. Strategie a strategické řízení obecně 

Existuje řada definic konceptu strategie. Jejich analýzu je možné se pokusit 
strukturovat z různých pohledů, např. z pohledu historického vývoje konceptů 
[Hoskisson, 1999], z pohledu preferencí externího nebo interního zaměření 
[Brännback, 1996],  z pohledu preferencí nebo kombinací vnímání strategie jako 
obsahu, procesu, či jako „practice“ [Ketchen, 1996], [Whittington, 2002] nebo řady 
jiných kombinačně postavených „vlastních“ kritérií [Gibcus, 2003], [Papula, 2004], 
[Ahonen, 2004]. V některých materiálech jsou strategické koncepty strukturovány i 
podle jmen jejich tvůrců, dnes už klasiků strategického managementu, jako ansoffismus, 
porterismus, mintzbergismus, …[Näsi, 1991]. Přitom klasická Ansoffova matice 
strategií růstu [Ansoff, 1988], koncepty Michaela Portera přicházející s rozlišením 
tzv. generických strategií  [Porter, 1980] a strategickým pozicováním, a samozřejmě též 
koncepty Henry Mintzberga - jinak kritika klasické školy strategického plánování a 
interpretace racionalistického přístupu ke tvorbě strategie - vnímajícího strategii 
komplexně a její tvorbu jako proces často evoluční, emergentní [Mintzberg, 1994], patří 
mezi nejčastěji citované koncepty a zřejmě také koncepty s největším a dlouhodobě 
přetrvávajícím praktickým dopadem do strategického řízení firem (i proto jsou ve 
vlastním výzkumu a disertační práci tyto přístupy klasiků strategického řízení  aslepsoň 
parciálně využity).  

Pokud tedy jde o strukturování analýzy celého balíku konceptů strategií a 
strategického managementu, nutno konstatovat, že taktéž neexistuje všezahrnující 
přístup. Naopak, z původního alespoň terminologického svorníku strategického 
managementu se vydělují další specializované „entrepreneurial“ (sub)disciplíny typu 
„entrepreneurship“, „entrepreneurial orientation“, „strategic entrepreneurship“apod., 
které se presentují jako teorie „vedle“ strategického managementu nebo další specifické 
„nadstavby“ typu dispozic „strategic flair“, resp. „strategic thinking“ presentované 
„nad ním“, tedy které strategický management chápou dokonce jako součást nové 
disciplíny [Näsi, 2002]. 

Tato práce samozřejmě postihuje nikoliv všechny přístupy, avšak presentuje ty 
nejdůležitější z vědeckých konceptů „klasických“ i „méně klasických“, tedy novějších, 
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avšak pro aplikaci ve výzkumu strategického managementu zejména pro oblast podniků 
SME koncepčně slibných a atraktivních přístupů.  

2.1.1.  Mintzbergovy školy strategického managementu 

Na základě vlastního výzkumu identifikoval Mintzberg [Mintzberg, 1990] 
celkem deset strategických škol - sám připustil jejich vzájemný přesah a prostor pro 
další „rekonfigurace“ – které lze dále kategorizovat jako školy preskripčního nebo 
deskripčního charakteru s tím, že desátá, tzv. konfigurační škola, vzniká vlastně 
situační kompilací z předešlých devíti škol, a jako taková respektuje flexibilní a široké 
pojetí a přístup ke strategickému managementu: 

 

PRESKRIPČNÍ ŠKOLY DESKRIPČNÍ ŠKOLY 

1 Designová škola (Design School) 5 Učící se škola (Learning School) 

2 Plánovací škola (Planning School) 6 Mocenská škola (Power School) 

3 Poziční škola (Positioning School) 7 Poznávací škola (Cognitive School) 

4 Podnikatelská škola (Entrepreneurial Sc.) 8 Kulturní škola (Cultural School) 

  9 Environmentální škola (Environmental S) 

10 Konfigurační škola (Configuration School) 

Tabulka 1:   Strategické školy podle H. Mintzberga [MIntzberg, 1990] 

Designovou a plánovací školu charakterizují především tři práce: 

• [Ansoff, 1965]: strategie jako vzájemné „propojení“ a efektivní provázanost 
firemních aktivit a produktu / trhu společnosti; strategie sestává ze čtyř komponent: 
poměry produkt/trh, růstový vektor jako plánovaná změna poměrů produkt/trh, 
konkurenční výhoda, synergie.  

• [Chandler, 1962]: strategie sleduje dlouhodobé cíle, mění se pod vlivem externích 
příležitostí nebo od nich odvozených potřeb, prorůstová změna strategie vede ke 
změně administrativní struktury. Rozlišuje strategie typu kapacitní expanze 
rozsahu, geografická expanze, vertikální integrace a produktová diversifikace. 

• [Andrews, 1971]: odděluje fáze formulace a implementace strategie, kde formulace 
stojí na identifikaci a vyvážení čtyř komponent strategie: tržní příležitosti, firemní 
zdroje a kompetence, personální hodnoty a aspirace manažerů a závazky firmy 
k segmentům společnosti. 

Tyto tři práce jsou většinou výzkumníky považovány za ‚fundamentální základy 
na poli strategického managamentu‘ [Rumelt, 1994]. Definované strategické teze těchto 
dvou škol mají stále svůj značný nepopiratelný teoretický i praktický význam.  

Poziční škola je spojována nejčastěji se jménem Michaela Portera, jehož 
koncepce [Porter, 1980], [Porter, 1985] obecně vycházejí z ekonomického pohledu na 
organizace v rámci odvětví. Základní logika vychází z potřeby nezbytnosti poznání 
struktury odvětví a na tomto poznání cíleně stavěné konkurenční výhodě, jejímž 
prostřednictvím firma získá v odvětví takovou, pokud možno dlouhodobě udržitelnou, 
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konkurenční pozici, která jí umožní dosahovat excelentní finanční výkonnosti.  Hovoří 
se o tzv. „structure-conduct performance (SCP)“ paradigmatu. Kromě výzkumů 
vycházejících z Porterových generických strategií (zaměření, diferenciace, nákladové 
vůdcovství, „stuck-in the middle“) existují též směry výzkumu (kognitivní, evoluční) 
odvozené od původního výzkumu strategických skupin [Barnett, 1996] a výzkumy 
konkurenční dynamiky [Chen, 1996], taktéž částečně zařaditelné do Poziční školy. Do 
této školy lze však také zařadit i teoreticky a prakticky významnější strategické 
koncepty založené na identifikaci a budování konkurenční výhody a tedy i pozice na 
trhu, jako jsou např. koncept jádrových kompetencí, tzv. „core competencies“ [Hammel, 
1994], který lze vnímat také jako jeden z řady konceptů tzv. „resource-based view“ 
strategického přístupu [Barney, 1991]. 

Podnikatelská škola zahrnuje koncepty strategií vycházející z personálních 
charakteristik a pragmatického chování manažerů vůdcovského a tvořivého 
vizionářského typu, se strategickým směrováním vymezeným určitou vizí 
[Tregoe, 1989]. Podnikatelská škola respektuje význam podnikatelské intuice a je 
uplatnitelná právě v oblasti malého a/nebo rodinného podnikání i přesto, že v obecné 
rovině aktuální strategické koncepty stále více zdůrazňují potřebu týmovosti, 
participativního jednání a vedení, spolupráce, budování vztahových sítí apod.  

Učící se škola  je na rozdíl od předchozích škol více orientovaná na současné 
turbulentní prostředí. Koncepty staví na „learning by doing“, tedy učení se zkušenostmi, 
jednak na stále rostoucím významu a hodnotě znalostního a intelektuálního potenciálu 
organizací. Přitom k nejznámějším z učících se přístupů patří koncepce logického 
inkrementalismu [Quinn, 1986] stavějící na emergentní strategii postupného 
uskutečňování  změn. Do učících se škol patří například též strategie vycházející ze 
známého konceptu učící se organizace z oblasti systémové organizační dynamiky 
[Senge, 1994]. 

Mocenská škola zahrnuje koncepty chápající strategii jako obecně výsledek 
vyjednávání, resp. jednání, klíčových aktérů/manažerů podniku, přičemž důležitou roli 
ve tvorbě strategie sehrává právě jejich moc a vyjednávací síla. Nemusí jít jen o vnitřní 
politiky a zájmy [Astley, 1984], ale tvorba strategií může zohledňovat i zájmy externích 
skupin stakeholderů [Näsi, 1995] nebo jejich skupin (např. investorů, „venture" kapitálu 
apod.) 

 Poznávací škola se soustřeďuje na postupy, způsoby a modely strategického 
myšlení, souvisejícími myšlenkovými mapami a procesy a prosazuje hlavně tvořivou 
interpretaci [Ohmae, 1982], [Näsi, 1999]. V současnosti tuto školu reprezentují 
především koncepty znalostního managementu [Clife, 1998], [Nonaka, 1994].  

Kulturní škola  vychází z předpokladu existence společných zájmů a preferuje 
princip integrace na podkladě především sociálních aspektů a jejich projevů v kultuře 
firmy. Jedním ze základních děl této školy je [Peters, 1982].  Mezi koncepce Kulturní 
školy posledních období také - alespoň parciálně - patří strategie založené na 
strategických partnerstvích a aliancích. 

Enviromentální škola  je založena na snaze o všeobecnější zkoumání vlivu 
externího prostředí v podmínkách neurčitosti s cílem identifikovat a snížit rizika a 
poznat sílu externích vlivů a subjektů z lokálního i globálního hlediska. Patří sem teorie 
typu „Population Ecology“ [Hannah, 1977], [Hitt, 2002], “Contingency Theory” 
[Vroom, 1973] apod. 
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Konfigurační škola  je ve struktuře Mintzbergových škol definována jako 
specifická škola daná konkrétní vhodnou kombinací různých konceptů a typů škol podle 
konkrétních podmínek a situace firmy. Presentuje nezbytnost změny přístupů ve vazbě 
na vývojová stádia organizace a také na změny externího prostředí. Mezi promotory této 
školy patří řada výzkumníků z akademického světa v čele se samotným Mintzbergem 
nebo jmény Miles a Snow, jejichž typologie strategií („prospektor“, „analyzer“, 
„defender“, „reactor“) [Miles, 1978] se využívá ve velkém množství výzkumů i v 
oblasti malých firem. 

2.1.2.  Sjednocené školy strategického managementu  

 Na základě inspirace a/nebo syntézy Mintzbergových strategických škol vznikly 
další struktury škol strategického managementu, které se na úrovni hledání průniků, 
resp. společných znaků původních škol, snaží v podstatě o tvořivé zjednodušení a 
zmenšení původního počtu škol. Z těchto „integrovaných“ škol patří k často ve 
výzkumech uváděným členění podle [Elfring, 1994]: 

 

 BOUNDARY 
SCHOOL 

DYNAMIC 
CAPABILITIES 

SCHOOL 

CONFIGURATION 
SCHOOL 

Disciplíny / teorie • agency theory / 
eco 

• transaction cost 
theory 

• industrial 
organizations 

• sociology / control 
theories 

• psychology / 
decision-making 

• RBV theory / econ. 

• entreprenurship / econ. 

• innovation theories / 
organization theory 

• learning theories / 
organ. behaviour 

• psychology / decision-
making 

• social science 

• history 

• equilibrium models 

• catastrophe theories 
 

Školy 
strategického 
myšlení 

• positioning 

• cognitive 

• cultural 

• political 

• design school 

• entreprenurial 

• learning 

• environmental 

• political 

• environmental 

• learning 

• cognitive and 
entrepreneurial 

Tabulka 2:   Post syntéza strategických škol / strategického managementu [Elfring, 1994] 

 

2.1.3. Strategie jako preference externího nebo interního pohledu 

 Strategický management se logicky zaměřuje na ty základní koncepty, myšlenky 
či názory související s podnikáním, které ovlivňují úspěšnost, přesněji řečeno výkonnost 
firmy (úspěšnost totiž z pohledu různých stakeholderů může být chápána různě). Pohled 
na to, o jaké konkrétní koncepty jde, tedy které jsou správné, se v čase vyvíjejí a mění, a 
to i ve smyslu snižování a opětného růstu jejich významu, jak ukazuje například skvělá 
studie o vývoji teorií strategického managementu [Hoskisson, 1999]. V ní autoři 
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přirovnávají (byť s otazníkem) vývoj teorie strategického řízení ke kyvadlu, a to  
především v rovině změn preferencí významu externího a interního pohledu na strategii.  

 Z externího pohledu struktura průmyslu či odvětví kriticky ovlivňuje podmínky 
konkurenční soutěže a tak v podstatě určuje a limituje možnosti strategických výběrů 
firem. Tento přístup je spojován se jménem Michaela Portera a je v podstatě 
východiskem - nutno říci, že široce- rozšířeného klasicistického, racionalistického pojetí 
strategie [Porter, 1985], [Johnson, 1993], [Hunger, 2003]. Poznání především externích 
podmínek v „předdefinovaném“ procedurálním, analytickém pojetí strategického 
managementu s výzbrojí řady metod a nástrojů strategické, opět zejména externí 
analýzy - především analýzy pěti konkurenčních sil pro poznání podmínek a „pravidel“ 
konkurence v daném odvětví [Porter, 1980] - a víra v racionální chování lidí a trhu 
(„rational economic man“) víceméně jednoznačně determinuje a strukturuje (v nadsázce 
řečeno až automatizuje) strategický proces a v obecné rovině i strategický obsah do 
typově některé z možných generických strategií a z ní plynoucí udržitelné konkurenční 
výhody a pozice firmy na trhu (Porterova poziční strategická škola [Mintzberg, 2005]). 

 Interní pohled na strategii je založen na preferenčním významu interních zdrojů 
firmy (a to dnes již ve značně širokém měřítku včetně nehmotných, „soft“ zdrojů, byť 
specificky pojmenovaných) a je běžně označován jako RBV (tj. „resource-based view“) 
přístup [Barney, 1986]. Podobně jako v případě externího přístupu, jde o přístup 
zaměřující se na strategický obsah v úrovni vnitřních zdrojů firmy a jejich využití 
v konkurenčním boji na trzích, na nichž firma operuje. Základní myšlenka tohoto 
přístupu leží v předpokladu, že každá potenciálně úspěšná firma disponuje nějakým 
jedinečným zdrojem či balíkem zdrojů, respektive soustavou tzv. „distinctive 
competencies“ (kam náleží také nebo zejména “soft“ nehmotné zdroje typu 
inovativnost, znalosti, kreativita …), na jejichž základě může firma vybudovat 
konkurenční, za určitých podmínek udržitelnou, výhodu. Často užívané (terminologicky 
i obsahově) elementy RBV přístupu jsou presentovány např. v [MacGregor, 1999], kde 
jsou rozlišeny tři obvyklé základní typy: kompetence, tj. „competencies“,  schopnosti, 
tj. „capabilities“ jako synergické propojení a využití více kompetencí a zdroje - 
„resources“, které vytvářejí podmínky a podporují tvorbu a využití kompetencí a 
schopností. Principiálně však strukturování zdrojů do řady „supra-individuálních“ 
analytických termínů – tedy „capabilities / competencies/ core competencies / dynamic 
capabilities“ - pro samotný výzkum RBV konceptů nad firemně  
„odindividualizovanou“ úrovní není podstatné, jak zdůrazňuje jedna z výrazně 
přínosných a aktuálních prací  v rovině interního přístupu ke strategii [Foss, 2005], 
nabízející renomované shrnutí současného stavu výzkumů a konceptů RBV. 

2.1.4.  Přístupy ke strategii typu „strategie jakoP“ (tj. „strategy as P“)  

Časté vymezování strategií používané ve výzkumech je charakteru přístupu 
‚strategie jako …‘, vystihující konkrétní rovinu vnímání strategie a z ní odvozované 
parametry. Nejznámějšími a často využívanými přístupy tohoto typu jsou perspektiva 
strategie jako obsahu [Hunger, 2003], [Johnson, 1993], [Gibcus, 2003] zdůrazňující 
obsah, typicky charakter konkurenční výhody, jako skutečnou podstatu strategie a 
perspektiva strategie jako proces, zvýrazňující význam charakteru, průběhu a parametrů 
samotného strategického procesu nad obsah strategií [Thomas, 1990], [Pettigrew, 1992], 
[Ikävalko, 2005], [Van de Ven, 1992], s rozlišováním charakterů a odlišností (včetně 
obsahových) „deliberated“, „intended“, „emergent“ a „unrealized / realized“ strategií 
[Mintzberg, 1988]. Rozpoznání existence a především reálnosti významu emergentních 
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strategií, resp. emergetních vlivů na výslednou realizovanou strategii je propojeno 
s dalšími přístupy a hodnotícími hledisky charakteru strategie typu například 
evolucionistického pohledu na strategii, procesualistického chápání strategie, 
[Whittington, 2003], ale i propojení na logický inkrementalismus [Quinn, 1986], [De 
Witt, 2004] apod.; navíc emergentnost má svůj potenciálně značný význam právě 
v oblasti strategií firem SME. Na přímce rozlišení „intended“ a „emergent“ strategií pak 
další práce [Mintzberg, 1998] identifikuje existenci osmi typů strategií tak, jak postupně 
leží na spojnici mezi čistým typem zamýšlené a emergentní strategie: plánovaná 
(„planned strategy“), podnikatelská („entreprenurial strategy“), ideologická 
(„ideological strategy“), strategie typu deštníku („umbrella strategy“), strategie 
procesní („process strategy“), nepropojená („unconnected strategy“), konsensuální 
(„consensus strategy“) a vnucená („imposed strategy“). Tak například strategie typu 
deštníku stanovuje, resp. její tvůrci-manažeři vymezují, pouze základní směrnice a 
vodítka pro chování firmy a umožňují ostatním hráčům se pohybovat v mezích těchto 
pravidel – forma této strategie byla dále rozpracována například výzkumem [Eisenhardt, 
2001] a presentována v Harvard Business Review jako tzv. „strategy as rules“, 
využívána v té době mimochodem řadou tehdy ještě „malých“ internetových firem jako 
e-Bay a další. 

Nesporná důležitost strategických kontextů pro obsahové a/nebo procesní 
vymezení a pochopení fenoménu strategií [Ketchen, 1996], zejména pak externího 
kontextu strategie tolik zdůrazňovaného v racionalistickém klasicistním pojetí strategie 
alias externě orientovaných přístupech k problematice strategií, vyústila ve vznik 
výrazně integrálního přístupu propojujícího tyto „soupeřící“ přístupy „strategy as…“ do 
pohledu na jednu strategickou realitu přes tři dimenze právě charakteru jejího obsahu, 
kontextů a souvisejícího strategického procesu [De Witt, 2004].3   

Jinou z možností strukturovaného pohledu na to, co je ‚strategie jako …‘, lze 
presentovat strukturováním z úrovně pěti perspektiv [Gibcus, 2003], které však opět 
v rámci svého vymezení nejsou disjunkntí: 

Strategie jako alokace zdrojů („Strategy as resource allocation“) je vyjádřená 
politikami a klíčovými (strategickými) rozhodnutími managementu [Buzell, 1987] 
zahrnujícími především nevratné přidělení klíčových zdrojů korporace 
s předpokládaným významným dopadem na finanční výkonnost korporace 
v budoucnosti. 

Strategie jako vytváření jedinečné pozice („Strategy as creating a unique 
position“), tedy prakticky jde o strategický „positioning“ [Porter, 1985]. 

Strategie jako proces („Strategy as a process“) charakterizovaná například 
pomocí alternativních pěti „P“ [Mintzberg, 1990], tedy strategie jako plán, tj. postup 
činností do budoucnosti („Plan“), jako model, zásady či vzorce chování („Pattern“), 
jako pozice, zejména ve vztahu k vnějšímu prostředí („Position“), jako perspektiva, 
resp. koncepce podniku („Perspective“) a jako trik či manévr („Ploy“), sloužící 
například k oklamání konkurence. 

Strategie jako integrace („Strategy as an integration“), tedy šablona, jejímž 
prostřednictvím jsou integrovány hlavní cíle firmy, politiky, akční plány a další 
parametry chování společnosti do jednoho soudržného celku [Seth, 1994]. 

                                                 
3  Dalším a velmi perspektivním přístupem typu ‚strategie jako ;‘ ke zkoumání a chápání strategie je přístup „strategy 

as practice“, který je charakterizován dále v kapitole 2.1.7. 
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Strategie jako akční plány („Strategy as plans for actions“) zejména 
v propojení s individuálními plány a záměry typicky vlastníka či klíčového manažera 
firmy [Van Gelderen, 2000], působící jako vzor  pro chování pracovníků a tedy celé 
firmy v různých situacích včetně strategického rozhodování za situace nejistoty, 
nedostatku informací apod. 

2.1.5. Strategické koncepce, strategická logika (podle Näsiho) 

Rámec strategických koncepcí podle [Näsi, 1999] sestává ze tří základních typů 
koncepcí – normativní koncepce, koncepce zaměřené na lidský faktor a koncepce 
strategické logiky - jejichž obecné atributy jsou uvedeny v následujícím obrázku: 

  

 
 

Obrázek 1:   Tři základní typy strategických koncepcí [Näsi, 1999] 
 

Normativní koncepce mají svůj původ v konceptech dlouhodobého plánování, 
managementu orientovaného na cíle (“management by objectives”) a strategického 
plánování vycházejícího z “klasicky” vymezené strategické analýzy, mise a vize 
podniku etc.. Základem „humane“ koncepcí se stal rostoucí důraz na lidský faktor 
v podnikání a „businessu“, zejména leadership a strategický leadership, lidská interakce 
uvnitř firmy, později pak organizační učení a týmovost jako základ úspěchu organizace 
a znalostního managementu (jako iniciační dílo Näsi uvádí knihu “Search of 
Excellence” [Peters, 1982]). Progresivní druh koncepcí je založený na strategické 
logice, kterou Näsi definuje jako subjektivní logiku reprezentující myšlení klíčových 
lidí ve firmě, ať už se jedná o jedince či skupinu lidí charakteru týmu (“boardu”) 
vrcholových manažerů. Strategická logika zahrnuje jak meta-logiku používaných metod 

 
 

STRATEGICKÉ 
KO5CEPCE 

5ORMATIV5Í 
KO5CEPCE 

- strategie (klasická) 
- mise 
- krédo a víra 
- politika 
- rozpočet 
- korporátní plánování 
- řízení podle cílů 
- podniková vize 

„HUMA5E“  
KO5CEPCE 

- leadership / vedení 
- manažerská práce 
- podniková kultura 
- faktory excelence 
- vize, vizionářství 
 

 

KO5CEPCE 
STRATEG. LOGIK 

- business idea 
- definice businessu 
- hodnotový řetězec 
- dominantní logika 
- logika akcí a aktivit 
- paradigma 
- předpisy, směrnice 
- průmyslové„mistrovství“ 
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a rámců vzniku strategie ve firmě, tak i vlastní logiku jako rozhodování o tom, co se ve 
firmě bude vlastně dělat. Strategické myšlení je v tomto konceptu vyděleno jako 
uvažování v termínech a realitě „světa strategie“, uvažování které řeší vlastní 
strategickou akci, tj. její návrh a realizaci.  

2.1.6. Jiná vymezení konceptů strategického managementu 

V rámci výzkumu i seriózních interpretací strategie je často využíváno 
„maticový“ přístup odlišující strategie z hlediska dvou definovaných klíčových 
parametrů. Takto jsou například koncipovány (z pohledu této práce velmi užitné) často 
citované, zejména ve výzkumech zaměřených na strategickou praxi, perspektivy 
pohledu na fenomén strategie [Whittington, 2003], charakterizované výstižně z této 
publikace převzatým obrázkem: 

 

 

Obrázek 2:    Čtyři perspektivy pohledu na strategii [Whittington, 2001] 

Jiný výstižný model čtyř základních logik směrů či konceptů strategického 
managementu nabízí  výzkumná práce [Jarzabkowski, 2004]. Model do značné míry 
kopíruje či respektuje dřívější existující taxonomie výzkumu v oblasti strategického 
managementu, např. [Eisenhardt, 2001], [Lengnick-Hall, 1999] a je jedním z modelů 
využívaných ve výzkumech strategického řízení založených na přístupu „strategy as 
practice“. Okrajové podmínky vymezující preferenční užití příslušného konceptu jsou 
dány mírou dynamiky prostředí (EV – „environmental velocity“) a předpokládanou 
znalostní intenzitou (KI – „knowledge intensity“): 
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ZÁKLADNÍ LOGIKA (CORE LOGIC) OKRAJOVÉ PODMÍNKY (BOUNDARY 
CONDITIONS) 

POSITIONING LOGIC: 

- nalezení stabilní a obranyschopné pozice, na 
níž je možné dosahovat nejvyššího důchodu 
(výdělku) 

- vytváření bariér vstupu 

- skryté jednání / dohody  vedoucí k eliminaci 
přímé konkurence 

 

- nízká dynamika prostředí (EV) 

- nízká intenzita znalostí (KI) 

ZÁKLADNÍ LOGIKA (CORE LOGIC) OKRAJOVÉ PODMÍNKY (BOUNDARY 
CONDITIONS) 

CAPABILITY-BUILDING LOGIC: 

- vytvoření konkurenční výhody díky 
jedinečným zdrojům (RBV, KBV, T) 

- konkurence je relativně stabilní a umožňuje 
relativně dlouhodobé využívání kombinací 
jedinečných zdrojů 

- neimitovatelné zdroje konkurenční výhody 

 

- nízká EV pro rané RBV a kompetence 

- nízká KI pro rané RBV 

- vysoká KI pro core competences, KBV a 
naučení se dynamické způsobilosti  

- vysoká EV pro způsobilost rychlé 
rekonfigurace zdrojů 

HIGH VELOCITY/HYPERCOMPETITION 
LOGIC 

- každá výhoda je dočasná 

- klíčem ke získání konkurenční výhody je 
zvládání trvalé „disruption“ 

- rychlost v rekonfigurování zdrojů a produktů 
je klíčová a zásadní 

 

- primárně vysoká EV  

- propojení s KI přes znalosti zahrnuté ve 
vývoji nových produktů a technologií ve 
spojení s rychlou rekonfigurací zdrojů 

COMPLEXITY LOGIC 

- strategie jsou v komplexním ekosystému 
nejisté, emergentní a nelineární s pozitivními i 
negativními zpětnými vazbami  

- vzájemné závislosti a provázání, symbiózy, 
ko-evoluce a přitom potřeba různosti zvyšuje 
zdraví vlastního business ekosystému 

- zdravý ekosystém je zásadním faktorem pro 
vytvoření konkurenční výhody v nejistém a 
nestabilním světě 

 

- střední EV díky soustavně se měnícímu 
prostředí 

- vysoká KI díky vzájemné provázánosti 
uvnitř ekosystému 

 
 

Tabulka 3:   Klíčové logiky a okrajové podmínky směrů teorií strategického managementu 
[Jarzabkowski, 2004] 

 

2.1.7. Praktické pohledy na strategii – „strategy as practice“ 

Jde o novější výzkumný směr zabývající se praktickou perspektivou 
strategického managementu vedle původních konceptů zkoumajících a interpretujících 
strategii z pohledu obsahu a z pohledu procesu. Výzkumný rámec „strategy as 
practice“ se zaměřuje se na tři klíčové oblasti z pohledu praxe [Whittington, 2002] a 
jejich propojení, a to konkrétně na (1) strategické praktiky („strategy practices“) jako 
nástroje, koncepty a způsoby strategického myšlení používané (2) stratégy 
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(tzv. „strategists“), tedy všemi osobami klíčovými pro tvorbu a implementaci strategie 
v podniku, které provádějí určitým konkrétním způsobem, označovaným jako 
(3) strategická praxe (tzv. „strategic praxis“), vlastní strategickou práci, 
tzv. „strategizing“. Tento přístup se tedy explicitně orientuje na mikroúroveň 
strategické praxe firem, kterou tradiční výzkumy strategického řízení  nezahrnují 
(alespoň ne explicitně), tedy zkoumá přímo aktivity, kterými je ve firmách ustanovován 
strategický proces, jejichž prostřednictvím strategie vzniká, vyvíjí se a realizuje, tedy 
souhrnně řečeno aktivity spojené s „doing of strategy“ [Johnson, 2007]. I když je 
přístup „strategy as practice“ zaměřen primárně na pochopení toho, jaké konkrétní 
aktivity a kdo vlastně strategické řízení uvnitř firem reprezentují, výzkumy tohoto typu 
zahrnují i širší institucionální a organizační kontext v rovině například zjišťování vlivu 
širšího podnikatelského prostředí na používání konceptů, praktik a nástrojů 
strategického řízení. Základní východiska a obrovský, dosud nevyužitý, výzkumný 
potenciál tohoto přístupu s obecnou strukturou výzkumné agendy je presentován 
v [Johnson, 2007].  

Nutno podotknout, že výzkumy typu „strategy as practice“ jsou často 
propojovány s jinými koncepty strategického managementu, typicky pohledy na 
strategii přes obsah a proces [Ikävalko, 2005], ale též například s přístupy RBV typu, 
jako jsou „dynamic capabilities“, [Regnér, 2006] etc.  

2.1.8. Podnikatelská orientace 

Tento významný koncept pro analyzování charakteristik chování firmy a jejího 
podnikatelského potenciálu, a to ve vazbě na příslušné parametry vyjadřující „míru 
podnikatelského zaměření“ využitelných pro usuzování o strategické orientaci a řízení 
firmy a jejich budoucích potenciálních vývojových charakteristikách, je popsán 
v [Lumpkin, 1996] a využíván v řadě dalších výzkumů včetně SME [Wiklund, 2000], 
[Aloulou,2002]. Základními parametry podnikatelské orientace jsou: 

• míry inovativnosti a realizací inovací 
• míry proaktivního chování firmy / podnikatele 
• míry akceptace a přijímání rizika z podnikání 

2.2. Pojetí strategie a strategického řízení v SME 

 Názory na to, co je či může být ve firmách SME representováno obecně 
nadužívanými pojmy strategie a strategické řízení, zahrnují opravdu široké spektrum 
různými argumenty a výzkumy podložených tvrzení. Jde o škálu od odmítání jakékoliv 
existence strategie či obecněji „strategičnosti“ významněji identifikovatelné v chování 
SME, přes identifikaci různých významných shod a/nebo odchylek od (většinou 
klasicistně) pojímané strategie a strategického řízení uplatňovaného ve velkých firmách, 
až po názory obhajující specifičnost a nutnou odlišnost reálných strategií a  
strategického řízení SME a z nich odvozeného chování malých firem. Zastánci 
specifičnosti nejčastěji argumentují právě různými východisky a danostmi strategického 
managementu velkých a malých firem a praktickou neužitečností srovnání strategií 
velkých a malých firem poukazující na skutečnost, že malá firma nemůže být chápána 
jako „zmenšenina“ velké firmy [Storey, 1994]. Tato široká pestrost názorů a vůbec 
problematická  obecná uchopitelnost fenoménu strategického řízení v podnicích SME je 
důsledkem neexistence jakéhokoliv základního, šířeji akceptovaného a respektovaného 
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rámce vymezujícího a vysvětlujícího strategické řízení specificky ve firmách typu SME.  
Pracuje se v podstatě běžně s koncepty vzniklými v oblasti strategického managementu 
velkých firem [Chan, 2001], často „situačně“ - ve vztahu k předpokládané i dříve 
zjištěné specifičnosti SME – upravovaných a vzájemně propojovaných a zjednodušeně 
řečeno většina tvrzení a soudů o strategickém řízení či neřízení SME je poplatná právě 
míře porovnávání s parametry strategického řízení velkých firem (které jsou samy o 
sobě navíc nejednoznačné díky velké řadě lišících se a/nebo další dimenze přidávajících 
konceptů).  

Lze se tedy domnívat, že všezahrnující rámce strategického řízení jsou fikcí i 
v případě velkých firem, natož v doméně podniků SME, které tvoří zhruba 90 až 99% 
celkové populace firem v národních i globálních měřítcích. V takovéto vysoce 
heterogenní mase firem - dle vymezení SME [EC Nová definice, 2006] s obrovskými 
rozdíly ve velikosti a charakteru firem - s rostoucím významem, až ztotožněním 
s osobností a personálními schopnostmi vlastníka ve směru „zmenšování“ firmy 
(typicky v případech malých firem a mikrofirem) a tedy s rostoucím významem 
„měkkých“, neekonomických, často z pohledu řízení předpokládaného u velkých firem 
iracionálních a neexistujících faktorů, není možné předpokládat  nalezení široce 
respektovaného vymezení strategie a strategického řízení SME. Proto je třeba obecně 
pracovat a vycházet z reálného faktu trvalé existence vícera pohledů a přístupů, často 
jdoucích i proti sobě, stejně jako z faktu nezbytného zjištění občas i 
kontraproduktivních výsledků výzkumů, aniž by tato skutečnost musela být nutně 
interpretována jako rozdíl mezi validním a nevalidním výzkumem, mezi správným a 
chybným pojetím strategického řízení ve firmách SME. 

  Nelze tedy hovořit o pojetí strategie a strategickém řízení v kontextu firem SME 
jinak než s vědomím, že ono „pojetí“ je tvořeno komplexní, problematicky – pokud 
vůbec – strukturovanou množinou řady různých pojetí charakteru přístupů, koncepcí 
s omezujícími, okrajovými podmínkami, východisky, situačními nebo problematicky 
zobecnitelnými modely apod. Lze se navíc oprávněně domnívat, že tato realita 
„roztříštěnosti“ poznání coby projev komplexity fenoménu strategií SME i s řadou 
svých příčin a důsledků je ve své podstatě nezměnitelná,  neboť i přes silně se 
rozšiřující poznání v této oblasti se samotný zkoumaný fenomén mění a vyvíjí stejně 
jako prostředí v němž je utvářen a jeho vnitřní komplexita tedy nutně roste. Toto 
konstatování  je samo o sobě pouze popisem skutečnosti, s niž je třeba počítat a 
pracovat s ní, nikoliv tedy znak fatalistického přístupu k realitě a snaze o její poznání; 
spíše lze interpretovat jako uvědomění si nezbytného posunu ontologického 
paradigmatu ve směru od ryzích pozitivistických východisek a předpokladů k více 
fenomenologickým. 

2.2.1. Některé aspekty strategického řízení SME 

I přes omezenou zobecnitelnost zjištění různých výzkumů SME, lze vysledovat 
některé opakovaně potvrzované charakteristiky související s jejich strategickým řízením 
a chováním, které je možné označit za typické zejména pro menší firmy z domény 
SME. Například [MacGregor, 1999] ve svém výzkumu potvrzuje často zmiňovanou 
výhodu SME, totiž flexibilitu, avšak zároveň ji identifikuje jako potenciální „Achillovu 
patu“ strategického managementu, poněvadž vede k pokusům o realizaci řady 
„situačních příležitostí“, což v podstatě znemožňuje provádění reálné strategie 
v kontextu preskripčních (klasických) strategických škol. Reálné strategické chování 
SME se pak vyznačuje dle výzkumu [MacGregor, 1999] především: 
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• chybí vize růstu a strategické konfigurace jsou emergentní a zřídkakdy 
formalizované 

• chybějící strategické plánování je nahrazováno neformální, skrytou agendou 
strategických záměrů majitelů/manažerů 

• strategické paradigma není komunikováno a sdíleno ostatními stakeholdery, 
není sdíleno pracovníky firmy 

• strategie jsou emergentní a adaptivní 

• strategický proces postrádá analytické základy a kredibilitu, organizace je často 
„hříčkou štěstěny“ bez analytické srozumitelnosti a reflexe 

• strategický proces je často „crisis-driven“, tedy akcelerován pouze v obdobích 
krize 

Pokud jde o strategické plánování, resp. v širším kontextu i formování strategie 
jako klíčových částí strategického procesu, presentuje [Curtis, 1993] pro menší firmy 
následující typické charakteristiky: 

• výrazně kratší plánovací horizont ve srovnání s většími firmami 

• akceptování relativně otevřených cílů (umožňujících v podstatě operativně-
taktické přizpůsobení se situaci, tedy víceméně potvrzující adaptivní charakter 
řízení) 

• nepoužitelnost a nepoužívání většiny metod strategického plánování 
používaných ve velkých firmách (důvodem jsou zdroje, zejména čas a 
personální zdroje, ale i malý rozsah „businessu“ a podnikatelských aktivit, jiná 
nákladová struktura menších firem…) 

• výsledné plány jsou ve své podstatě spíše neformálního charakteru 

Jak potvrzuje [Chan, 2001], je v malých organizacích plán a strategie 
neexplicitní, intuitivně definovaná, většinou dokonce bez jakékoliv známky formalizace 
pouze v hlavě vlastníka nebo ředitele malé firmy. Jak však organizace rostou, byť stále 
typologicky zůstávají v množině firem SME, vzniká ostřejší potřeba více explicitně 
definované strategie a širší participace manažerů a klíčových lidí na jejím formování, 
potřeba plánů, které manažery a pracovníky ve firmě koordinují, motivují a vedou. Pak 
se nutně i ve firmách typu SME stává formování strategie více kooperativním, 
formálním a analyticky podloženým procesem. Nicméně, z  pohledu širšího záběru 
množiny SME lze tvrdit, že řada SME disponuje strategiemi (a také vnímá strategii) 
spíše v úrovni do různé míry detailů definovaného strategického záměru vymezujícího 
strategický kontext a hlavní, více či méně v realitě udržovaný směr rozvoje firmy a 
determinující i její strategickou orientaci často s vymezením některých strategických 
parametrů na něž firma klade klíčový důraz charakteru internacionalizace, inovace, 
kvality služeb apod. [MacGregor, 1996], [Matsuno, 2000], [McCann, 2001].  

 Další „typické“ charakteristiky identifikované v rámci výzkumů SME zahrnují 
například ‚neadekvátní reakce firem na tržní realitu‘ [Lobontiu, 2003], často způsobené 
malou nebo žádnou ‚analytickou kredibilitou strategického rozhodování‘ [Curran, 
1996], které je často postavené spíše na intuici než posuzování reality. Chování malých 
firem je většinově označováno za ‚reaktivní‘, ‚situační‘, ‚řízené  událostmi‘, často 
postrádající potřebnou ‚agresivitu při hledání strategických alternativ‘ a spíše 
preferujících ‚akceptování první, byť i jen zdánlivě, atraktivní varianty‘ [Robinson, 
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1988] apod. Řada výzkumů potvrzuje kritickou souvislost mezi strategickým chováním 
SME firem a vlastnostmi, schopnostmi, vzděláním, věkem, a obecně personální 
výbavou jejich majitelů [VanGelderen, 1999], [Pasanen, 2003], [Chan, 2001]. 

Výrazné rozdíly mezi strategickým řízením firem uvnitř množiny SME lze 
vysledovat při zkoumání „high-growth SME“, dokumentované nejenom v anglosaské 
literatuře [Jennings, 1997], [Sonnfield, 1997]. Například [Holm, 2002] ve studii 
dánských firem poukazuje u zkoumaných SME firem na 

• zcela výraznou existenci jasně zaměřených strategií  

• silné (“strong”) a dokonale propracované obchodní systémy 

• schopnost firem zajistit si rychlý růst přes financování z vlastních zdrojů 

• vysokou úroveň internacionalizace a podíl na exportu 

• zaměření na organizační rozvoj firmy a nábor kvalitních lidí 

Poněkud jiné typické charakteristiky růstově orientovaných SME firem, ovšem 
amerických, vypichují ve své knize [Zook, 2001], a to nerozšiřování svého “businessu” 
do oblastí, kde firma nemá žádné klíčové kompetence („core competencies“), 
soustředění se na udržení flexibility firmy a dlouhodobě orientovaný růst i za cenu 
obětování okamžitých profitů, dostatečná a na trhu vyjevovaná silná ambicióznost 
firmy, ovšem vyvažovaná uvědomováním si hranice svého businessu a klíčové 
zaměření na oblasti podložené „core“ kompetencemi firmy.  

2.3. Výzkumy v oblasti strategického managementu SME 

Řada obecných koncepcí a teorií z oblasti strategického managementu má 
v oblasti zkoumání strategií malých firem svá výrazná omezení z důvodů specifických 
charakteristik SME typu např. zdrojové nedostatečnosti SME, klíčového vlivu 
personality a individuálních strategií majitelů firmy, jejich chybějící „strategické“ 
kompetence apod. [Lobontiu, 2002].  Omezené zdroje pak například vedou k praktické 
nemožnosti aplikace Porterovy generické strategie nízkých nákladů [Miller, 1986], 
[Carter, 1994], k obtížné či nemožné akceptaci strategie Prospektora ve  výzkumech 
často používaného rámce „Miles and Snow“ typologie strategií [Miles, 1978], společně 
s klíčovým a často iracionálním vlivem vlastníků pak k interpretaci strategií SME jako 
často adaptivních, emergentních, neformalizovaných, bez dlouhodobých cílů a zaměření 
[Storey, 1994] etc.  

• Výzkumy orientované na strategie malých firem jsou často zaměřeny na 
identifikaci nejdůležitějších charakteristik jejich strategického managementu. 
Například [d‘Amboise, 1993] kromě jiného uvádí jako typické znaky strategie 
malé firmy ‚intuitivní, neformalizovaný charakter strategií‘, ‚velký vliv a 
průmět personality podnikatele‘, ‚podceňování a potlačování strategického 
plánování (tj. odmítání výrazných preskripčních škol) a dlouhodobých vizí‘, 
‚neadekvátní strategické odezvy‘ na tržní realitu atd.   

2.3.1.  Využití „klasických“ přístupů ve výzkumu strategií SME 

Většina výzkumů strategického chování SME a jeho vazeb na jejich výkonnost 
využívá v různých variantách ale i vzájemných kombinacích rámce Porterových 
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generických strategií [Porter, 1985], strategické typologie podle „Miles a Snow“ [Miles, 
1978] nebo variant RBV přístupu s případným zakomponováním Ansoffových 
rozvojových strategií [Ansoff, 1988].  Výsledná zjištění při zkoumání vazeb výkonnosti 
firmy SME na aplikovaný typ strategie a/nebo převažujícího strategického chování 
vykazují různé, často i protichůdné výsledky; tedy od charakteru průkazného vlivu 
strategie na výkonnost, vlivu pouze některých strategických parametrů, až po omezené 
či žádné souvislosti mezi charakterem strategického managementu a výkonností SME 
(z obecného pohledu se však při těchto výzkumech neodlišovaly například strategické 
fáze formulace a vlastní realizace strategie, takže úspěch či neúspěch implementace 
mohl ovlivnit i posouzení úspěšnosti celé strategie jako typu, svoji roli samozřejmě 
hrály i metody měření výkonnosti SME).  

Porterovy generické strategie jsou ve výzkumech rozpracovány především do 
konkrétní podoby diferenciace. Například [d’Amboise, 1993] při hledání strategické 
logiky SME a jejích vazeb na výkonnost firmy používá následující klasifikace : 

• strategie nákladové výhody založené buď na produktu a/nebo službách 

• strategie diferenciace založené na produktu, službách, inovaci, marketingu 

• strategie kombinované 

• žádná strategie 

Odlišný rámec založený na generických strategiích použil ve svém výzkumu 
například [Mosakowski, 1993], který pro SME vůbec neuvažoval nákladovou strategii, 
ale rozlišil dvě strategie zaměření (vertikálně tržní zaměření a zaměření na zákaznické 
potřeby) a dvě strategie diferenciace (R&D / technologické a založené na servise / 
službách). Jeho výzkum prokázal, že strategie zaměření vedou v případě SME k lepší 
výkonnosti. K dalším výzkumům v této oblasti patří např. [Gibcus, 2003]. 

„Miles and Snow“ typologie strategií a jejich prostřednictvím zjišťování vazby 
výkonnosti podniku na příslušný identifikovaný typ aplikované strategie (reaktor, 
obránce, analyzátor, prospektor) je velmi rozšířen i ve výzkumech SME. Lze uvést 
například výzkum [Matsuno, 2000], který identifikoval nejlepší výkonnost u strategie 
typu prospektor, nejhorší pak v případě chování obránců (tedy nikoliv reaktorů, jak 
ukazují jiné studie) nebo výzkum [McCann, 2001], který neidentifikoval žádné výrazné 
vazby výkonnosti měřené objemem výnosů na typ aplikované strategie, pouze 
souvislosti mezi tržní pozicí, v níž jsou nejvýše prospektoři a nejhůře pak reaktoři.  

Resource-based view (RBV) přístup  je využíván jako rámec výzkumů jak 
v“čisté“ RBV formě hodnocení strategie založené například na struktuře zdrojů 
[Lichtenstein, 1997] fyzického kapitálu, lidského kapitálu, finančního, organizačního, 
sociálního kapitálu (zejména kompetence manažerů), tak i samozřejmě ve spojení 
s pohledem přes generické strategie [Mosakowski, 1993], [Spanos, 2001]. 

2.3.2.   Ostatní přístupy používané ve výzkumech strategií SME 

Některé z výzkumných prací z oblasti SME se zaměřují na hledání konkrétních 
typových vzorců strategického chování bez explicitně specifikované vazby na určitý 
nebo některé určité výše uvedené výzkumné rámce pracujíce s výběrem určitého počtu 
strategických proměnných a jejich strukturováním podle předpokládaných typických 
charakteristik chování, například pojetí ‚strategie odvozené od vlivu vlastníka‘, 
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‚strategie jako síť provázaných firemních aktivit‘, ‚strategie odvozené od podnikatelské 
orientace‘ apod. 

Přístupy zohledňující strategický význam vlastníka - v této oblasti existuje 
celá řada výzkumů SME, specifikujících a zatřiďujících charakter vlastníka a od něj 
odvozovaného, někdy si i neuvědomovaného, strategického chování celé SME firmy, 
většinou souhrnně kategorizované jako typu reaktivního, aktivního a/nebo proaktivního 
s příslušnými prokázanými nebo zpochybněnými vazbami na výkonnost firmy.  

Jeden z prvních výzkumů tohoto typu [Smith, 1967] identifikoval dva 
osobnostní typy vlastníků-manažerů v malých firmách a s nimi spojenou strategickou 
orientaci – živnostník, tj. „craftsperson“, pro nějž je typická relativně rigidní strategie 
s velmi konzervativním financováním podnikání, které staví především na osobních 
kontaktech, a druhý typ příležitosti hledajícího vlastníka, tj. „opportunistic owner“, 
který je aktivní a tržně orientovaný, snaží se využívat různých finančních zdrojů  a 
soustavně hledat nové možnosti růstu. K výsledkově podobnému zjištění došli autoři 
[Miller, 1982], kteří na základě kontingenčního přístupu odlišili podnikatelské a 
konzervativní typy MSP firem a dále [Covin, 1991], který definoval základní obsah, 
resp. rozdíly, mezi podnikatelským a konzervativním typem strategie v úrovni 
parametrů míry proaktivity, ochoty riskovat a tlaku na inovace – tedy parametry, které 
se posléze staly klíčovými ‚konstrukty‘ v definici pojmu tzv. podnikatelské orientace – 
„entrepreneurial orientation“ [Lumpkin, 2001]. Čtyři základní typy vlastníků-manažerů 
a s nimi spojených strategických aspektů definuje práce (Chell, 1991). Jsou to 
podnikatel – „entrepreneur“, dozorce – „caretaker, administrátor – „administrator“ a 
kvazi-podnikatel – „quasi-entrepreneur“ s tím, že podnikatel a dozorce jsou krajními 
polohami na kontinuu různě založených strategií. Zatímco pro strategii podnikatele je 
typická inovativnost, proaktivita a snaha být nejlepší s využitím škály různých zdrojů 
financování, je strategie dozorce nespecifická, reaktivní, zaměřená na denní operativu a 
provoz. Strategie administrátora a kvazi-podnikatele jsou pak méně vyhraněné přístupy 
dozorce a podnikatele, ležící uvnitř zmiňovaného kontinua. 

Zajímavým konceptem z oblasti výzkumů propojujícíhc strategii SME s vlivem 
a působením vlastníka firmy je také  psychologická konceptualizace strategií malých 
firem [Van Gelderen, 2000], vymezující strategii výrazně odlišným způsobem než bývá 
obvyklé zejména v klasických pracích o strategickém managementu. Rozdíly plynou 
například z odlišného pojetí časového rámce konceptu strategie, kde je za podstatnější 
považován fakt na cíl orientovaného chování oproti podmínce dlouhodobě zaměřeného 
„business“ cíle, který bývá implicitně charakteristikou klasického pojetí strategického 
managementu. Znamená to pak například, že z psychologického hlediska je nemožné 
nemít strategii, poněvadž to co je strategické, není nutně a vždy spojeno 
s charakteristikou činu významné hodnoty nebo důležitosti, např. se stanovením 
fundamentálního zaměření či klíčových dlouhodobých cílů společnosti. Uvedená 
konceptualizace strategií staví na výsledcích kognitivní teorie a podle procesních 
charakteristik rozlišuje strategie typu: reaktivní – „Reactive Strategy“, strategie úplného 
plánování – „Complete Planning Strategy“, strategie příležitostí – „Opportunistic 
Strategy“ a strategie kritického článu – „Critical Point Strategy“. Tuto škálu pak práce 
[Van Gelderen, 2000] doplnila o pátý typ, tzv. strategii rutiny – „Habit“. Tento koncept 
v podstatě vymezuje v kontinuu krajních strategických přístupů typu strategie úplného 
plánování (vše je plánováno a plán má charakter dogmatu určujícího chování firmy) a 
reaktivní strategie (firma je řízena událostmi a hodnocením přítomné situace) další typy 
méně vyhraněných strategií, a to strategie příležitostí (existuje plánování, ale využití 
neplánovatelných strategických příležitostí je důležitější než plán, který je neustále 
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dolaďován) a strategie kritického článku, kde je plánem stanoven a vymezen jenom 
určitý kritický cíl či prvek podnikání, jehož naplnění je chápáno jako zcela primární a 
nadřazené ostatním aktivitám a krokům firmy. Samozřejmě lze v tomto konceptu 
dohledat určitou podobnost či průniky s jinými koncepty kategorizací strategií, 
např. rozlišení strategií podle typologie „Miles and Snow“ [Miles, 1978]. 

Strategie jako síť vzájemně provázaných aktivit  zahrnuje například 
výzkumné přístupy postavené na chápání strategie jako ‚souboru individuálních 
„business“  rozhodnutí‘, studiem jejichž vzorců lze odhalit firemní strategii 
[Covin, 1991], nebo podobně založené přístupy vycházející z toho, že jednotlivé 
významné firemní aktivity mohou být zatříděny do funkčních oblastí fungování firmy, 
jako je marketing, finance, výroba, lidské zdroje apod., takže výsledná business 
strategie firmy může být definována, a tedy též zkoumána a případně vyhodnocována ve 
vztahu k výkonnosti firmy, právě prostřednictvím ‚aktivit, akcí a rozhodnutí 
prováděných v jednotlivých funkčních oblastech firmy‘, např. [Kotey, 1998].  Do této 
kategorie spadají i ‚výzkumy klíčových faktorů‘ (nebo též strategických aspektů chování) 
malých firem ve vztahu k jejich výkonnosti, například známá (a v upravené podobě 
uveřejněná i v akademicky „nenakloněném“ časopise Business Week) výzkumná studie 
faktorů úspěšnosti neznámých menších firem nazvaných „Hidden Champions“ [Simon, 
1996].  Mezi tyto přístupy k výzkumu strategií SME  patří i novátorské a prozatím málo 
rozšíření výzkumy charakteru „strategy as practice“, např. [Aaltonen, 2003]. 

Strategie odvozené od podnikatelské orientace  - využívají jako základu 
k posuzování a identifikování typů strategií některých parametrů podnikatelské 
orientace. Nejznámějším z těchto přístupů je zřejmě „Entrepreneurial Strategy Matrix“ 
[Lussier, 2002], [Sonfield, 1997], identifikující strategie na pozadí poměrů mezi mírou 
inovativnosti firmy a mírou akceptace rizika. V kvadrantech takto vzniklé matice pak 
lze identifikovat až 13 charakteristických strategií:  
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- move quickly 

- protect innovation, keep competitors out 

- lock in investment and operating costs 
via control systems, contracts, ..  

- reduce risk by lowering investment and 
operating costs 

- maintain innovation 

- outsource high investment operations 

- joint venture (strategic partner) option 
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- defend present position (product/servis) 

- accept limited payback (satisfied with 
current financial performance] 

- accept limited growth potential (satisfied 
with little or no business growth) 

 

- increase innovation, develop competitive 
advantage 

- reduce risk by lowering costs of 
developing and/or maintaining venture 

- franchise option 

- abandon venture (sell business) 

 

 
 

Obrázek 3:   Entrepreneurial Strategy Matrix [Sonfield, 1997] 
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2.4. Shrnutí a závěry 

Sekundární výzkum v oblasti strategií a strategického řízení firem typu SME 
prokázal existenci řady přístupů konceptů a často vzájemně nekompatibilních zjištění, 
poukazujících na vysokou úroveň pluralismu a také fragmentace znalostí o tomto 
fenoménu. V SME kontextu vznikaly a budou vznikat další teorie a modely snažící se o 
vysvětlení a zdokonalení poznání toho, co je v kontextu malého podnikání strategické a 
jaké jsou vlastně strategie formované a implementované firmami SME. Je zjevné, že 
v současnosti neexistuje žádný výrazně upřednostňovaný přístup k interpretaci strategií 
SME a vzhledem k heterogenitě této obrovské množiny firem, která se sama o sobě 
mění a vyvíjí, ani nikdy existovat nebude. Výzkumné přístupy pak vycházejí ze spektra 
škol obecného strategického managementu, vzájemně kombinovaných, doplňovaných či 
korigovaných tak, aby umožnily lépe poznat specifika strategického řízení SME a 
zjistit, že některá dosud klasická pojetí strategie běžná v kontextu větších firem nejsou 
adekvátní a použitelná pro menší firmy, případně porušují některé dříve platné 
„axiomy“ charakteru například nekombinování generických strategií v rámci jedné 
firmy či vysloveně negativních konsekvencí strategie „stuck in middle“ z poziční 
Porterovy školy. Základy racionalistického pojetí strategie, typicky dichotomie 
diferenciace a nízkých nákladů („cost leadershipu“) není jednoduše adekvátní pro popis 
strategického chování řady SME firem bez ohledu na jejich úspěšnost, naopak formy 
diferenciace bývají objektivně vícenásobné, vzájemně kombinované a realizované 
rozmanitým způsobem, tedy nejde o řešení typu „buď a nebo“. Podobně je s různými 
úspěchy testována otázka reality udržitelné konkurenční výhody v případě malé firmy a 
rozostření hranice mezi konkurenční výhodou a výhodou operační, provozní 
efektivnosti etc. 

 To, že na strategii a strategické řízení v malé firmě má klíčový vliv vlastník je 
bráno jako víceméně nerozporovaná realita. Nicméně v pohledech na konkrétní 
„personální zdroje“ a projevy jeho nebo jejího vlivu na chování firmy, jejich 
„strategičnosti“ či „nestrategičnosti“, znaménka přínosu či omezení z pohledu rozvoje 
firmy etc., jsou již významné rozdíly, zřejmě opět jako nutný důsledek nekonečné 
heterogenity SME firem. Kromě vlivu vlastníka na strategické chování firmy jsou 
nejčastěji vypichovány strategické aspekty charakteru míry intuitivnosti / formalizace 
plánu, strategie a strategického procesu a s  tím spojené míry explicitnosti / implicitnosti 
strategie, aktivního „prospektorského“ přístupu / adaptivnosti ve strategii i reálném 
strategickém chování, souvisejícího proaktivního / reaktivního přístupu k podnikání, 
dostatečnosti / nedostatečnosti zdrojů a z nich plynoucích omezení, flexibility a 
situačního chování apod. Přitom mezi citované a sledované parametry, ať již jsou 
identifikované jako zdroje konkurenční výhody, klíčové kompetence, kritické faktory 
růstu apod., v převažujících výzkumech SME patří atributy kreativity a inovativnosti, 
globalálního zaměření a internacionalizace a vytváření sítí.  
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3. STRATEGIE A VÝKONNOST SME, POJETÍ VÝVOJE 

Výkonnost firmy je středobodem zájmu každého podnikatele a vlastníka firmy, 
každého manažera, který je hodnocen podle výkonnosti firmy, v obecné rovině je i 
zájmem každého „stakeholdera“ firmy (byť s různou mírou zájmu, způsobu jeho 
zprostředkování i „měření“) a je také zcela nepostradatelným konceptem výzkumu 
řízení a fungování firmy. Dobrá výkonnost firmy samozřejmě ovlivňuje další trvání a 
budoucí vývoj firmy, resp. podmínky jejího dalšího vývoje. Výkonnost firmy obecně 
odkazuje na úspěch firmy na trhu, který však může mít různé projevy. Úspěšnost či 
úspěch, byť jako klíčový termín používaný běžně v praxi i teorii managementu, není 
explicitně definován, i když obecně má minimálně dvě dimenze [Pasanen, 2003], a to 
‚finanční versus jiný úspěch‘ a ‚krátkodobý versus dlouhodobý úspěch‘. Nicméně 
implicitně je vždy úspěšnost či neúspěšnost firmy přímo propojována s dobrou či 
špatnou výkonností firmy, ať už je výkonnost pojímána jakkoliv jednoduše nebo 
komplexně a vícerozměrně. 

3.1.  Strategie a výkonnost firmy 

 Strategie je (či by být měla kromě jiného) prostředkem a mechanismem pro 
zaměření úsilí firmy určeným směrem. Reálné strategické zaměření je v řadě prací 
propojováno s realitou nebo očekáváním positivních výkonnostních implikací [Gibcus, 
2003], tedy hypotézou uplatňovanou nejenom v doméně SME firem, že firmy s jasnou 
(a „správnou“) strategií jsou výkonnostně lepší než firmy bez takovéto strategie. Nutno 
zdůraznit, že v oblasti výzkumů SME existují jak výzkumy, které tuto hypotézu 
potvrzují [Spanos, 2001], [Gibcus, 2003], tak i výzkumy s právě opačným, negativním 
výsledkem [Kemp, 2002], [Teach, 2000]. Rozdílnost výsledků samozřejmě může být 
výrazem jak reality různého vlivu či „nevlivu“ strategie na výkonnost firmy, tak i 
důsledkem interpretace toho, co je to ‚jasná‘, ‚správná‘, případně ‚konzistentní‘ 
strategie firmy.  

 Řada strategických škol či přístupů předpokládá vliv strategie na výkonnost 
firmy v podstatě implicitně. Právě dosažení solidní výkonnosti firmy je v případě 
klasického pojetí strategie argumentem pro definování a výběr generické strategie 
[Porter, 1985] a podobně je tomu i v rámci  jiných přístupů, například strategická 
typologie firem podle [Miles, 1978] implicitně předpokládá lepší výkonnost u firmy 
prospektorského typu než například u firmy typu “reactor”, stejně je tomu i v případě 
dalších podobných typologií charakteru například strategií  proaktivních a reaktivních 
firem [Kotey, 1998] či „Critical Point“ a „Habit“ strategií v případě psychologického 
konceptu strategie SME vázaného na vlastníka [Van Gelderen, 2001]; ve všech těchto 
případech je výkonnost firmy klíčovou závislou proměnou, ovlivňovanou charakterem 
či typem strategie nebo strategického řízení, případně pouze vybranými strategickými 
aspekty typu inovativnost, míra globalizace, míra akceptace rizika [Wiklund, 2000] 
apod.  

 Renovovaný racionalistický přístup implikující dobrou výkonnost firmy a tedy 
zároveň její úspěšnost vyjadřuje [Porter, 1991] ve formě tří kritických podmínek, které 
musí splňovat strategie firmy, aby dosáhla vynikající  a trvale udržitelné finanční 
výkonnosti. Jsou to: 
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• vymezení a implementace vnitřně konzistentní množiny cílů a funkčních politik 
(strategií) firmy, jimiž v souhrnu definuje firma svoji pozici na trhu 

• tato množina cílů a politik musí být navržena v souladu s reálnými interními a 
externími faktory (silnými a slabými vnitřními stránkami a externími 
příležitostmi a hrozbami) 

• strategie firmy musí být založena na vytváření a využití „distinctive 
competences“, tedy na jedinečných a problematicky kopírovatelných  silných 
stránkách / kompetencích firmy 

Jsou-li tyto tři požadavky na strategii firmy splněny, bude firma dosahovat 
dlouhodobě dobré výkonnosti a její vývoj bude úspěšný. Výzkumy v oblasti SME 
zdůrazňují potřebu využité diferenciačních strategií [Pelham, 2000] a strategické 
re-orientace firem na výraznější podnikatelský charakter fungování ve smyslu zvýšení 
podnikatelské kapacity, resp. podnikatelské orientace [Lumkin, 1996].  

 Jiné výzkumy SME, respektive jejich výsledky, presentují zjištění dokládající, 
že obsah strategie není pro výkonnost firmy tak důležitý jako vlastní strategický proces 
[Van Gelderen, 2000]. Argumentují tím, že strategie je dynamická, mění se v čase podle 
externích podmínek [Teach, 2000] a tak jak strategie sama ovlivňuje výkonnost firmy, 
tak i reálná výkonnost formou zpětné vazby působí nutně na změny strategie (tedy 
jejího obsahu) s různým časovým parametrem. Jinak řečeno, jak chyby řízení a tedy 
zhoršení výkonnosti firmy, tak i úspěchy ale i dobrá výkonnost vedou ke vzniku 
specifických strategií a strategickým změnám, které je třeba zvládnout v rámci 
strategického procesu tak, aby byla dosažena dobrá výkonnost firmy a zajištěna její 
úspěšnost. I přes různost argumentů, co v rámci strategického řízení SME nejvíce 
ovlivňuje výkonnost firmy, je každopádně většinově potvrzována závislost výkonnosti 
firmy na její strategii, byť je třeba i výrazněji emergentního charakteru právě 
s poukazem na nezbytnou dynamiku strategie a její nutné přizpůsobování se prostředí a 
podmínkám zejména v turbulentních a dynamicky se rozvíjejících oborech. 

3.2. Výkonnost firmy, její pojetí a měření 

 Výkonnost firmy, spadající spíše do domény organizační teorie a reprezentující 
neodmyslitelný prvek, resp. klíčovou závislou proměnnou obsaženou ve většině 
výzkumů z oblasti managementu, má většinou charakter vícedimensionální proměnné. 
Jednorozměrně vymezená výkonnost na bázi vybraného ukazatele finanční výkonnosti 
nemusí v některých případech odrážet realitu chápání toho, co je považováno za úspěch 
firmy a tedy dobrou či postačující výkonnost. Zejména v případech SME, pokud jde o 
„life-style“ firmu, nemusí být cíle firmy jednoznačně finanční a tedy kritérium finanční 
výkonnosti pro posouzení úspěchu firmy postačující [Jennings, 1997]. Navíc v literatuře 
existují důkazy, že řada SME firem nevzniká primárně kvůli „vytváření bohatství“, ale 
často je důležitější potřeba či záměr zakladatelů být tzv. „svým pánem“ [Gray, 1997]. 
Nicméně, finanční hledisko musí být kvůli objektivizaci i v takových případech 
v konstruktu výkonnosti firmy obsaženo, poněvadž i nezávislost firmy a jejího 
zakladatele, nemluvě o potřebě trvávání firmy v čase (i když není záměrem vlastníka 
růst, ale pouze přežívání) vyžaduje určitou úroveň profitability firmy . 

Firemní výkonnost může být poměřována z mnoha perspektiv, typicky například 
z interní i externí perspektivy, což ovšem vede k debatě o preferencích subjektivních 
metrik a měření  versus objektivní metriky, typicky právě finanční. Logicky jsou 
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samozřejmě převažující preference objektivních charakteristik [Beal, 2000], ovšem 
zvláště v případě výzkumů SME firem jsou mnohá data potřebná pro komplexnější 
vyhodnocení výkonnosti firmy nedostupná, ať už z důvodů jejich neposkytnutí nebo 
dokonce faktické neexistence z důvodů jejich „neměření“. I proto některé z výzkumů 
SME  zahrnují také subjektivní hodnocení výkonnosti firmy a/nebo výkonnostních 
parametrů typu spokojenosti vlastníka s vývojem firmy, odhadem tržního podílu 
[Chandler, 1994], [Pasanen, 2003] apod. Nicméně subjektivní měření může být výrazně 
ovlivněno ambicemi vlastníka, velikostí firmy, snahou nadhodnocovat špatné výsledky 
apod. 

3.2.1. Příklady konkrétních konceptů měření výkonnosti firmy 

Jeden z často citovaných víceúrovňových konstruktů výkonnosti firmy vychází 
z práce z tříúrovňové struktury měření výkonnosti firmy definované a diskutované 
v práci [Venkatraman, 1986]) a sestávající z ukazatelů zohledňujících tři domény ve 
struktuře zobrazení na následující obrázku: 

 
Obrázek 4:   Domény vícerozměrného konstruktu výkonnosti firmy [Venkatraman,1986] 

 

• finanční výkonnost firmy – ta je vnímána jako klíčová, byť ne jediná, pro 
měření  výkonnosti, jinak řečeno představuje podmínku nutnou nikoli však 
postačující pro objektivní vyhodnocení reálné celkové výkonnosti firmy. Typicky 
bývá representována některou z měr finanční analýzy, ať už v podobě měření 
přímého EBITu či zisku po zdanění, nebo měr poměrových ziskových ukazatelů 
charakteru ROS, ROA či ROE.  

• obchodní výkonnost  - měří parametry fungování firmy související s trhem, na 
němž firma operuje, tedy typicky podíl na trhu (což je ovšem v případě SME 
firem problematické), růst obratu či obecněji změny obratu firem případně 
sofistikovanější parametry související s expansními Ansoffovými strategiemi 
charakteru diversifikace či vývoje nových trhů a!nebo nových produktů  

• organizační efektivnost - odráží kvalitu fungování firmy a obecně vnímání 
firmy jejími „stakeholdery“ (tedy nikoliv pouze „shareholdery“). Typicky 
zahrnuje ukazatele vnímání produktové kvality firmy, spokojenosti pracovníků a 
dále indikátory sociální odpovědnosti firmy, tedy vztahu k životnímu prostředí, 
k charitativní podpořeni či jiné finanční  podpoře v rámci komunit i společnosti 

Domain of financial 
performance 

Domain of business 
performance 

Domain of organizational 
effectiveness 
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(což je opět v případě SME záležitost spíše okrajová). Typicky do této domény 
patří metriky kvality produkce, změny počtu zaměstnanců, míry fluktuace apod. 

Jiný vícerozměrný model výkonnosti, vycházející ovšem  z podobných úrovní 
pohledu na celkovou výkonnost, je presentován v [Hart, 1992] a zahrnuje pět dimenzí 
charakteru profitability, růstu tržního podílu, budoucího tržního pozicování firmy, 
kvality firmy a sociální odpovědnosti. 

3.3. Vývoj firem SME 

Termín vývoje firmy je nejčastěji používán a proto také spojován s modely a 
teoriemi růstu firem a jejich životních cyklů firmy, kterými firmy při svém vývoji 
obvykle procházejí. Existuje vícero základních typů modelů vývoje firem, z nichž 
nejznámější je skupina stavových modelů vývoje, například typicky [Greiner, 1972] 
nebo práce australské provenience [McMahon, 1998] analyzující a sumarizující 
nejznámější vývojové modely SME. Tyto modely se kromě identifikace a 
charakterizování typických fází, jimiž většinou rostoucí firma prochází v průběhu  své 
existence, zabývají též nutnými změnami v organizaci a fungování celé firmy z pohledu 
vytvoření dalších předpokladů pro budoucí růstový vývoj. Zabývají se tedy, byť třeba 
nepřímo s využitím jiné typické terminologie, i strategiemi firem a parametry životním 
etapám a/nebo nutným podmínkám změny v řízení vyhovujícího strategického řízení. 
Časový rámec je v těchto případech vymezen prakticky celou životností zkoumaných 
firem. Pohled těchto modelů na typické strategické vzorky chování je zacílen především 
na konkrétní přechody mezi identifikovanými životními fázemi, které mohou být, 
respektive reálně jsou, u různých firem podle jejich skutečné rychlosti růstu či nerůstu 
časově značně odlišné. Navíc v případech přežívajících či dlouhodobě stagnujících a 
úmyslně nerostoucích firem, někdy označovaných jako „dwarfed“ [Bianchi, 2006] nebo 
uvízlých v „capped-growth” [Hanks, 1990], tedy firem, které pokročilejších fází 
životního cyklu ani nedosáhnou a přesto mohou existovat relativně dlouhodobě, jsou 
jejich strategie a charakteristiky strategického řízení prostřednictvím  těchto modelů 
nepostižitelné, resp. mimo jejich zájem. K tomu jiné výzkumy, které podtrhují reálné 
diskontinuity a jejich význam ve vývoji firem, například typicky jako důsledků i 
neplánovaných událostí strategického významu, poukazují na inkonsistenci stavových 
modelů vývoje firem.   

Jiné pojetí charakteru vývoje firmy vychází z krátkodobějšího pohledu (nikoliv 
tedy celoživotního vývoje) poměřovaného pojmy úspěšnosti či neúspěšnosti vývoje 
firmy, kde může být hlediskem pro posouzení úspěchu i jenom meziroční srovnání 
výsledků firmy a/nebo jejího postavení na trhu [Pasanen, 2003]. I v těchto případech je 
růst ztotožňován s úspěšným vývojem [Storey, 1994], i když z dlouhodobého hlediska 
je považováno za úspěch a největší strategickou výzvu přežití firmy [Simon, 1996], 
[Smallbone, 1995]. Z pohledu vývoje jsou některé výzkumy SME orientovány na 
hledání faktorů úspěchu, rychlého růstu či naopak hledání příčin chyb a vývojových 
selhání. I v těchto případech jsou pro měření růstu či selhání využívány výkonnostní 
parametry měřené ve zvoleném časovém rámci, který může být obecně různý.  
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3.4. Shrnutí  

Výkonnost firmy je jedním z nejvýznačnějších konceptů či proměnných 
výzkumů řízení a fungování firmy. Výkonnost se ať už přímo či nepřímo objevuje 
prakticky v každé studii včetně prací na poli strategického řízení a je také alfou a 
omegou zájmu i v rovině praktického „businessu“. S konceptem výkonnosti je přímo 
spojována úspěšnost či neúspěšnost firem a také představy jejich o úspěšném či 
neúspěšném vývoji. Přitom úspěšný vývoj firmy je v převážné většině případů spojován 
s úspěšným růstem firmy. Výkonnost firmy pak bývá nejčastěji konceptualizována jako 
vícerozměrná proměnná, avšak jejím klíčovým prvkem je vždy některý z parametrů 
měřících finanční výkon firmy.  
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4. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A 
VÝCHODISKA JEHO ŘEŠENÍ 

Jak již bylo řečeno v úvodní části (kapitola 1.3.1), je tato disertační práce prací 
na poli strategického managementu s centrálním výzkumným problémem vymezeným 
otázkou ‚Jak je v menších technologicky orientovaných českých firmách 
realizováno strategické řízení a jaký vliv má toto řízení na výkonnost a vývojové 
charakteristiky těchto firem?‘ Toto ústřední téma je v téže úvodní kapitole 
dekomponováno do podoby pěti zpřesněných výzkumných otázek, zde 
rekapitulovaných pro účely přehlednosti a jejich, dále v práci odkazovaného, značení:  

VO1: Jaké znalosti o strategickém řízení v podnicích typu SME jsou v současnosti 
k dispozici?  

VO2: Jak mohou být v teoretické rovině hodnoceny vývojové (výkonnostní) 
charakteristiky firem typu SME? 

VO3: Jaké významné charakteristiky strategického řízení, pokud existují, lze 
identifikovat v populaci menších českých technologických firem? 

VO4: Lze v populaci menších českých technologických firem identifikovat strategické 
vzorky typické pro skupiny firem odlišující se charakterem vývoje a jaké vzorky 
to jsou? 

VO5: Které strategické parametry přispívají k rozlišení charakteru vývoje 
nejvýrazněji? 

Záměr resp. předmět centrálního problému i výzkumných otázek je zřejmě 
principiálně jednoduchý a intuitivně snadno interpretovatelný. Přesto je nezbytné  - pro 
další použitelnost práce, pro objasnění tvorby výzkumného rámce, přípravu a realizaci 
vlastního výzkumu a jasnou interpretaci výsledků - terminologicky vymezit či upřesnit 
klíčové pojmy, jakkoliv se mohou zdát na první pohled triviální. Typicky totiž právě 
termín ‚strategie‘ a od něj odvozená namnoze užívaná slovní spojení s adjektivem 
‚strategický‘ jsou používána s různými více či méně odlišnými významy. Situaci 
pro oblast výzkumů strategického managementu dokumentuje s jistou nadsázkou názor 
presentovaný profesorem Lazenbym, který v jedné ze svých prací na téma strategie 
[Lazenby, 1999], volněji parafrázováno, podotýká, že je právě tolik definic strategií, 
kolik je „strategic scholars“. 

4.1. Terminologie a její vymezení v souvislostech 

Jde především o bližší terminologické vymezení dvou základních, pro práci 
nejvýznamnějších, okruhů a to konkrétně:  

• strategie a strategického managementu (resp. strategického řízení) na jedné straně 

• výkonnosti a jejím prostřednictvím charakterizovaného vývoje firmy (resp. její 
vývojové charakteristiky) na straně druhé.  
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Pokud jde o termíny strategie a strategické řízení, jsou v této práci chápány, a to 
především s ohledem na zaměření do oblasti SME firem, jako neoddělitelné prvky téhož 
fungování firmy, jejichž hlavním znakem je významnost dopadu či vlivu na vývoj firmy 
v čase, což nekoresponduje s klasickým, racionalistickým vymezením strategie, 
např. [Porter, 1985], [Johnson, 1993], [Hunger, 2003]. Vycházeje z výše uvedeného a 
z toho, že v realitě není strategie bez strategického řízení a vice versa, je v textu práce 
využívána terminologie vycházející z navrženého rámce výzkumu strategického řízení 
menších firem (kapitola 4.2.) jako celku. To sice a’priori nevylučuje kontextové užití 
specifických termínů příslušejících jednotlivým částem výzkumného rámce, avšak 
preference rámce jako celku a využití termínů dále zavedených konstruktů (kapitola 
4.1.1.) v některých případech užití může vyvolat dojem nedůsledného rozlišování 
termínů strategie a strategické řízení ve smyslu obvyklé interpretace, tj. oddělení 
strategického řízení jako kroků a postupů tvorby a realizace strategie od samotné 
strategie jako záměru definovaného cíli a metodou jejich dosažení. Nicméně, odlišení – 
pokud je kontextově nutné – je činěno „uvnitř“ rámce, který procesní a obsahový 
pohled integrálně zahrnuje a pokrývá.  

S termínem vývoj firmy je pak v této práci též spojován a používán související 
výraz typu úspěšnosti vývoje firmy. Navíc jsou v rámci vymezení uvedených klíčových 
termínů zavedeny některé nové pojmy, odvozené však od obecně respektovaných 
přístupů k problematice výzkumů strategie a výkonnosti firem. 

4.1.1. Strategické řízení, strategie 

Termín strategický management je sice široce akceptovaným výrazem 
standardně používaným v odborné (a samozřejmě i další „business“) literatuře a 
implikuje dojem předpokládaného a „zřejmého“ obsahu. Nicméně i letmým porovnáním 
odborné literatury týkající se strategického managementu lze zjistit, že tento široce 
akceptovaný termín není zdaleka tak „zřejmý“, a je spíše nositelem rozsáhlého množství 
přístupů, výkladů a koncepcí – především díky různému pojetí strategie jako ‚nosné 
komponenty' strategického managamentu (např. dle sekundárního výzkumu deset 
strategických škol identifikovaných Minztbergem [Mintzberg,1990], psychologické 
pojetí strategie [VanGelderen, 2000], které nabourává některé základy klasického 
chápání strategie například v porterovském pojetí, vymezování strategického 
managementu jako části obsahu strategické logiky [Näsi, 1999] a zároveň i opačné 
relace [Ala-Mutka, 2002], pohledu na strategii jako proces [Thomas, 1990], jako obsah 
[Hunger, 2003], [Porter, 1980], přes kontexty [Ketchen, 1996] či pohled jednoho 
z posledních přístupů „strategy as practice“ [Whittington, 2002] apod.), ale též 
z důvodů různého obsahového i časového pojetí charakteru a fází strategického 
managementu a jeho významu ve strategickém řízení, typicky například její 
implementace [Aaltonen, 2003], [Galpin, 1998] apod. Dynamiku názorů na strategii a 
strategický management podtrhuje i skutečnost, že na používání termínu strategický 
management jako přesnějším označení předchozí ‚teorie podnikové strategie a 
strategického plánování‘ se odborníci shodli teprve před třiceti lety, konkrétně na 
historické konferenci na University of Pittsburgh v roce 1979 [Papula, 2004]).  

V této práci o SME je považováno za účelnější - namísto výběru některé 
z explicitních definic strategie nabízených učebnicemi strategického managementu 
[Johnson, 1993], [De Witt, 2004], často však posunujících problém jasné interpretace 
výrazu strategie na jiné výrazy typicky konkurenční výhoda, její udržitelnost, 
dlouhodobý směr apod. – použít k vymezení strategie a strategického řízení strukturu 



31 

vhodných konstruktů, které integrálně pokryjí  dostatečně širokou interpretaci těchto 
termínů (zejména pro SME podniky s jejich očekávanými specifiky v oblasti 
strategického řízení [Lobontiu, 2003], [d’Amboise, 1993], [MacGregor, 1999]). Proto 
jsou konkrétně k vymezení problémového okruhu strategie  a strategického řízení 
použity termíny strategické chování, strategické aspekty a strategické praktiky, 
označující konstrukty, které  

• vycházejí ze tří základních široce respektovaných přístupů k témuž fenoménu 
strategie, a to přístupů  v originále označovaných jako „strategy as process“, tedy 
strategie jako proces, „strategy as content“, tj. strategie co do obsahu a „strategy 
context“, tj. kontexty vzniku a realizace strategie, doplněné ještě o čtvrtý, „nový“ 
pohled na strategii, a to “strategy as practice“, tedy strategická praxe či strategie 
jako soubor praktik. 

• jsou coby termíny v odborné literatuře méně často používané, a tudíž nemají tak 
širokou škálu různých interpretací, jako je tomu u kořenového termínu strategie. 

„Strategičnost“ aspektů, chování či praktik v této práci váže především na 
samotný význam jejich dopadu do celkového vývoje firmy, spíše než na klasické 
chápání strategického jako plánované, racionálně konstruované a vysloveně cíleně 
prováděné změny klíčového významu. Uvedený posun chápání „strategičnosti“ je 
zřejmý i z následující bližší charakteristiky těchto tří konstruktů strategie a 
strategického managementu:  

Strategické aspekty  

V této práci reflektují především obsahovou stránku strategie – tedy chápání 
strategie jako obsahu [Hunger, 2003] – tj. klíčové faktory spojené s obsahem řízení 
firem majiteli a/nebo manažery menší firmy, které mají nebo mohou mít ve svém 
důsledku pro výkonnost a tedy vývoj firmy podstatný, rozhodující význam. Jde typicky 
o konkrétní obsah strategických rozhodnutí, výsledek výběru strategických variant, 
resp. v obecnější úrovni „jen“ prioritního výběru konkrétních ‚strategických témat‘, 
identifikaci aktuálních ‚strategických problémů‘ k řešení v případě inkrementální tvorby 
reálné strategie apod. Strategické aspekty také pokryjí většinu strategických 
kontextových parametrů především ve vztahu k externímu prostředí [Ketchen, 1996], 
v němž firma operuje, ale též například ve vztahu k vlastnickým poměrům a 
organizačnímu upořádání firmy. Strategické aspekty zahrnují nejenom plánovaná a 
racionální rozhodnutí a kroky činěné vědomě s cílem dlouhodobějšího účinku (tedy 
strategických v intencích klasického, plánovacího přístupu ke strategickému 
managementu). Principiálně jde o všechny události či rozhodnutí, které mají na 
fungování firmy a tedy její vývoj významný dopad, tj. v extrémních případech může jít i 
o nechtěné nebo původně marginální události a rozhodnutí („náhodné“ - či dokonce 
„nečisté“ - získání významné zakázky, na níž se založí úspěšný nový, strategický 
„business“ nebo získání zákazníka či obchodního partnera, který si svou silou vynutí či 
„neplánovaně“ nabídne strategickou změnu firmy, například internacionalizaci 
společnosti, nebo „šťastný“ testovací, evolucionistický výběr produktu či iracionální 
zásah majoritního vlastníka do fungování firmy s výsledným negativním vývojem …)  
apod.  
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Strategické chování 

Zahrnuje především akce či aktivity – v kontextu chápání strategie jako procesu 
[Thomas, 1990], [Mintzberg,1994], [Ikävalko, 2005] – které mají nebo mohou mít pro 
výkonnost, vývoj a vůbec existenci či trvání firmy podstatný význam, tedy typicky 
aktivity, kterými se firma snaží efektivně využívat vlastní klíčové zdroje, schopnosti a 
obecněji kompetence, reagovat a v ideálním případě ovlivňovat externí (tržní) prostředí 
a využít ho pro svůj prospěch etc.; jde tedy o aktivity související s byť parciálním 
strategickým plánováním, strategickým myšlením, formálními, semiformálními či 
v extrémní podobě i neuvědomovanými procesy tvorby strategie, jejího prosazování a 
realizování, tedy vlastními implementačními postupy apod.  

Strategické praktiky  

Vycházejí z konceptu „strategy as practice“ [Whittington, 2002], [Jarzabkowski, 
2003], [Regnér, 2006], zdůrazňujícího kromě jiného i klíčovost implementace strategie, 
tedy nepopiratelný fakt, že ‚není-li sebelepší strategie realizována, jako by nebyla‘ 
(řečeno populárním slovníkem praktického „businessu“ tvrdícího, že „strategy is 
execution“).  Praktiky pak představují - v rámci definovaném tímto teoretickým 
přístupem – zvykově využívané i nově začleňované konkrétní metody a koncepty 
používané ve firmě konkrétní skupinou lidí - tzv. „strategists“, tedy stratégů – a ústící 
do konkrétních systematických aplikačních aktivit a práce s konkrétními ‚strategickými 
nástroji‘ (strategické praxe), jejichž cílem či úkolem je volně řečeno praktikovat reálné 
strategické řízení společnosti. Strategické praktiky tedy pokrývají vliv stratégů a 
konkrétní postupy a nástroje postihující především mikroúroveň strategického řízení 
společnosti (tedy například využívání konkrétních nástrojů, typicky nabízených 
klasickými školami strategického řízení zejména pro analytickou fázi jako jsou SWOT, 
SLEPT, BCS a další) v různých fázích tohoto řízení (analýza i formování strategie), ale 
zejména pak vlastní implementaci strategie, ať je v konkrétní firmě interpretována 
jakkoliv. Strategické praktiky tedy vyjadřují jakousi ‚aplikační vrstvu‘ strategického 
řízení společnosti. 

Nutno podotknout, že strategické aspekty, strategické chování i strategické 
praktiky nejsou, a ani nemohou být z povahy svých vymezení, disjunktní – typicky 
obsah strategie bude do určité míry implikovat chování a vice versa, stejně tak praktiky 
budou velmi často důležitým parametrem strategického chování apod. Přesto lze 
považovat toto zdánlivě komplikované vymezení strategie a strategického řízení a z něj 
plynoucí zavádění „nových“ termínů za vhodné a účelné minimálně ze dvou 
podstatných důvodů odvozených z výsledků sekundárního výzkumu i praxe: 

• v případě SME má strategický management svoje velká specifika (intuitivní 
neformální charakter [d’Amboise,1993], absenci strategického plánování 
[Shuman, 1986], neadekvátní, iracionální odezvy na tržní realitu [Lobontiu, 2002] 
apod.) a v přísném klasickém pojetí strategie v některých malých firmách dokonce 
strategický management vůbec neexistuje [Curran, 1996].  

• širším vymezením pojetí termínu ‚strategické‘ a zavedením struktury tří 
konstruktů vymezujících strategii a strategické řízení se vytváří prostor pro 
identifikaci a zpracování očekávatelných specifik strategického, tedy vývoj firmy 
významně ovlivňujícího, řízení v populaci menších technologicky zaměřených 
českých firem.  
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Cílem tohoto přístupu není v žádném případě ani odmítnutí běžně užívaných 
definic či interpretací termínů strategie a strategický management, ani snaha o jejich 
další „nové“ vymezení, nýbrž pouze a jenom potřeba jejich strukturovanějšího a 
zároveň paradoxně obecnějšího vymezení pro potřeby zkoumání menších společností a 
ex ante eliminaci rizika výsledného zjištění, že v menších firmách žádné strategické 
řízení neexistuje. 

4.1.2. Vývoj firmy a výkonnost firmy 

Vývoj firmy  je v pojetí této práce vyjádřen příslušností firmy do jedné ze čtyř 
výkonově vymezených kategorií, rozlišujících množiny: 

RR:  rychle rostoucí firmy, pro něž je charakteristický trend významného růstu 
definičních výkonových charakteristik ve sledovaném časovém období  

RP:   firmy rostoucí pomalu, pro něž je charakteristický trend postupného 
nevýrazného růstu definičních výkonových charakteristik ve sledovaném 
časovém období 

ST: stagnující firmy, vyznačující se trendem udržování stejné úrovně  definičních 
výkonových charakteristik ve sledovaném časovém období případně jejich 
oscilace kolem stabilní hodnoty v čase 

PO: firmy s trendem poklesu výkonu, pro něž je charakteristický trend 
převažujícího poklesu definičních výkonových charakteristik ve sledovaném 
časovém období (bez ohledu na strmost poklesu) 

Věcně je vývoj firmy přes výše uvedené kategorie ztotožněn s kategoriálním 
vyhodnocením linearizovaných časových řad vhodně zvolených výkonnostních metrik, 
odrážejících trend celkové změny ve výkonnosti firmy za sledované časové období. 
Výkonnost firmy je sice spíše součástí témat organizační teorie, avšak obecně 
reprezentuje neodmyslitelný prvek, resp. klíčovou závislou proměnnou, obsaženou 
přímo či zprostředkovaně prakticky ve všech výzkumech z oblasti managementu a tedy 
i z oblasti strategického řízení. Výkonnost firmy samozřejmě nemusí být měřena 
„pouze“ prostřednictvím vybraného více nebo méně sofistikovaného ekonomického 
ukazatele a také v této práci má charakter vícedimensionální proměnné - je využita 
tříúrovňová struktura konstruktu měření výkonnosti firmy založená na výzkumné práci 
[Venkatraman, 1986].  

Konkrétní popis konstruktu výkonnosti, výběr v něm obsažených výkonnostních 
metrik, resp. proměnných, stejně jako samotná metoda a nástroje kategorizace firem 
využívající pro tyto účely navržený fuzzy inferenční systém (FIS) jsou detailně popsány 
dále v kapitole 4.3. 

4.1.3. Malé a střední podniky, menší technologické firmy – SME, MTF 

 Další terminologické vymezení je třeba učinit ve vztahu ke zkoumaným 
objektům, tedy menším firmám, které jsou předmětem zájmu disertační práce a tedy 
sekundárního a zejména primárního výzkumu. 
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Malé a střední podniky (SME) 

Jsou v rámci práce běžně odkazovány zkratkou SME z anglického originálu 
‚Small and Medium-sized Enterprises‘ a typologicky zde plně respektují vymezení 
dané Doporučením Komise EU číslo 2003/361/ES ze dne 6. května 2005 o nové 
definici SME. Toto vymezení SME, s detailním popisem a definicemi členění dostupné 
například v českém materiálu [EC Nová definice, 2006], je založeno na finančních 
kritériích a počtech zaměstnanců firmy:  

 

POSTAČÍ JEDEN Z UKAZATELŮ (v mil. €) : KATEGORIE 
(TYP)  PODNIKU 

Počet 
zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční suma 

Střední podnik < 250 < 50 < 43 

Malý podnik <  50 < 10 < 10 

Mikropodnik <  10 <  2 <  2 

Tabulka 4: Kritéria pro členění SME podniků dle Doporučení EK 2003/361/ES 

 

Nicméně existují i jiné pohledy a kritéria odlišností mezi malými, středními a 
velkými firmami. Obecně totiž definice toho, co je a co není malá, případně střední, 
firma není vůbec jednoduchá a použitelné universální vymezení neexistuje. Platí totiž 
paradoxně, čím menší je firma, tím složitější je vydefinovat její hranice [Julien, 1998].  

Menší technologické firmy (MTF) 

Reprezentují zúženou podmnožinu firem typu SME, odkazovanou v práci 
zkratkou MTF. Zavedení specifické podmnožiny firem coby předmětu zájmu vychází 
z předpokladu značné nesourodosti a rozdílů v oblasti strategického řízení i výkonnosti 
při zkoumání SME sektoru jako celku, přičemž tento předpoklad je podložen i výsledky 
sekundárního výzkumu, v němž byla identifikována řada i zcela protichůdných 
výsledků různých výzkumů stejných parametrů SME podniků [Teach, 2000], [Kemp, 
2002], [Gibcus, 2003] příčina čehož je většinově připisována právě obrovské 
rozmanitosti firem spadajících do společné kategorie SME podniků. Přitom i v českých 
podmínkách lze oprávněně předpokládat, že například strategické chování firmy s 25 a 
firmy s 249 pracovníky, dokonce v tomtéž oboru podnikání, bude zřejmě vykazovat 
značné odlišnosti, nemluvě o pravděpodobnosti ještě větších rozdílů ve vazbě na 
oborové zaměření firem – například softwarová firma a stavební společnost. Proto se 
práce zaměřuje na specifickou, úžeji vymezenou množinu menších technologických 
firem, která zahrnuje české firmy typu SME angažující se na trhu informačních 
technologií s produkty vlastní provenience - tedy softwarové, hardwarové, 
„kombinované„ či IT služby poskytující firmy s vývojem vlastního aplikačního 
software a/nebo hardware - a s počtem pracovníků v rozmezí od 10 do  100 včetně. 
Smyslem tohoto užšího vymezení je snaha pracovat s konzistentnějším vzorkem firem, 
jejichž strategické řízení má smysl porovnávat i z praktického pohledu, byť na úkor 
obecnosti závěrů výzkumu. 
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4.2. Strukturální rámec výzkumu strategického řízení MTF 

Rámec výzkumu pro strategické řízení menších technologických firem je v této 
práci konstruován primárně s ohledem na výsledky sekundárního výzkumu 
prováděného zejména na poli strategického managementu SME a pouze doplňkově je 
poměřován určitými praktickými zkušenostmi se strategickým řízením v konkrétních 
několika malých českých firmách, resp. s tím, co je v nich jako strategické řízení či 
strategie interpretováno a/nebo realizováno.  

4.2.1. Východiska návrhu výzkumného rámce 

Z informací sekundárního výzkumu (kapitola 2.2.) je zřejmé, že v oblasti 
podniků typu SME existuje celá řada různorodých, včetně protichůdných, zjištění a 
interpretací toho, jak je v těchto podnicích vnímáno a realizováno strategické řízení, 
jaký má obsah a/nebo jakého je charakteru, v jakém pojetí a zda vůbec lze hovořit o 
strategii a strategickém managementu, a také jak ovlivňuje fungování firmy a - přímo 
nebo zprostředkovaně - pak její výkonnost a tedy i její vývojový charakter. Diversita 
výsledků [Gibcus, 2003] má samozřejmě společného jmenovatele v komplexnosti 
strategického managementu  jako takového - a to obecně bez ohledu na velikost 
podniku – která fakticky neumožňuje vymezení celek překlenujícího, generického 
souboru znalostí o tomto fenoménu [MacGregor, 1999], resp. jeho objektivní, široce 
akceptovanou definici. Samozřejmě míra akceptovatelnosti a „obliby“ různých 
strategických škol či přístupů je zjevná a prokazatelná, ať už je měřená v rovině 
teoretické a/nebo praktické jakkoliv, například významem (četností či masivností) svého 
využití ve výzkumech a/nebo managementu jako aplikované disciplíně. Nicméně to 
nemění realitu omezení na obecně kontextuální chápání toho, co je či  může být 
v případě SME považováno za strategické. Přitom každý kontext má svoji preferovanou 
paletu strategických problémů či proměnných, které mohou být velmi různorodé a 
odlišné [Lobontiu, 2002]. Komplexitu a situační specifičnost strategického 
managementu v podnicích SME pak může být problematické postihnout výzkumným 
rámcem postaveným pouze na jednom samotném, byť tradičním a významově „silném“ 
přístupu typu Porterových generických konkurenčních strategií [Porter, 1980] nebo 
logice zdrojově orientovaného přístupu RBV [Rumelt, 1987], [Barney, 1991], případně 
„Miles & Snow” strategické typologii  [Miles, 1978], jakkoliv je právě ona 
doporučována coby vhodná i pro menší firmy a tudíž oblíbená a využitá v řadě 
zahraničních výzkumů SME, většinou ještě z konce 20-tého století. Novější výzkumy 
strategického řízení v SME staví svůj výzkumný rámec na pokročilejších, 
resp. rozšířenějších, tedy kombinovaných variantách původních reprezentativních 
přístupů, například [Pasanen, 2003], [Gibcus, 2003], nebo vycházejí z různě 
propracovaných kombinací těchto přístupů s novějšími, méně častými pohledy na 
strategii a strategický management, například [Jarzabkowski, 2003], [Regner, 2006]. 
Rozšířený kombinační přístup ke tvorbě výzkumného rámce s cílem pokrýt významnou 
šíři chápání strategického managementu je využitý i v této práci. 

Je tedy realitou, že existuje velké množství definic či vymezení konceptů 
strategie tak či onak soupeřících o svoje „místo na slunci“ v teoretické (akademické) i 
praktické rovině, ty významnější pak v průsečnici obou těchto rovin. Poměrně 
nekonfliktním (z pohledu „konkurence“ různých škol) a navíc respektovaným 
konceptem je koncept integrálního pohledu na strategii (či přístup k jejímu zkoumání 
a analýze) prostřednictvím jejího obsahu, procesů s ní spojených a kontextu podmínek 
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vzniku a jejího použití, tj. procesu tvorby a implementace obsahu [Ketchen, 1996]. 
Klíčové je zde vnímání těchto tří přístupů – tj. obsahu, procesu a kontextu strategie - 
jako pohledu na tutéž reálnou strategii z různých stran, jinak řečeno chápání těchto tří 
přístupů jako tří dimenzí téže strategie, jejichž prostřednictvím lze odpovídat a 
vysvětlovat otázky o obsahu, tedy ‚co nebo čím‘ je strategie pro firmu, otázky na 
související strategické procesy ve firmě, tedy ‚jak, kdy a případně kdo‘ strategii prvotně 
vymýšlí, analyzuje, formuluje, implementuje, prosazuje, mění, kontroluje etc., a otázky 
na „okolní“ kontext strategie typu ‚kde, za jakých podmínek‘ je včleněný strategický 
obsah a odehrává se strategický proces [DeWit, 2004].  Třírozměrnou podstatu strategie 
v pojetí tohoto konceptu vystihuje následující obrázek: 

 

 

 
 

Obrázek 5: Účel organizace a dimenze strategie 

 

Uvedený třídimensionální koncept strategie je základním stavebním kamenem 
v této práci navrženého a použitého výzkumného rámce strategického managementu 
SME s tím, že pro výběr proměnných jednotlivých dimenzí jsou využity (nejenom) 
výzkumy zaměřené na samotné dimenze obsahu, procesu a kontextu, například 
[Slevin, 1997], [Mnitzberg, 1988], [Ketchen, 1996] apod. 

Kromě použití strategických dimenzí obsahu, procesu a kontextu je do 
výzkumného rámce v této práci parciálně zakomponován také novější přístup „strategy 
as practice“, zaměřený na mikroúroveň strategického managementu. Tato rovina je - či 
spíše byla - v řadě teoretických a akademických výzkumů a teorií v oblasti 
strategického managementu vytěsněna právě z důvodů nezájmu o „dennodenní“ 
strategickou praxi, tedy „mikroúroveň“ konkrétních reálných aktivit a procedur 
strategické manažerské práce. Při positivistickém přístupu ke zkoumání reality je 
zaměření na mikroúroveň pochopitelně diskvalifikační a z pohledu „vědeckosti“, 
resp. teoretického výzkumu, problematické. V obecné poloze, zejména z pohledu 
praktické aplikovatelnosti znalostí, to však rozhodně automaticky neimplikuje 
bezvýznamnost mikroúrovně, i když v této rovině je problematické držet se existujících 
teoretických tradic a zvyků výzkumů strategického managementu [Johnson, 2007]. 
Řada prací a respektovaných autorů z akademické půdy dnes kromě volání po 
holistickém, integrálním či synergickém přístupu k provádění výzkumů [Landström, 
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2000], [Mugler, 2004] poukazuje na reálné riziko kritického odtržení teoretické oblasti 
strategického managementu od svých kořenů, tedy managementu jako aplikované 
„business disciplíny“ [Whittington, 2003]. Toto riziko je navíc umocňováno z druhé 
strany problémem proliferačního generování znalostí a dílčích teorií na poli hlavního 
proudu „dostatečně  abstraktního“  strategického managementu, které však často nemají 
žádný praktický význam a použití [Vaara, 1999]. Různým  způsobem vyjadřovaná 
potřeba zabývat se v rovině vědeckého zkoumání i mikroúrovní strategického 
managementu a s ní spojených znalostí převážně praktického významu platí 
samozřejmě i pro doménu SME, a to ještě důrazněji než je tomu u velkých firem, 
uvážíme-li pravděpodobně menší obecný přehled a rozsah znalostí z oblasti teorie 
strategického managementu u vlastníků a klíčových pracovníků menších firem, ať už 
daných nedostatkem zdrojů (času, peněz na vzdělávání, …), principiálním postojem 
vlastníka („stačí mi selský rozum“, …) apod.  

V případě SME nelze rozhodně podcenit silnou a často klíčovou provázanost 
vlastníka a jeho firmy. Pokud je v souvisejících výzkumech jakýmkoliv způsobem 
zahrnuta do zkoumání podniku typu SME role či osobnost vlastníka coby 
zakladatele/podnikatele/managera, je prakticky bez výjimky zdůrazňován jeho klíčový a 
nezastupitelný význam pro fungování a vývoj firmy, ať již ve spojení s podnikatelskými 
charakteristikami firmy, jejím strategickým řízením, výkonností, ale též limity 
vývojových charakteristik či omezeným manažersko/podnikatelským potenciálem. 
Výzkumy strategického managementu a strategií SME tedy, a to i když nejsou primárně 
zaměřeny na podnikatele, potvrzují jeho nebo její kritický vliv na chování podniku 
[Mugler, 2004], [Lobontiu, 2002], což dovedeno do důsledku lze interpretovat jako 
poměrně zásadní problém, jsou-li zanedbány (ve smyslu „ceteris paribus“ nebo dokonce 
úplně) proměnné vyjadřující vliv vlastníka na řízení a celkový vývoj firmy. Z tohoto 
důvodu výzkumný rámec použitý v disertační práci pokrývá kromě obvyklého externího 
a organizačního kontextu [DeWitt, 2004] i kontext vlastnický. 

4.2.2. Návrh výzkumného rámce 

 Výzkumný rámec v dalším slouží především pro výběr, resp. návrh množiny 
proměnných a parametrů, jejichž prostřednictvím lze řešit, pokud možno úspěšně, 
centrální výzkumný problém z oblasti strategického řízení MTF a jeho vlivu na vývoj 
firmy. Strukturu a části výzkumného rámce, respektujícího východiska presentovaná 
v předchozí kapitole, nejlépe vystihuje jeho grafické vyjádření: 
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Obrázek 6: Výzkumný rámec strategického managementu MTF 

  

Pokrytí každé z částí výzkumného rámce reálným výzkumem má a nutně musí 
mít svoje teoretické (v rovině návrhu a výběru proměnných) i praktické (v rovině tvorby 
dotazníku a vlastního dotazníkového šetření) limity. Platí to však zejména o 
komponentách „strategy as practice“, kde samotný prostor pro výzkumnou agendu tak, 
jak je navrhovaná například v [Johnson, 2007], reprezentuje neprobádanou oblast pro 
celou řadu dílčích i překlenujících výzkumů podobného rozsahu jako je tato práce, 
nemluvě o metodách těchto výzkumů, které budou muset být použity, a které většinou 
nebudou realizovatelné pomocí dotazníkového šetření.  

Je tedy žádoucí zdůraznit, že pokrytí komponent přístupu „strategy as practice“ 
je v rámci výzkumu a jeho možností spíše doplňkové a ve výsledku je zaměřeno 
především na oblast strategických nástrojů a/nebo prakticky aplikovatelných konceptů 
využívaných v menších technologických firmách, systémově náležejících především do 
komponenty „practices". Pokud jde o pokrytí průběhu akcí a aktivit vlastní strategické 
práce v MTF (opět především komponenta „practices") a již stabilní vestavěnou 
strategickou praxi (komponenta „praxis") provozovanou stratégy v MTF („strategists“), 
je ve výsledcích výzkumu marginální a realizované spíše nepřímo. Například coby 
stratégové jsou zde implicitně předpokládáni vlastníci/vrcholový management, přičemž 
tento předpoklad vychází ze závěrů sekundárního výzkumu SME a sám o sobě je 
v primárním výzkumu ověřován pouze nepřímo jako součást širšího vzorku 
strategických aspektů a chování MTF.  

Struktura navrženého výzkumného rámce tedy čítá osm částí či komponent, 
propojujících třídimenzionální pohled na strategii přes její obsah, strategický proces a 
kontext s mikroúrovní strategické praxe a praktik používaných v MTF. Takto plně 
strukturovaný rámec je významný především pro objasnění teoretických východisek 
návrhu způsobu řešení výzkumného problému a také pro přípravnou fázi vlastního 
výzkumu co do jeho obsahu (proměnných/parametrů) a vnitřních vazeb. Nicméně, 
z pohledu realizace vlastního šetření a zpracování dat, analýzy a interpretace výsledků 
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výzkumu, a to nejenom z technického pohledu zatřiďování konkrétních strategických 
proměnných do použitého rámce při odkazech v rámci popisu v této práci, a zejména 
pak s ohledem na praktické využití práce a jejích výsledků ve formě přijatelné, ale 
zároveň netrivializované pro realitu „businessu“ menších firem, je účelné strukturu 
rámce zjednodušit. Ani z pozice čistě teoretické totiž není ve výsledku primárně 
podstatné, zda ta či ona proměnná, prokazatelně kriticky ovlivňující vývojovou 
charakteristiku firem, patří do té či oné části výzkumného rámce, resp. zda je primárně 
charakteru obsahu nebo je výrazně ovlivněna kontextem či plyne přímo ze strategické 
praxe firmy apod.  

Z těchto důvodů je výzkumný rámec zjednodušen do tří množin či vrstev 
„strategických parametrů“ firmy, označovaných jako strategické aspekty, strategické 
chování a strategické praktiky. Jejich obsah a význam je vymezen již v předcházející 
kapitole terminologických vymezení (kap. 4.1.). Ve zkratce však lze zopakovat, že 
množina strategických aspektů zahrnuje především obsahové a kontextové parametry 
fungování a řízení firmy včetně charakteristik existence či neexistence (sub)systémů či 
funkcionalit (tj. i procesů) fungování firmy, klíčových událostí pro existenci firmy, 
prakticky všech kontextuálních podmínek etc., zatímco strategické chování odráží 
především procesní stránku strategie firmy a to parametry činností a aktivit 
v abstraktnější rovině pojmů strategického myšlení, formulování, implementace, 
kontroly, „korigování“ strategie etc., a množina strategických praktik pak mapuje 
mikroúroveň strategické praxe firem v rovině používaných nástrojů a parametrů 
„mikropraktik“ řízení. Tyto množiny strategických aspektů, chování a praktik nejsou a 
nemohou být disjunktní, stejně jako tomu není a nemůže být ani u komponent struktury 
plného výzkumného rámce, poněvadž se, byť ve zjednodušené podobě (a jinak to ani 
není možné), snaží pokrýt „nepokrytelný“ fenomén strategického řízení, který je sám o 
sobě vysoce komplexní, nelineární se synergickými efekty a ekvifinalitou. Graficky lze 
tyto množiny vymezit na výzkumném rámci takto: 

 

 

Obrázek 7: Výzkumný rámec a vymezení strategických aspektů, chování a praktik 

 

S T R A T E G Y  
A S  

C O N T E N T  
 

S T R A T E G Y  
A S  

P R O C E S S  
 

S T R A T E G Y  C O N T E X T  

S T R A T E G Y  A S  P R A C T I C E  

ENVIRONMENTAL 

PRACTICES O
R

G
A

N
IZ

A
TI

O
N

A
L 

C
O

N
TE

XT
 

O
W

N
ER

 C
O

N
TE

XT
 

PR
A

C
TI

TI
O

N
ER

S 

PR
A

XI
S 

 

Strategické 

aspekty 

Strategické 

chování 

Strategické 

praktiky 



40 

4.2.3. Strategické proměnné použité ve výzkumu 

Vybraná množina strategických proměnných užitých pro realizaci výzkumu 
strategického řízení MTF zahrnuje dostatečně velký počet proměnných s ohledem na 
konfigurační přístup i zvolenou abduktivní výzkumnou strategii. Volba proměnných je 
založena na jejich očekávané relevanci pro výzkum fenoménu strategického řízení, 
přičemž výběr i rozsah primárně vychází z argumentace [Galbraith, 1983], 
[Robinson, 1988] dokladující, že identifikace dostatečně širokého vzorku strategických 
proměnných poskytne dobrou a přesnou charakteristiku strategického chování a 
strategických aspektů fungování firem.  Volba proměnných samozřejmě respektuje výše 
presentovaný výzkumný rámec a v jeho hranicích navíc vestavuje do (ponejvíce 
obsahové části strategie, ale nejenom) strategického vzorku i proměnné vyjadřující 
charakteristiky strategie v pojetí význačných škol a pohledů, jako jsou Porterovy 
generické strategie [Porter, 1985], rozvojové-expansní Ansoffovy strategie [Ansoff, 
1988], strategie “přes” zdrojové parametry tedy RBV [Barney, 1991], parametry 
podnikatelské orientace [Lumpkin, 1996] etc.  

Popisný seznam proměnných s označením jejich typu a příslušnosti ve struktuře 
výzkumného rámce je uveden v Příloze 2, zachycující i další informace ohledně 
kódování a vazby na konkrétní otázky dotazníkového šetření.  

4.3. Klasifikace vývoje MTF 

Hodnotící soudy ohledně vývoje firem - typu růst/úpadek, úspěch/neúspěch, 
stagnace/přežívání/krizový vývoj, rychlý/pozvolný růst či úpadek apod. – se v běžném 
„businessu“ většinou používají v obecném, sice široce přijímaném, avšak v podstatě 
vágně vymezeném chápání stavějícím na zkušenosti, intuici a zvyku vnímat úspěch jako 
růst (otázkou je růst ‚čeho‘, k jakému záměru či k cíli je porovnáván etc.), neúspěch 
jako úpadek, pokles, krizi s indiferentním až negativním významem vývoje typu 
stagnace či přežívání. V případě seriózních výzkumných či teoretických prácí je pak 
vývoj firmy pojímán nejčastěji v kontextu některého z řady, většinou stavových, modelů 
životního vývoje firem [Greiner, 1972], [Hanks, 1990], nebo je vývoj ztotožněn přímo 
s  jednou či více měřitelnými výkonnostními charakteristikami firmy [Hart, 1992], 
[Gibcus, 2003], což je případ i této práce. 

4.3.1. Východiska klasifikace MTF 

Jak v teoretické tak i v praktické oblasti SME lze vysledovat fakt, že vývojová 
kategorizace firem se odehrává v rovině několika málo, často i pouhých dvou, kategorií 
(rostoucí a nerostoucí, resp. „zbytek“ firem). Fenomén úspěchu, implicitně spojovaný 
s růstem firmy, a hledání jeho příčin či podmínek je samozřejmě prvotním důvodem 
naprosto převažujícího zájmu o zkoumání faktorů fungování právě rostoucích firem,  
zatímco zájem o „zbytek“ firem, ať už jde o upadající či již „upadlé“ firmy nebo 
dlouhodobě přežívající („capped growth“ [Hanks, 1996], „dwarfism“ [Bianci, 2006] 
etc.), je daleko méně výrazný. I takto rozložený zájem, který má samozřejmě i jiné 
příčiny než pouze fenomén úspěchu, může být důvodem, proč v rámci sekundárního 
výzkumu nebyla identifikována žádná výrazná – tedy výzkumy podložená, logicky 
zdůvodněná a šířeji využívaná – vývojová kategorizace firem SME. Z tohoto pohledu je 
tedy potřebné připustit, že vývojové členění firem MTF navržené a využité v této práci 
nestaví na žádném převzatém konceptu či konceptech, narozdíl od výzkumného rámce 
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strategického managementu MTF. Je tedy svým způsobem „originální“ – jakkoliv 
primitivní a zřejmě očekávatelné - a spíše kompiluje předpokládané hledisko 
praktického „businessu“ se znaky dílčího členění či vývojového rozlišení firem SME 
identifikované v sekundárním výzkumu. 

Již bylo řečeno, že měření vývoje pro potřeby navržené kategorizace je v této 
práci realizováno prostřednictvím měření výkonnosti firmy, které v obecné rovině 
respektuje tříúrovňový konstrukt výkonnosti [Venkatraman, 1986], detailněji popsaný 
v kapitole 3.2.1. Výběr konkrétních výkonnostních proměnných, které reprezentují ony 
tři domény konstruktu – finanční výkonnost, „business výkonnost“ a organizační 
efektivnost firmy – je vedle teoretického záměru definovat a měřit výkonnost firmy 
vícedimenzionálně, tj. v dostatečné šíři nejenom finančních ukazatelů, vymezen i 
praktickým hlediskem dostupnosti informací, resp. šancí získat v reálu od firem MTF 
potřebné údaje. Tento limitující faktor se samozřejmě odráží právě na výběru 
výkonnostních proměnných i v této práci.  

Nutno dodat, že tentýž důvod, tedy faktická nedostupnost informací v reáliích 
výzkumu MTF (nejenom o výkonnosti, ale především o strategickém řízení), se 
v podstatě prolíná i do samotného návrhu vývojové kategorizace firem MTF v této 
práci, neboť je jedinou příčinou, proč do ní nebyla cíleně zahrnuta kategorie již 
„upadlých“, resp. „zkrachovalých“ firem.  

4.3.2. Vlastní klasifikace MTF 

V této práci jsou, s odkazem na výše uvedená východiska kategorizace, 
rozlišovány čtyři vývojové kategorie MTF - rychle rostoucí (RR), pomalu rostoucí (PR), 
stagnující (ST) a upadající, tedy trendem výkonnostního poklesu charakterizované (PO) 
firmy. Logicky úplný návrh by mohl obsahovat ještě kromě již zmiňované kategorie 
„zkrachovalých“  firem také kategorii firem s nezařaditelným vývojem („fluktuujících“ 
či hospodařících „ode zdi ke zdi“). Nicméně, tyto dvě kategorie nejsou v použitém 
kategorizačním schématu zahrnuty, první ex ante z důvodů nedostupnosti dat a druhá 
z důvodu spíše ex post akceptovatelného zjednodušení; to s ohledem na rozsah reálně 
pořízeného vzorku firem a přijatelných četností v jednotlivých kategoriích MTF, kdy 
zavedení kriteriálně problematické kategorie fluktuujících firem by muselo být kvůli 
smysluplnosti rozšířeno o další kategorie (například kategorie typu positivního nebo 
negativního vývojového obratu, tj. „turnaroundu“, „krize“ etc.), vyznačující se 
především změnou strategického řízení ve sledovaném období. Nutno podotknout, že 
v samotném vzorku se nakonec neobjevuje žádná „divoce“ fluktuující firma, pro kterou 
by nebylo možné a přípustné odvodit a dále využít linearizovaný vývojový trend.  

 Jako konkrétní výkonnostní proměnné třídimenzionálního výkonnostního 
konstruktu [Venkatraman, 1986] jsou v této práci využity veličiny: 

• hospodářský výsledek firmy, tedy čistý zisk, jehož prostřednictvím je pokryta 
doména finanční výkonnosti MTF 

• roční obrat firmy, který vedle finanční dimenze zprostředkovaně formou 
velikosti a znaménka meziročních změn odráží i tržní výkonnost firmy, 
tj. usilování firmy o tržní podíl, a takto tedy pokrývá doménu „business 
výkonnosti“ MTF [Gibcus, 2003] 

• počet zaměstnanců firmy, který opět zprostředkovaně vyjadřuje výkonnost firmy 
v doméně organizační efektivnosti 
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Nutno podotknout, že totožné veličiny jsou ve výzkumech SME používány pro 
měření výkonnosti v převažující míře [Gibcus, 2003], [Chandler, 1994], [Beal, 2000] a 
jsou považovány v podobě vícedimenzionálních výkonnostních konstruktů za zcela 
postačující. Není tedy třeba pro účely solidnějšího vyjádření profitability firmy zjišťovat 
či počítat klasické poměrové ukazatele typu ROE, ROS nebo sofistikované metriky typu 
EVA, neboť zobrazují „pouze“ jednu, byť dominantní, doménu vícevrstvé interpretace 
výkonnosti, nemluvě o reálné problematičnosti získat potřebná účetní data v případě 
MTF či obecně SME firem. 

Samotné přiřazení MTF do některé ze čtyř uvedených kategorií RR, RP, ST a 
PO je pak v této práci odvozováno od ukazatelů počítaných z linearizovaných trendů 
časových řad reálných hodnot těchto tří veličin zachycujících výkonnost v minimálně 
pěti po sobě jdoucích rocích. Jinak řečeno, pro každou firmu je získána časová řada 
ročních hodnot zisku, obratu a počtu zaměstnanců a z těchto reálných hodnot jsou 
vypočteny hodnoty linearizovaného průběhu (trendu) těchto veličin a z nich pak 
stanoveny tři číselné trendové ukazatele (resp. proměnné, zahrnuté taktéž v seznamu 
proměnných v Příloze 2)  tr_profit, tr_turnover a tr_employ, pro každou firmu typu 
MTF. Význam a konstrukce trendových ukazatelů (z důvodů praktické interpretace 
nebyly jako ukazatelé použity nabízející se průměry diferencí prvního řádu těchto 
veličin) je následující: 

tr_profit:  vyjadřuje vývoj zisku, resp. hospodářského výsledku firmy za sledované 
období a prakticky jej lze interpretovat jako změnu zisku za období 
v procentech celkově vygenerovaného zisku (nebo ztráty) 

  k 

  tr_profit  = (ziskk – zisk1)  / ∑ ziski 
  i=1 

tr_turnover:  vyjadřuje vývoj obratu firmy za sledované období a prakticky jej lze 
interpretovat jako změnu obratu za období v procentech celkově 
realizovaného obratu 

  k 

 tr_turnover  = (obratk – obrat1) / ∑ obrati 
  i=1 

 tr_employ:  vyjadřuje vývoj počtu zaměstnanců firmy ve sledovaném období a má 
charakter změny počtu zaměstnanců za období v procentech posledního 
měřeného stavu, tedy „cílového“ roku. 

   

tr_employ  = (počet_zamcůk – počet_zamců1) / počet_zamcůk 

  

 kde index 1, resp. k, ve výrazech značí příslušný údaj za první rok, 
resp. poslední rok sledovaného období 

Vývoj tří veličin příslušejících doménám použitého výkonnostního konstruktu je 
tedy převeden do hodnot tří trendových ukazatelů, z nichž je pak „vcelku“ usuzováno 
na výsledný výkonnostní a tedy i vývojový charakter MTF a příslušnost firmy do té či 
oné vývojové kategorie. K  posouzení trendových ukazatelů „vcelku“, tedy k jakémusi 
integrálnímu vyhodnocení těchto tří ukazatelů je využitý speciálně navržený fuzzy 
inferenční systém (FIS). 
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4.3.3. Realizace klasifikace vývoje MTF s využitím FIS 

Pokud není pro vývojové/výkonnostní posouzení či kategorizaci firem použitý 
pouze jediný parametr - typicky jeden vybraný finanční ukazatel, například ROS nebo 
zisk po zdanění [Kean, 1998], [Mosakowski, 1993] - objeví se při klasifikaci zákonitě 
problém kontrapozice více ukazatelů, například růst obratu při současném pokles zisku 
apod. Tento problém je ve často výzkumech řešen stanovením dalších hraničních, 
kombinačně specifických, hodnot pro divergující proměnné tak, aby byla zajištěna 
jednoznačnost klasifikace pro různé konvergující i divergující kombinace proměnných, 
což samozřejmě s růstem počtu proměnných přináší určité potíže. 

V této práci je problém klasifikace vývoje firem, tedy „rozhodnutí“ o přiřazení 
MTF do výsledné vývojové kategorie i na základě kombinace divergentních trendových 
ukazatelů/proměnných tr_profit, tr_turnover a tr_employ, řešen pomocí fuzzy 
inferenčního systému Mamdaniho typu [Novák, 2000]. Myšlenka využít ke klasifikaci 
právě fuzzy množin se pak opírá o skutečnost, že souhrnná vývojová klasifikace firem, 
pokud je pojímána alespoň v přiměřené komplexitě tohoto jevu, není a nemůže být 
obecně exaktní a tedy pro efektivní kategorizaci firem podle parametrů komplexního 
jevu se fuzzy inferenční (či rozhodovací)  systémy nabízí jako poměrně ideální nástroj, 
neboť vzato do důsledku vývojová kategorie má charakter spíše lingvistické kategorie 
tedy fuzzy množiny. V případě této práce FIS s využitím nástrojů fuzzy logiky mapuje 
vstupní hodnoty výkonnostních proměnných do jedné ze čtyř definovaných vývojových 
kategorií. Bližší informace k samotnému FIS a jeho návrhu pro účely výzkumu MTF 
jsou uvedeny v kapitole 5.3.2. týkající se použitých nástrojů. 

4.4. Shrnutí   

Tato práce řeší výzkumný problém, jehož podstatou je v obecné poloze hledání a 
identifikace typických konfigurací parametrů strategického řízení MTF, které v populaci 
těchto firem mohou diferencovat jejich vývoj, respektive výkonnost. Zjednodušeně 
řečeno, je řešení výzkumného problému založeno na změření pro tyto účely vhodně 
zvolených strategických a výkonnostních parametrů fungování firem MTF na vybraném 
vzorku a následné analýze dat pomocí vhodných metod a nástrojů tak, aby výsledkem 
byla akceptovatelně spolehlivá identifikace vývojově specifických konfigurací 
parametrů strategického řízení, v horším, ale též reálném, případě i zjištění, že se takové 
konfigurace nezdařilo ve vzorku nalézt, případně mají pouze diskutabilní spolehlivost. 
Další  úsudky ohledně jak možných příčin tak i konsekvencí konkrétních výsledků, 
resp. toho či onoho typu zjištění, pak jsou syntetickou nadstavbou vlastního výzkumu 
zaměřenou na pokrytí výzkumného problému v konkrétních detailech (výzkumných 
otázkách) a zároveň na vytvoření teoreticky a prakticky využitelných závěrů.  Přitom 
kapitola 4. této práce řeší a popisuje především východiska a teoretické základy pro 
celkový proces řešení výzkumného problému. 

Základy řešení definovaného výzkumného problému vycházejí především 
z tvůrčí syntézy informací a výsledků sekundárního výzkumu provedeného v oblasti 
strategického managementu obecně a zejména pak strategického řízení v podnicích typu 
SME. Ze široké a často vnitřně rozporuplné palety chápání a interpretací strategického 
řízení a z ní vycházející řady různých výzkumných přístupů více či méně respektujících 
strategická specifika SME byl jako základ pro výzkumný rámec strategického 
managementu MTF zvolen třídimenzionální výklad strategie v pohledu jejího obsahu, 
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procesu a kontextu. S ohledem na specifika SME a důležitost „aplikační“ vrstvy 
strategického managementu byl výzkumný rámec navíc rozšířen o zkoumání strategické 
praxe v MTF ve struktuře relativně nového přístupu ke strategii označovaném jako 
„strategy as practice“. Definovaný výzkumný rámec poskytuje teoretickou základnu 
výzkumu strategického řízení MTF a byl využit především k návrhu či výběru 
konkrétních strategických proměnných pokrývajících rámec (a tedy zobrazujících 
strategické řízení MTF) jako celek a z praktického hlediska dělených na proměnné 
charakteru strategických aspektů, strategického chování  a strategických praktik 
menších firem. A právě typické odlišnosti konfigurací význačných aspektů, chování a 
praktik MTF mohou determinovat jejich vývojové charakteristiky, pokud má 
strategický management na výkonnost MTF výraznější sledovatelný vliv. 

Pro postačující odlišení typu vývoje firem jsou v rámci práce navrženy čtyři 
vývojové kategorie, a to kategorie rychle rostoucích (RR) firem, pomalu rostoucích 
(RP) firem, stagnujících (ST) firem a firem s charakterem poklesu (PO). Vývoj firmy je 
v rámci výzkumu ztotožněn se změnami výkonnosti firmy, přičemž jako teoretický 
základ pro vyjádření a hodnocení výkonnosti byl použit teoreticky dostatečně 
podložený konstrukt tří výkonnostních vrstev zachycujících finanční výkonnost, 
„business výkonnost“ a organizační efektivnost firmy. Pro pokrytí jednotlivých vrstev 
tohoto konstruktu pak byly vybrány výkonnostní proměnné hospodářský výsledek, obrat 
a počet zaměstnanců firmy. V souhrnu tedy lze konstatovat, že základem pro určování 
vývojových charakteristik MTF v rámci řešení výzkumného problému je měření 
časových řad hodnot tří výše uvedených proměnných v souhrnu charakterizujících 
časový vývoj výkonnosti firem obsažených ve vzorku. Pro souhrnné vyhodnocení 
těchto tří výkonnostních proměnných, které mohou být i ve vzájemné kontrapozici, je 
pak ve zpracování výzkumu využito speciálně navrženého fuzzy inferenčního systému, 
jehož prostřednictvím jsou MTF finálně kategorizovány. 

Teoretická východiska a základy řešení výzkumného problému definované 
v kapitole 4. vymezují rozsáhlou množinu strategických aspektů, chování a praktik a 
také množinu tři výkonnostních proměnných, což posloužilo jako primární podklad pro 
přípravu dotazníku pro vlastní dotazníkové šetření.   
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5. VÝZKUMNÉ METODY A NÁSTROJE 

Výzkumné přístupy, metody a nástroje zvolené a použité v této  práci respektují 
sílící požadavky na příklon k více integrovaným a holističtějším výzkumům na poli 
strategického managementu a to zejména v oblasti SME, jak dokladuje provedený 
sekundární výzkum např. [Storey, 1994], [Gadene, 1998], [Kessler, 2002], 
[Pasanen, 2003], [Mugler, 2004], [Fiss, 2005]. Koncepční pluralismus a s ním 
obousměrně propojená řada empirických výzkumů v oblasti strategického managementu 
využívajících převážně lineární, aditivní a unifinální přístupy a metody [Fiss, 2004] je 
dominantní příčinou fragmentace poznání v této oblasti a zdrojem volání po příklonu 
k jiným holistickým přístupům a metodám, které by reflektovaly komplexní 
(tj. nelineární) a ekvifinální charakter strategického řízení. Komplexnější přístup ke 
zkoumání reality však sebou nese i komplexnější - a tedy komplikovanější a z hlediska 
zobecnitelnosti omezenější - interpretaci zjištěných výsledků, která může být zatížena 
určitým stupněm subjektivismu. To ovšem koresponduje s celkovými ontologickými a 
epistemologickými východisky této práce presentovanými již v úvodní kapitole 1.2. 

A právě z důvodů komplexnějšího, resp. celostnějšího zachycení vztahů a vazeb 
týkajících se fenoménu strategického řízení SME (prostřednictvím zkoumání vzorku 
MTF) staví vlastní výzkum a tato práce na ne zcela běžné abduktivní strategii výzkumu  
s využitím konfiguračního přístupu, čemuž pak odpovídá i použití konkrétních metod 
vícerozměrné (multivariátní) statistické analýzy a v neposlední řadě též 
fuzzy-množinové kvalitativní komparativní analýzy QCA. Použití kvantitativních i 
semi-kvalitativních metod, byť nad daty téhož vzorku získaného z dotazníkového 
šetření, taktéž přispívá k dosažení komplexnějšího pohledu na realitu strategického 
řízení menších firem, neboť limity jedné metody jsou kompenzovány výhodami druhé a 
vice versa [Snow, 1994], [Collis, 2003].  

5.1. Strategie výzkumu 

5.1.1 Abduktivní strategie 

Tato práce tedy vychází z abduktivního přístupu [Peirce, 1958] ke zkoumání 
reality, který lze zjednodušeně označit jako jistou kombinaci východisek klasického 
induktivního a deduktivního  přístupu. Řada výzkumů SME je deduktivního, jinak též 
výstižněji „theory-driven“, charakteru, kdy jsou na základě teorie či teoretického studia 
(nejčastěji sekundárního výzkumu) týkajícího se výzkumného problému stanoveny 
určité hypotézy ohledně zkoumané reality, následně ověřované primárním výzkumem. 
Cílem induktivního, neboli též „data-driven“, přístupu je naopak zobecňování, tedy 
vytváření teorií z dat získaných výzkumem příslušného fenoménu, ovšem za podmínky, 
že získaná data jsou opravdu relevantní pro zkoumání daného fenoménu, což u 
komplexního jevu typu strategické řízení může být zdrojem problémů. Abduktivní 
strategie vychází taktéž z empirických dat, ale na rozdíl od čistě induktivního přístupu 
má již od počátku daný určitý ‚teoretický rámec‘, tzv. řídící princip („guiding 
principle“). Tím může být opravdu teoretický „background“, získaný studiem či 
sekundárním výzkumem, může však jit též o rámec daný zkušenostmi či dokonce o 
intuitivní a svým způsobem vágní ideu nebo hypotézu apod. Tento řídící princip je však 



46 

„pouze“ principem, tedy i pokud půjde o uznávanou teorii, poslouží v případě 
abduktivního přístupu spíše jako zdroj inspirace, myšlenek a určitého zacílení na 
parametry nebo podmínky zkoumaného jevu z hlediska vlastního výzkumu než jako 
tvrdě vymezené mantinely výchozí teorie. Právě usuzování a tvořivé myšlení ve směru  
nikoliv rigidního řídícího principu může být zdrojem nových myšlenek, pohledů či 
dokonce teorií nad zkoumaným fenoménem [Peirce, 1958]. Abduktivní přístup tedy 
určitým způsobem reaguje z jedné strany na pevnost vymezení teoretických východisek 
deduktivního přístupu a z podstaty pak nevyžaduje ex ante formulování přesných 
hypotéz, z druhé strany pak pomáhá ošetřit problém čistě induktivního přístupu přes 
„špatně zacílená“ empirická data.   

Tato práce, založená na výzkumu exploratorního typu, staví nikoliv na jedné ale 
vícero teoriích a teoretických konceptech strategického řízení ztvárněných do podoby 
postupně koncipovaného výzkumného rámce (obrázek 6) coby určitého řídícího 
principu pro pojetí strategie menší firmy v dostatečně širokém rozsahu a s ohledem na 
předpokládaná specifika strategického managementu v MTF (včetně začlenění 
parametrů strategie charakteru strategické praxe). Podobně vývojové, resp. výkonové 
rozlišení MTF v sobě nese kromě teoretického „backgroundu“ i určitý prvek 
intuitivního a zkušenostního vnímání růstového, stagnujícího či klesajícího trendu MTF.  

V práci nejsou explicitně definované hypotézy výzkumu, i když jsou 
z definovaného výzkumného  problému víceméně zjevné. Explicitně však není cílem 
této práce ověřovat definované hypotézy, nýbrž v souladu s abduktivní strategií hledat 
co je pro MTF v jejich fungování strategické a zda a jak se toto ‚strategické‘ projevuje 
ve vývoji MTF. 

5.1.2. Konfigurační přístup 

Podobně jako volba abduktivní strategie výzkumu, je i využití konfiguračního 
přístupu v této práci motivováno zejména požadavkem na holistický, systémovější či 
synergický  přístup k výzkumu strategického managementu zejména menších a 
středních firem [Mugler, 2004]. Konfigurace, přesněji tzv. organizační konfigurace, je 
nejčastěji definována jako vícedimenzionální sestava koncepčně odlišných 
charakteristik organizace, které nastávají nebo se projevují současně [Fiss, 2005]. 
Konfigurace tak v této práci reprezentují skupiny, resp. množiny firem MTF se stejnými 
nebo podobnými vzorky strategických parametrů, přesněji strategických aspektů a 
strategického chování., jinak řečeno množiny MTF, které sdílí podobný profil 
organizačních charakteristik [Meyer, 1993].  

Konfigurační přístup v podstatě staví na předpokladu, že organizace jsou nejlépe 
popsány a pochopeny jako klastry vzájemně propojených struktur a praktik a nikoliv 
jako modulární, volně svázané tedy analyticky oddělitelné objekty, jejichž komponenty 
mohou být zkoumány a pochopeny izolovaně. Tento předpoklad reflektuje systémový a 
holistický pohled na organizaci, kde vazba na výstup charakteru závislé proměnné, což 
je nejčastěji výkonnost organizace, není funkcí individuálních nezávislých proměnných, 
ale je odvozena spíše od širokých vzorků a profilů charakteru konfigurací, tedy od 
sestavy atributů, které mají význam dohromady, zatímco individuálně mohou být 
nevýznamné [Dess, 1993].  

Přístup k řešení výzkumného problému v této práci v podstatě předjímá či 
předpokládá, že existují množiny vývojově, resp. výkonnostně podobných firem, 
přičemž strategické profily (tj. vzorky strategických aspektů a strategického chování) 
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firem z těchto množin vykazují velmi podobné nebo stejné znaky. Úkolem, 
resp. řešením výzkumného problému je tyto typické strategické profily, v pojetí této 
práce vlastně konfigurace, pomocí vhodných nástrojů identifikovat jako vzorky 
charakteristické pro ten či onen typ vývoje. V ideálním případě charakteristické 
konfigurace mohou být užitečné i v případech posouzení a predikce vývoje dalších 
firem z celé populace MTF. Přesněji řečeno pro každou zkoumanou MTF  je v rámci 
šetření zjišťován strategický profil sestavený obsahově ze všech strategických 
proměnných definovaných ve výzkumném rámci a tyto profily (ve statistické analýze 
označované jako „cases“) jsou vhodnými statistickými a fuzzy množinovými metodami 
analyzovány s cílem nalézt mezi šetřenými firmami strategické konfigurace typické pro 
jejich vývoj charakteru rychle či pomalu rostoucí, stagnující nebo klesající MTF. Tyto 
identifikované konfigurace samozřejmě nebudou tvořeny úplnou množinou všech 
šetřených proměnných, nýbrž po analýze a zpracování budou minimalizované do 
sestavy těch prokazatelně pro vývoj MTF významných  a/nebo v případě množinového 
přístupu k organizačním konfiguracím těch, které jsou ve vyjádření logického součtu 
implikantů charakteru podmínek nutných a/nebo postačujících [Fiss, 2005].  

5.2. Způsob sběru dat, vlastní šetření 

5.2.1. Výběr vzorku firem typu MTF 

Pro účely vlastního výzkumu byla zajištěna použitelná, dostatečně úplná 
empirická data od 51 menších českých technologicky orientovaných firem. Zaměření 
výzkumu na populaci MTF jako pouze jednu z mnoha podmnožin firem typu SME bylo 
a je cílené a vychází z očekávání zajištění dostatečně konzistentního vzorku s ohledem 
na (šanci úspěšně řešit) definovaný výzkumný problém, tj. hledání a identifikaci 
vývojově typických konfigurací strategických aspektů a strategického chování 
zkoumaných firem. Tento předpoklad se argumentačně opírá o východiska abduktivní 
výzkumné strategie, která respektuje zaměření sběru empirických dat souvisejících se 
zkoumaným fenoménem strategického řízení nejenom na základě teorií, ale též 
zkušeností a případně i intuice4. Množina MTF je vymezena domácími firmami 
(tj. s českým vlastnictvím) dominantně softwarového (ale též softwarově-
hardwarového) zaměření s počtem pracovníků v rozmezí od 10 do 100, které v rámci 
firemních aktivit disponují vlastními SW/HW produkty, tedy jinak řečeno mají svůj 
vlastní produktový vývoj. Populace MTF tedy nezahrnuje například „čisté“ obchodní  
firmy se SW a/nebo HW, ani firmy ryze službového charakteru v oboru IT. Platí též 
omezení vlivu vlastnictví MTF velkou firmou, ať tuzemskou nebo zahraniční, tak jak je 
definované pro všechny SME, tj. menší jak 25% [EC Nová definice, 2006]. To má pro 
konzistenci dat a vlastní výzkum relativně velký význam s ohledem na vyloučení těch 
SME z množiny MTF, které realizují nebo mohou realizovat svoje strategické řízení 
s pomocí „backgroundu“ profesionální velké firmy coby vlastníka či spoluvlastníka 
příslušné firmy typu SME. 

Výběr, resp. předvýběr vzorku firem z populace MTF byl prováděn s pomocí 
elektronické databáze ‚Albertina – Firemní Monitor ČR8/2007‘ nabízející v použité 
verzi celkem 2.380.473 zařazených záznamů o firmách v ČR. Za použití patřičných 
výběrových kritérií souhrnně respektujících vymezení firem typu MTF (rozmezí počtu 
                                                 
4  Autor této disertační práce dlouhodobě pracuje ve firmě typu MTF (tak jak je MTF vymezena v této práci)  a má 

poměrně rozsáhlý přehled a praktické zkušenosti s řadou dalších firem tohoto typu na trzích v ČR, takže případné 
využití intuice  má v tomto případě i jisté znalostní základy.  
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zaměstnanců, oborové vymezení podle OKEČ, množina registrovaných činností, aktivní 
firma a plátce DPH etc.) bylo postupně vytipováno celkem 236 firem kritériím MTF 
odpovídajícího charakteru. Z této množiny bylo dále průzkumem informací o firmě na 
aktuálních webových stránkách každé z těchto konkrétních firem vyselektováno 164 
organizací, u kterých tak bylo prostřednictvím webu ověřena existence vlastního vývoje 
SW a/nebo HW produktů, které zároveň reprezentují buď celé portfólio produktů nebo 
jeho dominantní část. Pokud firemní webové stránky neexistovaly, byly nedostupné, 
případně vykazovaly charakter spíše neodpovídající presentaci technologicky 
orientované firmy (šlo o několik „obchodních“ firem s řadou různých živností 
zahrnujících též vývoj nějaké „okrajové“ primitivní programové aplikace), byla firma 
z množiny MTF vyloučena. Vzorek  předvybraných 164 firem typu MTF byl poté 
redukován na celkový počet 131 firem zahrnutých do dotazníkového šetření a to 
s přihlédnutím na geografické pokrytí ČR zároveň se snahou přiměřeně redukovat 
výrazně převažující zastoupení pražských firem.  

5.2.2. Dotazník, dotazníkové šetření 

Jak již bylo opakovaně zmíněno, vlastní sběr dat proběhl formou dotazníkového 
šetření, které jako obvyklá a nejrozšířenější metoda nabízí, alespoň teoreticky, 
přiměřenou šanci získat použitelná a srovnatelná data pro statistickou analýzu 
[Collis, 2003].  Vlastní dotazník byl připraven a doladěn s ohledem na navržený 
výzkumný rámec (kapitola 4.2.2.) respektive tak, aby umožnil pokrytí celé množiny 
strategických proměnných, kterými byl výzkumný rámec ex ante naplněn. Úplná 
množina proměnných (a dalších parametrů zejména ve vztahu ke strategickým 
praktikám  charakteru nástrojů) je presentovaná v Příloze 2 a strukturovaně pokrývá 
oblasti výkonnostního konstruktu a oblasti výzkumného rámce strategického řízení 
v sestavě obsahových, procesních, kontextuálních a praktických dimenzí stratgie. 
Navržený dotazník sice z praktických důvodů snazší porozumitelnosti pro  respondenty 
v MTF nekopíruje přesně jedna k jedné strukturu výkonnostního konstruktu ani rámce 
strategického řízení, ale formou tabulek a/nebo otázek či nabídek s vnuceným výběrem 
z jedné předdefinovaných odpovědí využívajících nejčastěji 5ti hodnotové Likertovy 
stupnice umožňuje změřit a extrahovat vypovídající hodnoty všech převážně 
kategoriálních a ordinálních strategických proměnných obsažených ve výzkumu. Přitom 
je prostřednictvím sestavy otázek a položek dotazníku většina proměnných měřena 
dvěma a více odpověďmi a/nebo korigována obsahově negovanými a křížovými 
otázkami.  

  Navržený dotazník byl podroben pilotnímu otestování co do srozumitelnosti a 
přiměřené akceptovatelnosti po stránce obsahu, rozsahu i formy ve třech speciálně 
vybraných firmách typu MTF. Na základě doporučení získaných z tohoto testu byla pak 
v dotazníku, kromě drobné obsahové korekce, doplněna možnost poskytnout informace 
o vývojových charakteristikách MTF namísto uvádění plných tabulkových číselných 
údajů (v části A.I.) jednodušší a pohodlnější volbou charakteru vývoje pouhým výběrem 
z předdefinovaných grafických průběhů (v části A.Ia.)5. Takto ověřený a finalizovaný 
dotazník byl zaslán všem zbývajícím 128 vybraným firmám vzorku MTF poštou 
s průvodním dopisem informujícím kromě jiného též o možnosti vyplnit předmětný 

                                                 
5  Z hlediska dalšího zpracování získaných výkonnostních dat MTF má tato grafická volba „tvaru vývoje“ za následek 

jisté komplikace při využití fuzzy inferenčního systému pro integrální posouzení charakteru vývoje firmy jako celku, 
poněvadž na vstupu FIS jsou očekávány v ideálním případě číselné hodnoty výkonnostních ukazatelů. Nicméně 
případy MTF, kdy jsou k dispozici pouze  nečíselné grafické charakteristiky vývoje, jsou ošetřeny pomocí 
dodatečných pravidel definování vstupu FIS, navržených při tvorbě tohoto systému (kap. 5.3.2.) 
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dotazník v elektronické formě na k tomu účelu speciálně zřízeném webu 
www.mensifirmy.cz. Alternativní možnost získání empirických dat o parametrech 
strategického řízení a výkonnosti firem typu MTF vedle tištěného, poštovního dotazníku 
i cestou pohodlnějšího, a pro oslovený typ firem i obvyklejšího, vyplnění obsahově 
totožné verze dotazníku na specializovaném webu byla zvolena s jasným cílem zvýšit 
výtěžnost dotazníkového šetření i za cenu ztráty určitých výhod klasického poštovního 
dotazníkového šetření. Jde především o rovinu anonymity respondenta a z ní plynoucí, i 
když spíše teoretické, možnosti i nevědomého znehodnocení souboru dat poskytnutých 
neosloveným respondentem zcela mimo rámec firem typu MTF, odhlédneme-li od 
extrémních možností zneužití či úmyslného sabotování výzkumu. Celý dotazník, tak jak 
byl použitý v poštovním dotazníkovém šetření, je uveden v Příloze 1  této práce. 

5.2.3. Výtěžnost dotazníkového šetření a její konsekvence 

V rámci dotazníkového šetření obdrželo tištěný dotazník k vyplnění celkem 131 
firem typu MTF a z těchto firem poskytlo empirická data v použitelné formě, ať již 
cestou vyplnění tištěného dotazníku nebo formou zpracování obsahově téhož dotazníku 
prostřednictvím speciálního webu ‚mensifirmy.cz’, pouhých 51 společností. Celková 
výtěžnost provedeného šetření s využitím obou komunikačních kanálů tedy představuje 
necelých 39%, což z hlediska úsilí a vynaložených nákladů na provedení šetření s cílem 
zajištění dat od dostatečně velkého výběrového vzorku populace MTF pro následnou 
statistickou analýzu nelze interpretovat jako úspěšné naplnění původních odhadů 
počítajících optimisticky s alespoň padesátiprocentní výtěžností. Navíc k dosažení 
celkové výtěžnosti šetření významně přispělo zpřístupnění dotazníku na speciálním 
webu, poněvadž samotná výtěžnost „poštovního kanálu“ dotazníkového šetření se 
pohybuje pouze na úrovni necelých 28%. Další konkrétní údaje týkající se parametrů 
výtěžnosti dotazníkového šetření jsou k dispozici v Příloze 18. 

Skutečnost, že se v rámci šetření podařilo získat právě a jenom 51 použitelných 
„cases“ (tedy datově úplných množin proměnných od 51 firem typu MTF), samozřejmě 
může problematizovat z hlediska následného statistického zpracování tohoto 
výběrového vzorku použití některých vhodných statistických metod a nástrojů a 
především může zvyšovat riziko dosažení pouze diskutabilní statistické významnosti 
výsledků analýzy. S cílem ošetřit tato potenciální omezení plynoucí ze střední velikosti 
získaného výběrového vzorku MTF byly techniky statistické analýzy zpracování dat 
doplněny o metodu fuzzy-množinové kvalitativní komparativní analýzy fsQCA, vhodné 
právě pro semi-kvalitativní zpracování vzorků středního a malého rozsahu [Ragin, 
1989], [Rihoux, 2004]. Nutno zdůraznit, že použití fsQCA jako dalšího analytického 
pilíře zpracování výběrového vzorku plně respektuje (či spíše ještě zvýrazňuje) 
abduktivní strategii výzkumu stejně jako plánované využití konfiguračního přístupu – 
v tomto případě však využívajícího množinový pohled a nástroje binární - též 
dichotomické - a fuzzy logiky [Fiss, 2005]. 

5.3. Použité analytické metody a nástroje 

Metody a nástroje použité pro zpracování výběrového vzorku MTF musí 
samozřejmě primárně respektovat potřeby úspěšného vyřešení definovaného 
výzkumného problému s tím, že konkrétní výběr metod a nástrojů je usměrňovaný 
zvolenou abduktivní strategií výzkumu a konfiguračním přístupem. Práce v podstatě 
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využívá ke zpracování tří metodických oblastí, a to metody fuzzy inference (usuzování 
či odvozování), metod statistické analýzy včetně metod vícerozměrné (multivariátní) 
analýzy a metody kvalitativní komparativní analýzy. Nutno podotknout, že zatímco 
volba využití metod statistické analýzy, přesněji metod vícerozměrné statistické 
analýzy, vychází především ze studia jiných výzkumných prací v rámci sekundárního 
výzkumu SME, kde byly tyto metody s úspěchem využity, například [Gibcus, 2003], 
[Pasanen, 2003], [Greene, 1997] lze rozhodnutí o využití nástrojů fuzzy inference a 
metody fuzzy-množinové kvalitativní komparativní analýzy označit za svým způsobem 
„originální“, tedy mající primárně původ ve studiu fuzzy množin a materiálů týkajících 
se samotných metod [Novák, 2000], [Jantzen, 2006], [Ragin, 2006] bez informací o 
jejich použití v konkrétních výzkumech. 

5.3.1. Procedura datové analýzy 

Na podkladě dat výběrového vzorku vyjadřujících parametry výkonnosti firmy 
bylo třeba nejdříve provést vývojovou kategorizaci firem MTF do předdefinovaných 
kategorií, k čemuž byla zvolena metoda vytvoření a použití ex ante navrženého 
specifického fuzzy inferenčního modelu; ve své podstatě jde o využití FIS jako 
specificky vytvořeného nástroje pro „cluster“ analýzu množiny zkoumaných MTF. 
Tento postup byl upřednostněn před využitím klasických nástrojů „clusteringu“ 
nabízených vícerozměrnou statistickou analýzou, neboť jeho výhodou je především 
možnost kontrolovat a řídit proces samotné kategorizace MTF a také z důvodů 
jednodušší a přímočaré interpretace výsledků. V dalších krocích procedury datové 
analýzy byla úspěšnost této, nikoliv běžné, metody „clusteringu“ navíc ověřována. 

Dále byla data výběrového vzorku popisující parametry strategického řízení 
MTF podrobena nástrojům deskriptivní statistiky, zkoumajících četnosti a základní 
statistické parametry jednotlivých strategických proměnných a testujících jejich 
závislost na vývojových kategoriích MTF. Byť tato deskriptivní část analýzy 
individuálních proměnných nekoresponduje se záměrem na komplexnější, holistický 
pohled na fenomén strategického řízení přes vzorky a konfigurace, je z hlediska své 
vypovídací hodnoty a zajištění logické návaznosti posuzování vstupů i výsledků 
výzkumu nepostradatelná.  

Dále byly v empirických datech popisujících parametry strategického řízení 
MTF hledány význačné vazby mezi samotnými strategickými proměnnými bez vztahu 
k provedené vývojové kategorizaci MTF. K tomu byla využita exploratorní faktorová 
analýza. Kromě zjištění možností případného zúžení původní úplné množiny 
strategických proměnných na její statisticky stejně reprezentativní podmnožinu 
strukturovanou do podoby faktorů, je z praktického hlediska nezbytné případné 
identifikované faktory ve vzorku dat smysluplně interpretovat ve vztahu k řešení 
výzkumnému problému.  

Následně byla provedena kanonická diskriminační analýza výběrového vzorku, 
jejímž cílem bylo ověřit výsledky provedené vývojové kategorizace MTF a v souvislosti 
s tím zjistit, jak se tyto vývojově diferencované kategorie odlišují jedna od druhé 
s ohledem na množinu strategických proměnných. V užší interpretaci diskriminační 
analýza umožní identifikovat statisticky nejvýznamnější strategické proměnné 
přispívající k výkonnostnímu rozlišení firem na firmy s charakterem RR, RP, ST a PO. 
Tento krok tedy v úrovni použití nástrojů statistické analýzy umožnil vyhodnotit 
potenciální typické konfigurace odpovídající charakteru strategického řízení MTF 
v jednotlivých vývojových skupinách. 
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V poslední části datové analýzy byla nad cíleně zúženou podmnožinou 
strategických proměnných provedena fuzzy-množinová kvalitativní komparativní 
analýza (fsQCA). Podmnožina proměnných pro fsQCA byla sestavena z těch 
strategických proměnných, které byly v předchozích analýzách identifikovány jako 
statisticky nejvýznamnější pro vývojové rozlišení firem na kategorie RR, RP, ST a PO. 
Cílem využití fsQCA bylo pak ve výběrovém vzorku MTF – jehož střední velikost je 
pro tuto metodu optimální - nalezení takových implikantů vyjádřených v disjunktní 
formě logického součtu logických součinů právě těch vstupních proměnných, které mají 
coby fuzzy logické proměnné pro vývojové odlišení firem převažující charakter 
podmínek nutných a/nebo postačujících (tedy realizace obdoby hledání minimalizované 
formy s „prime implicants“ v klasické binární logice). 

Výše uvedená procedura datových analýz realizovaných nad výběrovým 
vzorkem MTF a z ní získané a interpretované výsledky pak posloužily k syntetickému 
vyhodnocení a vyřešení výzkumného problému. 

5.3.2. Fuzzy inferenční systém 

Fuzzy inference je proces přibližného usuzování pomocí teorie fuzzy množin 
[Novák, 2000], využívaný v případech, kdy je k dispozici pouze přibližná, nejistá, vágní 
či nepřesná informace a obecně se pracuje s tzv. lingvistickými proměnnými. 
Rozlišování charakteru vývoje firem v lingvistických termínech či kategoriích typu 
‚rostoucí‘, ‚klesající‘, ‚stagnující‘ etc. spadá do kategorie těchto případů, neboť 
usuzování o vývoji firmy vždy provázejí  neúplné a tedy významově přibližné údaje o 
kauzálních vztazích mezi určujícími proměnnými (které samy o sobě nemusí být obecně 
„fuzzy“ a v případě sestavovaného FIS skutečně také jde o konkrétní číselné údaje tří 
výkonnostních ukazatelů) a výsledkem fuzzy kategorizace. 

Fuzzy inferenční systém (FIS) je pak konkrétní, fuzzy logiku užívající, 
matematický model realizující přibližné usuzování a rozhodování o sledované realitě 
(výsledku) na základě vágních podmínek ovlivňujících sledovanou realitu (vstupů) a 
specifikovaných kauzálních vztahů. FIS navržený a použitý v této práci  je charakteru 
programu vytvořeného ve „Fuzzy Logic Toolboxu“ aplikace MATLAB verze 7.0 a jeho 
cílem je zjednodušeně řečeno provádět zobrazení neúplné množiny výkonnostních 
vstupů (fuzzifikovaných dle neostrých, přibližných vývojových podmínek) do fuzzy 
množin RR, RP, ST a PO odpovídajících předdefinovaným vývojovým kategoriím 
MTF.  

Teoretický základ fuzzy inference 

 Podstatou fuzzy inference je reprezentace propozic (pravidel) jako tvrzení, která 
proměnným přiřazují fuzzy množiny jako hodnoty. Po teoretické stránce je fuzzy 
inference založena především na dvou základních konceptech:  

• fuzzy implikaci  
• kompozičním pravidle fuzzy inference 

navržených zakladatelem celé teorie fuzzy množin Lofti Zadehem [Novák, 2000]. 
Zadeh navrhl množství pravidel, umožňujících reprezentaci některých obecných 
lingvistických výroků v termínech propozic našeho jazyka. Jím definované kompoziční 
pravidlo pro fuzzy inferenci se také označuje jako generalizovaný modus ponens 
(GMP), neboť zobecňuje jedno z nejpoužívanějších klasických usuzovacích schémat 
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modus ponens (tedy potvrzování pomocí potvrzeného), které je v klasické výrokové 
logice definované tautologií: 

 (p ˄ ( p → q)) → q  [1] 

kde p, q jsou výroky v chápání booleovské logiky (0 / 1, resp. nepravdivý / pravdivý) a 
logické operátory „˄“ a „→“ značí logický součin a logickou implikaci. Interpretací 
modu ponens je potom dedukce charakteru ‚je-li p pravda a také p→q je pravda pak i q 
je pravda‘.  

V případech fuzzy inference se obecně pracuje s lingvistickými proměnnými a 
tvrzeními charakteru „IF – THEN“ pravidel, čemuž pak vyhovuje poněkud jiná notace 
zápisu, než je výše uvedený, běžně užívaný zápis v booleovské logice. Potom je modus 
ponens pomocí „IF – THEN“ pravidel propozic vyjádřený takto: 

 premisa: IF p THEN q 
 fakt:  p 
      

 závěr:    q  

 

Zadehova definice kompozičního pravidla inference jako generalizovaného 
modu ponens (GMP) je pak v téže notaci vyjádřena takto: 

 premisa: IF x je A THEN y je B 
 fakt:  x je A 
 

 závěr:     y je B  

 

kde x a y jsou lingvistické proměnné (tj. zjednodušeně řečeno proměnné nabývající 
lingvistických hodnot typu ‚x je stagnující‘ - jinak je však lingvistická proměnná 
definovaná Zadehem vyjádřena matematicky precizně pěticí [název proměnné, množina 
termů, bázová množina, syntaktické pravidlo, sémantické pravidlo]) a A, B, A, B jsou 
fuzzy množiny, pro které obecně platí nerovnosti A ≠ A, B ≠ B (pokud totiž platí A = A, 
B = B, redukuje se vlastně  GMP na klasický modus ponens)6. Přitom cílem fuzzy 
inference je určit B (v podobě funkce příslušnosti µB(y)), které je pak obecně dáno 
tzv. max-min kompozicí faktu (měření) a fuzzy implikačního operátoru (premisy): 

 B = A ◦ (A → B) [2] 

 
 B (y) = max min (A (x), (A → B)(x, y)),   y ϵ Y [3] 
         x ϵ X 

 

Fuzzy implikace (A → B) (x, y) je nejčastěji definována jako fuzzy relace R 
(i když existují i jiné definice), a to:  

                                                 
6 Jako příklad uvedeného GMP pro problematiku vývoje firem při rozhodování o vývoji (B, B) pomocí jediné proměnné 

zisku (x) lze uvést premisu: ‚pokud zisk (x) je rychle rostoucí (A), potom vývoj firmy (y) je růst (B)‘; jako fakt (zjištěný 
z dotazníku): ‚zisk (x) je klesající (A)‘; závěr by pak mohl být (v závislosti na celé definované množině pravidel, 
respektive relací a dalších parametrech, například defuzzifikaci): ‚vývoj firmy (y)  je charakterizován poklesem (B). 
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 R:     (A → B) (x, y) = A (x) → B (y) [4] 

přičemž fuzzy relace R asociovaná s implikací A→B je pak fuzzy podmnožina na 
kartézském součinu X x Y, kde fuzzy množiny A, B patří do X, Y (resp. kartézského 
součinu X x Y) a X, Y jsou neprázdné množiny. Relace R bude vyjádřena hodnotami 
R(x,y) ‚stupňů náležení‘ uspořádaných dvojic (x,y) do fuzzy relace R, tedy v podstatě 
hodnotami funkce příslušnosti µR (x,y) relace R nejčastěji zapisované do maticového 
tvaru s identifikací řádků hodnotami x ϵ A a sloupců y ϵ B. Nejpoužívanější fuzzy 
implikace (dle Mamdaniho) je založena na fuzzy logickém součinu, realizovaném 
v klasické podobě operací min, a tedy: 

 µR(x, y) = µA(x) ˄ µB(y) = min (µA(x),  µB(y)) [5] 

Potom lze kompozici faktu a premisy vyjádřené ve vztahu [2] psát s využitím 
relace jako:  

 B = A ◦ R [6] 

a funkci příslušnosti µB(y) lze vyjádřit dle vztahu [3] a následně upravit s využitím 
definice µR(y) jako fuzzy implikace dle [5] následovně: 
 

 µB(y) = max min (µA(x), µR(x, y)),     y ϵ Y [7] 
     x ϵ X 
 
 µB(y) = max (µA(x) ˄ µR(x, y)) = max (µA(x) ˄ (µA(x) ˄ µB(y))) 
    x ϵ X     x ϵ X 
 
 
a po úpravách, které mají v reálu charakter obdobný násobení vektoru a matice 
(násobení je nahrazeno operací min a sčítání operací max), získáme pro kompoziční 
pravidlo výraz ve tvaru: 
 

 µB(y) = (max (µA(x) ˄ µA(x))) ˄ µB(y) = ξ ˄ µB(y) [8] 
 

Postup lze rozšířit pro propozici, tedy „IF-THEN“ pravidlo, jehož podmínková 
část je složena ze dvou, obecně libovolně mnoha, podmínek typu IF A ˄ B THEN C.  
Hodnota ξ je pak vyjádřena logickým součinem dvou (obecně „n“ pro n podmínek) 
operací max přes každou ze dvou (obecně n) podmínkových (vstupních) proměnných. 
Navíc praktické fuzzy usuzování bude vymezeno spíše než jedním soustavou více 
„IF-THEN“ pravidel. Tento soubor pravidel pak bývá nejčastěji chápán jako sjednocení 
částečných znalostí reprezentovaných individuálními pravidly a pak je výsledná fuzzy 
množina B dána nejjednodušší agregací funkcí příslušnosti množin Bi pro každé i-té 
pravidlo realizované fuzzy sjednocením (klasicky operací max). Navíc se z praktických 
důvodů množina B většinou transformuje na konkrétní bod či hodnotu b ϵ Y pomocí 
tzv. defuzzifikace, což je postup řešený různými metodami, z nichž častou metodou je 
tzv. metoda COG, tedy „Center Of Gravity“, určující hodnotu  b ϵ Y jako souřadnici 
těžiště plochy vymezené funkcí příslušnosti výsledné agregované množiny B (tato 
metoda byla využita i při sestavování FIS v MATLABu). 

Graficky pak definici kompozičního inferenčního pravidla s fuzzy implikací  
tzv. Mamdaniho typu, která je také využita v aplikaci MATLABu k sestavování 
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vlastního FIS pro kategorizaci MTF, nejlépe vystihuje následující obrázek, kde 
trapezoidy µA(x), µB(x), potažmo µB(x) definují funkce příslušnosti fuzzy množin A, B, 
B a graficky je znázorněna interpretace faktu (měření) x je A, význam hodnoty ξ i 
aplikace kompozičního pravidla fuzzy inference vyjádřená vztahem [8] :  

 

 
 

Obrázek 8: Grafická ilustrace definice GMP při použití Mamdaniho implikace  
 

Návrh FIS 

  Fuzzy inferenční systém pro kategorizaci MTF, navržený v prostředí „Fuzzy 
Logic ToolBox“ aplikace MATLAB verze 7.0, usuzuje na základě tří číselných 
proměnných tr_employ, tr_turnover a tr_profit a s využitím fuzzy logiky a fuzzy 
inference o číselné hodnotě jednoho výstupu tr_MTF,  z níž je odvozována příslušnost 
MTF do jedné z výstupních vývojových kategorií PO, ST, RP a RR. Obecná struktura 
FIS v aplikaci MATLAB má tuto podobu 
  

 

Obrázek 9: Základní struktura navrženého fuzzy inferenčního systému „MTF trend“ 
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a vyznačuje se těmito základními charakteristikami:  

• je Mamdaniho typu se třemi vstupními proměnnými a jednou výstupní proměnnou 

• pro fuzzifikaci číselných vstupů každé ze tří vstupních proměnných (tr_employ, 
tr_turnover, tr_profit) jsou na celém rozsahu jejich možných vstupních hodnot 
navrženy čtyři fuzzy množiny definované funkcemi příslušnosti s označením 
pokles, stagnace, růst_pomalý a růst_rychlý. Podobně je na celý rozsah hodnot 
výstupní proměnné tr_MTF navržena struktura čtyř fuzzy množin s funkcemi 
příslušnosti nazvanými PO_trend, ST_trend, RP_trend a RR_trend.  

• Funkce příslušnosti těchto celkem šestnácti fuzzy množin (3 x 4 pro vstupy a 1 x 4 
pro výstup) jsou navrženy jako lomené lineární (resp. po částech lineární) funkce 
typu trojúhelník (triangular) a/nebo lichoběžník (trapezoid) uzavřený nebo na 
levou či pravou stranu otevřený (v rozsahu hodnot vstupních proměnných). 

• FIS pracuje s klasicky definovanými fuzzy logickými operacemi realizovanými na 
příslušných fuzzy množinách prostřednictvím operací s jejich funkcemi 
příslušnosti, resp. hodnotami těchto funkcí odpovídajících konkrétním hodnotám 
vstupních proměnných, tedy: 

o konjunkce množin, resp. logický součin proměnných je definovaný 
operací min, tj. výsledkem je minimální hodnota funkce příslušnosti dle 
vstupů, například stagnace (tr_profit) AND stagnace (tr_turnover) = 
min (stagnace(tr_profit), stagnace (tr_turnover)) 

o disjunkce množin, resp. logický součet proměnných je definovaný 
operací max, tj. výsledkem je maximální hodnota funkce příslušnosti dle 
operandů, například  stagnace (tr_profit) OR stagnace (tr_turnover) = 
max (stagnace(tr_profit), stagnace (tr_turnover)) 

o  fuzzy implikace je založena na logickém součinu, je tedy také definována 
operací min, tj. například hypotetická implikace stagnačního vývoje MTF 
ziskem firmy:  IF stagnace (tr_profit) THE5 ST_trend (tr_MTF) 

o soubor fuzzy pravidel obsahuje celkem 17 pravidel typu „IF-THEN“, 
tj. je definováno celkem 17 fuzzy implikací, tdey z propozic fuzzy 
logických kombinací tří vstupních proměnných, faktů konkrétních 
hodnot vstupních proměnných a závěrů řešených Mamdaniho implikací 
do podoby výsledné „výstupní“ fuzzy množiny 

o výsledná fuzzy množina je dána logickým součtem všech 17 množin 
získaných výpočtem implikace každého „IF-THEN“ pravidla a je tedy 
definována operací max, tj. kopíruje maxima funkcí příslušnosti výsledků 
jednotlivých implikací dle „IF-THEN“ pravidel souboru fuzzy pravidel 

o defuzzifikace výsledné fuzzy množiny do podoby konkrétní číselné 
hodnoty výstupní proměnné tr_MTF je řešena využitím metody COG 
(centre of gravity, resp. centroid); tato výstupní hodnota pak určuje 
příslušnost MTF do jedné z fuzzy množin RR, RP, ST nebo PO 
(definovaných svými funkcemi příslušnosti RR_trend, RP_trend, 
ST_trend a PO_trend) 

Návrh fuzzy inferenčního systému MTF_trend sestaveného za účelem 
provedení vývojové kategorizaci firem typu MTF z výběrového vzorku výzkumu 
sestával z následujících kroků: 
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1. návrh funkcí příslušnosti („membership function“) čtveřice fuzzy množin pro 
fuzzifikaci každé ze tří výkonnostních vstupních proměnných tr_employ, 
tr_turnover a tr_profit, a to s ohledem na teoretický (v případě proměnné 
tr_turnover pak upravený, respektive zpřesněný dle maxima reálně naměřených 
hodnot) rozsah jejich vstupních hodnot. Příklad návrhu funkcí příslušnosti fuzzy 
množin pro fuzzifikaci proměnné tr_turnover  v prostředí FIS Editoru MATLAB 
ukazuje následující obrázek, souhrnný přehled je uvedený v Příloze 17: 

 

 

 
 

            Obrázek 10:  Funkce příslušnosti fuzzy množin definovaných pro vstup ‚tr_turnover‘ 

 

Funkce příslušnosti jsou definované pomocí objektů typu trimf (p1,p2,p3) a 
trapmf (p1,p2,p3, p4),  jejichž parametry pi určují zlomové body na objektu typu 
triangularu a trapezoidu v hodnotách na ose vstupní proměnné zleva doprava. 
Otevřenost trapezoidu (například množiny pokles) je zajištěna parametry  
definovanými mimo nastavený rozsah vstupní proměnné, tj.  (p1= p2=  -500).  

2. definice IF-THEN pravidel provedená v podstatě ve verbální formě s využitím 
nástrojů FIS Editoru. Výsledný soubor pravidel presentuje následující obrázek: 
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Obrázek 11:   Soubor IF-THEN pravidel fuzzy inferenčního systému MTF trend 
 
 

3. testování a doladění FIS do funkční podoby použitelné pro zamýšlenou 
kategorizaci MTF, v úrovni ladění souboru pravidel a funkcí příslušnosti do 
akceptovatelné podoby prostorové mapy z průniků těchto funkcí a zobrazitelné ve 
FIS Editoru pomocí „surface“ prohlížeče, například: 

 

 

 
 

Obrázek 12:  Prostorová mapa fuzzy inference o tr_MTF z  tr_turnover a  tr_profit 
 
  

Výsledný FIS je v MATLABU kompletně definovaný v intuitivně přístupném 
metajazyce včetně všech parametrů, funkcí a pravidel, takže úplný popis navrženého 
fuzzy inferenčního systému MTF trend je následující: 
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[System] 

Name='MTF trend' 

Type='mamdani' 

Version=2.0 

NumInputs=3 

NumOutputs=1 

NumRules=17 

AndMethod='min' 

OrMethod='max' 

ImpMethod='min' 

AggMethod='max' 

DefuzzMethod='centroid' 

  

[Input1] 

Name='tr.employ' 

Range=[-100 100] 

NumMFs=4 

MF1='pokles':'trapmf',[-500 -500 -20 -5] 

MF2='rust.pomaly':'trapmf',[10 20 45 55] 

MF3='stagnace':'trimf',[-15 0 15] 

MF4='rust.rychly':'trapmf',[25 55 500 500] 

  

[Input2] 

Name='tr.turnover' 

Range=[-50 50] 

NumMFs=4 

MF1='pokles':'trapmf',[-500 -500 -10 0] 

MF2='stagnace':'trimf',[-5 5 15] 

MF3='rust.rychly':'trapmf',[20 30 500 500] 

MF4='rust.pomaly':'trapmf',[5 15 25 35] 

  

[Input3] 

Name='tr.profit' 

Range=[-100 100] 

NumMFs=4 

MF1='pokles':'trapmf',[-500 -500 -10 0] 

MF2='stagnace':'trimf',[-10 0 10] 

MF3='rust.pomaly':'trapmf',[5 20 40 55] 

MF4='rust.rychly':'trapmf',[40 55 500 500] 

  

[Output1] 

Name='tr.MTF' 

Range=[-100 100] 

NumMFs=4 

MF1='PO.trend':'trapmf',[-500 -500 -15 -5] 

MF2='ST.trend':'trimf',[-15 0 15] 

MF3='RR.trend':'trapmf',[35 55 500 500] 

MF4='RP.trend':'trapmf',[5 15 40 50] 

  

[Rules] 

1 1 -4, 1 (1) : 1 

1 -3 1, 1 (1) : 1 

-4 1 1, 1 (1) : 1 

0 3 4, 3 (1) : 1 

4 0 4, 3 (1) : 1 

4 3 -1, 3 (1) : 1 

2 4 0, 4 (1) : 1 

2 0 3, 4 (1) : 1 

0 4 3, 4 (1) : 1 

3 2 -4, 2 (1) : 1 

3 0 2, 2 (1) : 1 

0 2 2, 2 (1) : 1 

3 2 3, 4 (1) : 1 

3 2 4, 4 (1) : 1 

-1 3 2, 4 (1) : 1 

-1 3 3, 4 (1) : 1 

4 -1 -1, 4 (1) : 1 

 

Způsob využití FIS MTF_trend a tedy i způsob praktického provádění 
kategorizace každé MTF z výběrového vzorku – a zároveň grafického znázornění fuzzy 
výsledku logických operací nad podmínkami „IF-THEN“ pravidel, provedení 
Mamdaniho implikací pro každé pravidlo, agregace výsledků implikací do podoby 
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výsledné fuzzy množiny a defuzzifikace typu COG na konkrétní hodnotu výstupní 
proměnné – nejlépe dokumentuje následující obrázek, ukazující kategorizaci konkrétní 
MTF ze vzorku do množiny RR firem (proměnná tr_MTF = 55,6 => RR): 

 

 

 
 

Obrázek 13: Grafické znázornění průběhu fuzzy inference – tj. kategorizace MTF 

 

 Praktická kategorizace MTF je tedy založena na zadání tří konkrétních hodnot 
vstupních proměnných tr_employ, tr_turnover a tr_profit do FIS a odečtení (číselné 
pro tr_MTF) či pouhé grafické vyhodnocení příslušnosti dané MTF do kategorie RR, 
RP, ST nebo PO. V případech, kdy pro danou MTF nejsou k dispozici číselné údaje 
vstupních proměnných, tj. kdy respondenti neposkytli dostatečné číselné údaje a volili 
grafickou identifikaci trendu jednotlivých výkonnostních proměnných (viz též kapitola 
4.3.3. a Příloha 6), byly hodnoty vstupů FIS nastaveny konzervativně vždy na zlom 
respondentem identifikované množiny trendu konkrétní vstupní proměnné směrem k její 
nulové hodnotě, tj. obecně pro trapezoidy rust rychly a na rust pomaly  na zlom 
odpovídající parametru p2, triangular stagnace na vrchol p2 a trapezoid pokles na zlom 
odpovídající p3.  

 Grafická dokumentace včetně dalších ilustrativních obrázků z návrhu a použití 
FIS MTF_trend je sumarizována v Příloze 17. 

5.3.3. Statistická analýza 

Metody a nástroje statistické analýzy jsou při zpracování většiny výzkumů 
nepostradatelné a jejich využití se neomezuje jenom na kvantitativní výzkumy, jak 
ostatně dokladuje jejich použití i v případě této práce a výzkumu pracujícího převážně 
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s kategoriálními proměnnými (reprezentujícími v podstatě kvalitativní znaky) 
nominálního a ordinálního typu.   

Statistická analýza [Hindls, 2003], [Kropáč, 2004], [Hebák, 2005], 
[STATSOFT] byla prováděna nad empirickými daty získanými z dotazníkového šetření, 
shrnutými do souboru či matice 51 „cases“ x 50„variables“, tedy souboru 
kategoriálních vzorků 49 strategických proměnných plus 1 proměnné zachycující 
vývojovou kategorii firmy pro každou z 51 firem typu MTF (binární proměnné získané 
z šetření byly analyzovány v odděleném bloku). Přitom strategické kategoriální 
proměnné nabývají hodnot 1 až 5, vývojová kategorizace pak čtyř hodnot RR, RP, ST a 
PO. Nad takto uspořádanými daty byla s pomocí nástrojů aplikací MS Excel a 
STATISTICA 7 realizována: 

• analýza základních charakteristik firem MTF ve výběrovém vzorku včetně vazeb 
na již provedenou vývojovou kategorizaci 

• analýza četností, resp. relativních četností funkčních hodnot jednotlivých 
strategických proměnných a jejich aritmetických průměrů a směrodatných 
odchylek 

• cross-tabulační analýza nad dvourozměrnými kontingenčními tabulkami pro 
zkoumání individuální závislosti všech dvojic typu (‚konkrétní strategická 
proměnná‘; ‘proměnná typu vývojová kategorie firmy‘) s testy hypotéz o nezávislosti či 
korelace typu Pearsonova a M-L (Maximum Likelihood) chi-kvadrátu, tedy 
chi-kvadrát testu dobré shody včetně automatického využití Yatesovy korekce 
a/nebo Fischerova exaktního testu v případech nevyhovujících úrovní četností 
v kontingenčních tabulkách a Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

• Mann-Whitney U testy, tedy neparametrická obdoba t-testů na vyhodnocení 
diferencí aritmetických průměrů, resp. v případě neparametrických metod 
mediánů, jednotlivých strategických proměnných mezi vývojově odlišenými 
skupinami MTF dle kategorií RR, RP, ST a PO 

• exploratorní faktorová analýza nad množinou strategických proměnných bez 
vazby na vývojové skupiny se zapojením vstupní fáze PCA, tedy „principal 
component analysis“ 

• kanonická diskriminační  analýza strategických proměnných podle vývojových 
skupin  
 

Výsledky, resp. informace získané z těchto analýz (s vědomím použití některých 
nástrojů pro analýzu výběrového vzorku s velikostí při spodní hranice 
akceptovatelnosti)  pak byly využity v syntetické části práce na vlastní řešení 
výzkumného problému. 

Poznámky k použití vícerozměrných statistických metod 

Faktorová analýza je vícerozměrná statistická metoda zaměřená na vytváření 
nových proměnných, tzv. faktorů, a s tím související redukci dat s co nejmenší ztrátou 
informace. Faktorová analýza posuzuje strukturu vztahů sledovaných proměnných a 
hledá skupiny, ve kterých by proměnné spolu korelovaly více než proměnné z různých 
skupin s tím, že se snaží nahradit korelovanou skupinu novou nekorelovanou 
proměnnou – faktorem [Hebák, 2005]. Faktor jako teoreticky skrytá příčina vzájemně 
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korelovaných proměnných ve skupině je však obecně hypotetickou proměnnou, jejíž 
praktická interpretace může být problematická, resp. i nemožná.  

Použití faktorové analýzy v této práci nad množinou všech 49 strategických 
proměnných mělo výsostně charakter exploratorní aktivity, zkoušející nalézt faktory, 
které lze reálně interpretovat, nikoliv pouze uměle výpočtově redukovat množinu 
proměnných. Použitá faktorová analýza v aplikaci STATISTICA 7 s řadou různých 
„options“, umožnila opakováním analýzy dosáhnout přiměřeně interpretovatelného 
výsledku. Přitom vstupní úloha nastavení „správného“ počtu vytvořených významných 
faktorů (na hodnotu  5) byla řešena na základě posouzení grafického tvaru 
charakteristických hodnot („eigenvalues“) ve „scree-plot“ diagramu získaného extrakcí 
hlavních komponent (PCA) a také minimální přijatelné kumulativní hodnotě 
vysvětlující variance faktorů, a pro výpočet faktorů („factor loadings“ a „factor scores“) 
byla použita rotace typu Varimax. 

Diskriminační analýza je multivariátní statistická metoda, která se principiálně 
snaží nalézt takovou lineární kombinaci sledovaných proměnných, aby nejlépe 
separovala uvažovaných n skupin proměnných v tom smyslu, že vnitroskupinová 
variabilita bude co nejmenší a meziskupinová variabilita co největší [Hebák, 2004].  
V této práci byla použita kanonická diskriminační analýza pro ověření výsledku 
vývojové kategorizace MTF pomocí FIS a zároveň k identifikování nejvýznamnějších, 
„diskriminujících“ strategických proměnných v každé definované vývojové skupině 
RR, RP, ST, PO firem typu MTF (použití pro kategoriální proměnné vhodnější metody 
klasifikačních stromů zabránila nedostatečná velikost výběrového vzorku MTF). 
Kanonická diskriminační analýza na základě postupného provádění kanonické korelační 
analýzy proměnných generuje maximálně n-1 funkcí a kanonických „roots“ 
vztahujících se na konkrétní charakteristické hodnoty („eigenvalues“) asociované 
s příslušnou kanonickou funkcí.   

V případě této práce diskriminační analýza provedená v aplikaci STATISTICA 7 
generovala tři „roots“, tedy i tři kanonické (diskriminační) funkce, jejichž koeficienty 
příslušející jednotlivým strategickým proměnným určují svou velikostí význam 
příspěvku této proměnné k vlastní diskriminaci (odlišení) vývojových skupin a 
informace o tom, který „root“ a přehledově „jak mnoho“ přispívá k odlišení té či oné 
konkrétní vývojové skupiny RR, RP, ST a PO byla ověřena grafickou vizualizací  
individuálních skóre dvojice vybraných „roots“, resp. diskriminačních funkcí (tutéž 
informaci lze získat posouzením hodnot průměrů proměnných funkcí v příslušené 
skupině – „means of canonical variables“. 

5.3.4. Fuzzy množinová kvalitativní komparativní analýza – fsQCA 

Metoda fuzzy množinové kvalitativní komparativní analýzy  fsQCA byla přidána 
do mixu použitých výzkumných metod a nástrojů této práce především ze dvou důvodů. 
Jedním důvodem byl střední rozsah výběrového vzorku z dotazníkového šetření, čítající 
použitelná data od „pouhých“ 51 firem typu MTF, což potenciálně mohlo 
problematizovat použití „klasických“ nástrojů statistické analýzy (v reálu se víceméně 
nepotvrdilo). Druhá příčina použití fsQCA je výsledkem snahy od samotného zahájení 
výzkumu najít a použít metodu (s ohledem na komplexitu obou sledovaných fenoménů 
typu firem SME a strategického řízení), která by respektovala požadavek na holistický a 
systémový přístup k výzkumu a postihovala lépe komplexitu, pravděpodobnou 
ekvifinalitu a „neaditivnost“ obecně nelineárních jevů typu chování a řízení firem SME.  
Výsledkem hledání byl „objev“ kvalitativní komparativní analýzy (QCA) a její 
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dokonalejší verze fsQCA v podobě celé řady primárních teoretických zdrojů, například  
[Ragin, 1989], [Ragin, 2000], [Rihoux, 2004], [Ragin, 2005], [Ragin, 2006] i 
softwarové aplikace fs/QCA jako nástroje umožňujícího komparativní analýzu reálně 
provádět. QCA a fsQCA má shodné výchozí principy a analyticky  se liší „pouze“ 
využitím binárních množin s booleovskou algebrou (QCA) a využitím fuzzy množin a 
fuzzy logiky (fsQCA).  

Nutno podotknout, že komparativních metod typu „cross-case“ analýz 
charakteru QCA, resp. fsQCA je vícero typů či modelů (například MV/QCA 
[Cronqvist, 2003] využívající vícehodnotové logiky, dvoukroková fsQCA [Schneider, 
2003] etc., a jejich zdokonalování a šíření do výzkumů v různých oblastech (prozatím 
spíše sporadicky i do oblasti strategie a managementu) se děje i prostřednictvím 
specializovaného webu renomovaných universit www.COMPASSS.org („COMParative 
methods  for the Advancement of Systematic Cross-case analysis and Small-n Studies“).  

V této práci byla využita klasická metoda - a nad ní vytvořená softwarová 
aplikace fs/QCA verze 2.2 – navržená tvůrcem dichotomické i fuzzy množinové 
kvalitativní komparativní analýzy, profesorem Charlesem Raginem [Rihoux, 2004], 
[Ragin, 2006].   

Základní koncept QCA a fsQCA 

QCA je označována jako kvalitativní, poněvadž přebírá kvalitativní přístup ke 
zkoumání reality prostřednictvím analýzy rozsáhlých vzorků (vektorů) parametrů, 
označovaných jako „cases“. Typická kvalitativní analýza zkoumá několik málo „cases“, 
je však velmi intenzivní, právě co do velkého počtu zkoumaných parametrů reality, a 
integrativní ve smyslu zjišťování kontextuálních a časových souvislostí uvnitř „cases“. 
QCA v podstatě naplňuje oba tyto rysy kvalitativního výzkumu s tím, že pomocí využití 
booleovských množin formalizuje logiku analýzy „cases“ tak, aby při zachování vysoké 
intenzity a integrativnosti výzkumu zvládla analyzovat a zjednodušit do 
interpretovatelné podoby i větší počet „cases“, tj. QCA je typicky vhodná pro střední 
velikost vzorků „cases“ (což bylo až do doby vzniku QCA vyhrazeno víceméně 
kvantitativním, tzv. „variable-oriented“, výzkumům, zahrnujícím ovšem pouze 
omezený počet zkoumaných parametrů, resp. proměnných) [Ragin, 2006]. 

QCA je či se nazývá komparativní analýzou opět díky využití teorie množin a 
booleovské algebry. Množinový přístup umožňuje reprezentovat každý změřený „case“ 
ve formě logické kombinace binárně ohodnocených vstupních příčinných podmínek a 
tomu kauzálně příslušných výstupních odezev obsažených, resp. změřených, 
v konkrétním „case“, tedy v podstatě reprezentovat celý „case“ ve formě řádku 
pravdivostní tabulky jeho parametrů. Tyto logické kombinace sestavené pro všechny 
„cases“ jsou pak vzájemně komparovány a s využitím logických operací 
zjednodušovány s cílem dosáhnout pokud možno co nejjednoduššího a smysluplně 
interpretovatelného popisu zkoumaného jevu ve tvaru logické rovnice. Z pohledu 
binární logiky jde o sestavení pravdivostní tabulky z matice dat o rozměru 
‚počet „cases“ x počet  parametrů/proměnných v “case“‘ a o logickou minimalizaci 
této tabulky obvykle do podoby minimální disjunktní formy, tj. do tvaru logického 
součtu logických součinů (termů) příčinných, nezávislých parametrů/proměnných na 
jedné straně a obecně téže kombinační formy výsledných, závislých 
parametrů/proměnných na druhé straně logické rovnice. Analýzou logických kombinací 
závislých proměnných ve výsledné minimální formě vyjádření původní pravdivostní 
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tabulky lze pak identifikovat podmínky nutné a/nebo postačující pro výskyt příslušného 
výsledku závislé proměnné nebo proměnných. 

Tento přístup přitom zajišťuje, že výchozí, neminimalizované kombinace všech 
změřených parametrů v „cases“ v sobě nesou „úplnou“ informaci („úplnou“ ve smyslu 
využití celé matice empirických dat) o jejich komplexních, obecně nelineárních 
vztazích. Na rozdíl od jiných metod se tedy obecně nejedná o zkoumání vlivu 
individuálního parametru/proměnné nebo vybrané skupiny proměnných se zanedbáním 
vlivu zbylých proměnných nebo jejich skupin na výsledek a nestaví se na aditivitě a 
zkoumání příčinných vazeb per partes. Navíc výsledná, minimalizovaná forma 
reprezentovaná dvěma a více logickými kombinacemi nezávislých proměnných, 
resp. příčinných parametrů, zachycuje ekvifinální povahu zkoumaného jevu, tj. možnost 
dosažení téhož výsledku různými cestami.  

Teoretický základ QCA  

 QCA staví na binárních množinách a booleovské algebře, tedy všechny 
parametry (vektory vstupních a výstupních proměnných) obsažené v každém z „cases“ 
jsou převedeny na binární logickou proměnnou tak, aby jejich konkrétní hodnota byla 
reprezentována jednou ze dvou logických hodnot typu „true“/“false“, tedy 
‚pravda‘/‘nepravda‘, konkrétní efekt ‚přítomen‘/‘nepřítomen‘ apod.  Z tohoto pohledu je 
tedy QCA vhodné především pro analýzu kvalitativních dat, nejlépe nominálního 
charakteru. Dichotomizace reálných proměnných může být obecně problematická a řeší 
se různými způsoby.  

S výjimkou samotné myšlenky analyzovat data s využitím množin jsou veškeré 
teoretické základy QCA totožné se základy teorie množin a zejména pravidly 
booleovské algebry – booleovského sčítaní (OR), násobení (AND) a negace. Princip 
zjednodušování logického výrazu je založen na faktu, že v logické rovnici 

 

 A . B. c  +  A . B . C  +  A . D  =  Y [9] 

- kde A, B, C, D zachycují hodnoty vstupní, nezávislé binární proměnné a Y pak 
hodnotu výsledné, závislé proměnné, přičemž velká písmena označují hodnoty „true“ 
proměnných (tedy znamenají například existující vlivy) a malá písmena pak hodnotu 
„false“ proměnné (neexistující vliv) - lze v prvním (A.B.c) a druhém (A.B.C.) termu 
eliminovat proměnnou ‚C‘, protože na výslednou hodnotu Y logického součtu termů 
nemá hodnota proměnné C vliv – nemůže být zároveň „true“ i „false“ a tedy bez ohledu 
na ni, pokud platí A.B je i výsledek Y „true“. Výraz [9] je tedy plně zastoupen či pokryt 
jednodušším výrazem: 

 A . B  +  A . D  =  Y [10] 

V kombinační logice zjednodušování je tato operace označována jako pokrytí 
sousedních vrcholů (110, 111) logického prostoru společným vrcholem či hranou 
(11X), kde X označuje tzv. „don’t care“ hodnotu, na níž výsledek nezáleží. V QCA je 
s „don’t care“ hodnotami, resp. s kombinacemi nezávislých proměnných, které nebyly 
v reálu vůbec zjištěny (a tedy lze virtuálně uvažovat i to, že nemají vliv na výsledek a 
naopak jejich umělé přidání do pravdivostní tabulky může být využito pro 
zjednodušování výrazu), spojena a využívána vlastnost označovaná jako „limited 
diversity“. 
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 Ve výrazu [10] lze pak označit proměnnou A, tedy například existenci 
odpovídajícího vlivu , za podmínku nutnou pro pravdivou hodnotu proměnné Y, tedy 
pro reálný výskyt jevu pospaného touto proměnou. Kombinace A.B a A.D by pak 
mohly být prověřovány v realitě dat jako podmínky postačující s praktickou otázkou 
smysluplnosti této interpretace zahrnující v podstatě všechny, tj. oba v takto 
jednoduchém popisu reality, termy7. Z množinového pohledu jsou vlastně jednotlivé 
termy podmnožinami výsledné množiny Y. 

„Limited diversity“, „remainders“, kontradikce a „don’t care“ případy 

 Všechny v názvu uvedené případy poskytují v analýze QCA (a následně i 
fsQCA) prostor pro aplikaci vícera přístupů ke zpracování empirických dat, které nelze 
z analytického hlediska obecně klasifikovat v jednoznačných kategoriích typu správné 
nebo špatné přístupy [Schenider, 2003]. Způsob řešení těchto případů je dán vícero 
okolnostmi, především posouzením důsledků řešení z pohledu reality 
dichotomizovaných jevů, faktické interpretovatelnosti výsledků, například podpořené 
nebo rozporované jinými poznatky, závěry či teoriemi z oblasti zkoumaného jevu, ale i 
čistě technickými hledisky charakteru použitého algoritmu pro zjednodušování 
pravdivostních tabulek (například typického použití Quine-McCluskeyho algoritmu 
[Ragin, 2006]). V této práci byla k řešení uvedených případů a okolností využita 
především doporučení převzatá z [Ragin, 2006], [Rihoux, 2004] a zde jsou pouze 
stručně presentovány podstaty těchto problémových případů vznikajících při analýze 
QCA a mající charakter jak analytických omezení tak i zároveň příležitostí na dosažení 
lepšího výsledku analýzy.   

„Limited diversity“ označuje běžnou situaci, kdy se logicky možná konfigurace 
nezávislých logických proměnných ve získaném reálném vzorku „cases“ neobjevuje. 
Tyto reálně nezměřené kombinace proměnných, označované jako „remainders“, mohou 
být doplněny do pravdivostní tabulky sestavené z empirických dat a podle zvolené 
hodnoty výstupní závislé proměnné („true/false“, „don’t care“, …) mohou výrazně 
ovlivňovat průběh i výsledky analýzy. V souvislosti  s využitím „remainders“ je třeba 
vždy vycházet z důkladné znalosti zkoumaného fenoménu a teoretického zázemí.  

Kontradikce  je v reálu též běžný případ, kdy stejným reálným konfiguracím 
nezávislých proměnných, zjištěným z více „cases“, odpovídají v těchto  „cases“ opačné, 
kontradikční hodnoty výsledné proměnné nebo proměnných a to s příslušnou četností 
výskytu těch či oněch „cases“ a tedy i kontradikčních výsledků. 

„Don’t care“ hodnoty, tedy neurčené hodnoty nejčastěji závisle proměnné - na 
nichž nezáleží, resp. mohou nabývat obou hodnot – objevující se v konkrétních  
„cases“, vzniknou buď již při dichotomizaci proměnných nebo  v rámci přidávání reálně 
nezaznamenaných konfigurací při řešení „limited diversity“ . 

Fuzzy množiny a fsQCA  

 Fuzzy množinová QCA řeší omezení a rizika klasické QCA daná nutností 
dichotomizace proměnných v „cases“, a to jejich vyjádřením pomocí fuzzy čísel 
                                                 
7  V praktické rovině MTF může hypoteticky proměnná A charakterizovat existenci (A) či neexistenci (a) ‚strategického 

záměru‘, proměnná B pak existenci (B) či neexistenci (b) ‚kvalitního top managementu‘, proměnná C pak například 
existenci (C) či neexistenci (c) ‚psané formy strategie‘ a Y pak existenci (Y)  či neexistenci (y) ‚růstu‘ firmy. Pak by 
výsledek [10] bylo možné interpretovat závěry typu „podmínkou nutnou pro růst firmy je existence formulovaného 
strategického záměru, zatímco na formě strategie nezáleží. Aby se růst skutečně realizoval, musí však být strategický 
záměr realizován pomocí kvalitní vrcholového řízení“. Proměnná D by pak mohla reprezentovat například realitu 
‚sdílení strategie‘ ve firmě s odpovídající interpretací druhého termu výrazu [10]. 
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[Ragin, 2000], resp. pomocí vyjádření číselné hodnoty stupně (funkce) příslušnosti 
proměnné do fuzzy množiny skutečně možných, tedy reálných hodnot této proměnné. 
Hodnota stupně příslušnosti pak v závislosti na použitém způsobu kalibrování víceméně 
přesně odráží konkrétní reálnou hodnotu proměnné, například v případě této práce 
reflektuje hodnoty kategoriálních proměnných reálně nabývajících pěti kvalitativních 
hodnot Likertovy stupnice. Kalibrování či fuzzifikace reálných hodnot vstupních 
proměnných do hodnot stupňů příslušnosti je nejčastěji realizována aplikací lineární 
nebo logistické (sigmoidální) funkce příslušnosti [Ragin, 2005] typicky ve formě tří-, 
pěti- či sedmihodnotového vyjádření příslušnosti hodnoty reálné proměnné mapované 
na uzavřený interval <0; 1>; přitom teoreticky je samozřejmě možné využít k libovolně 
přesné kalibraci reálné proměnné spojitou funkci na intervalu <0; 1> [Ragin, 2006]. 

 Převedením matice empirických dat z jednotlivých „cases“ do podoby 
pravdivostní tabulky s hodnotami stupňů příslušnosti odrážejících realné  hodnoty 
závislých i nezávislých proměnných v jednotlivých konfiguracích ve fsQCA přesně 
odráží sledovanou, resp. změřenou realitu v porovnání s dichotomickou pravdivostní 
tabulkou QCA. Cíl i principy analýzy zůstávají stejné a teoretické základy fsQCA 
vycházejí z teorie fuzzy množin a pravidel fuzzy logiky. Nicméně fuzzy množiny 
neumožňují využití některých relativně jednoduchých postupů zjednodušování 
logických výrazů využívajících negaci téže proměnné způsobem uvedeným ve výrazech 
[9] a [10] v případě binárních množin. Vyplývá to už ze samotné definice fuzzy negace 
proměnné, která je počítána jako doplněk funkce příslušnosti proměnné do hodnoty 1, 
tedy pro fuzzy proměnnou A:  a = 1 - A. Fuzzy negace tedy není „ostrá“ a může nabývat 
různých číselných hodnot (v závislosti na kalibraci A), takže jednoznačná výlučnost 
současného výskytu hodnot „true/false“, využitá v [9] a [10], ve fuzzy množinách 
neplatí.  

Klíčovým konceptem využitým při zjednodušování „fuzzy pravdivostní tabulky“ 
jsou fuzzy podmnožiny a jejich vlastnosti. Pokud totiž skupina reálných „cases“ 
vykazuje shodné příčinné podmínky vedoucí k totožnému výsledku, pak jsou tyto 
„cases“ podmnožinou množiny výskytů tohoto výsledku, což platí obecně pro binární 
množiny (termy jsou podmnožinami výsledku) i pro fuzzy množiny. Fuzzy množiny 
příčinných podmínek mohou být representovány jako vícedimensionální vektorový 
prostor s 2k vrcholy, kde k je počet těchto příčinných podmínek. Počet vrcholů tohoto 
vektorového prostoru je tedy stejný jako počet řádků „klasické“ úplné pravdivostní 
tabulky  s  k  příčinnými podmínkami, resp. nezávislými proměnnými. Do tohoto 
vektorového prostoru - kde vrcholy jsou vlastně ‚binární‘ body kombinací k nezávislých 
proměnných s ‚mezními‘  stupni příslušnosti 1 / 0 - je pak možné vynést body 
empirických, změřených „cases“ s fuzzifikovanými reálnými hodnotami proměnných a 
za pomoci fuzzy algebry spočítat jejich funkci příslušnosti. Charakter konkrétní skupiny 
„cases“ jako fuzzy podmnožiny fuzzy množiny výsledku je pak hledán na základě 
analýzy hodnot funkcí příslušnosti. Relace fuzzy podmnožiny by měla být vůči 
„mateřské“ fuzzy množině postačující, tj. stupně příslušnosti všech „cases“ ve fuzzy 
podmnožině musí být menší nebo rovny stupni příslušnosti jimi generované fuzzy 
množiny totožného výsledku.  

Princip ukazuje následující jednoduchý hypotetický příklad podmnožinové 
relace vstupní ve výstupní fuzzy proměnné, tj. vstupní proměnná je postačující pro 
vznik výstupní, což bylo změřeno na základě konkrétních deseti „cases“ (reálné 
hodnoty fuzzy proměnných ‚Růst firmy‘ a ‚Kvalitní top management‘ jsou kalibrovány 
lineárně ve stupních příslušnosti po kroku 0,2): 
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                         Obrázek 14:   Grafické zobrazení relace fuzzy podmnožina  

 

Parametry konzistence a pokrytí v analýze fsQCA  

 Pro reálné provádění fuzzy množinové analýzy byla v této práci využita aplikace 
fs/QCA v poslední dostupné verzi 2.2., která pro zpracování fuzzy zkalibrovaných 
konfigurací vstupních proměnných  z jednotlivých reálných „cases“ využívá tzv. „Truth 
Table Algorithm“. Tento algoritmus staví na výše popsaných principech s tím, že 
finálně však převádí výsledky fuzzy množinových operací do binární pravdivostní 
tabulky, kterou již potom zjednodušuje klasickým standardním způsobem. K převodu 
fuzzy výsledků zpracování do binární tabulky využívá konceptů konzistence  a pokrytí  
termů a celého řešení.  

 Zpětný převod výsledků fuzzy-množinových operací do pravdivostní tabulky je 
postaven na třech pilířích [Ragin, 2006], kterými jsou:  

• přímá shoda mezi řádky binární pravdivostní tabulky a vrcholy vektorového 
prostoru definovaného fuzzy množinovými příčinnými podmínkami v „cases“ 

• vyhodnocení prostorového rozložení reálných „cases“ uvnitř vektorového 
prostoru podle jejich stupně příslušnosti k jednotlivým vrcholům (některým 
vrcholům může příslušet řada „cases“ s vysokými stupni příslušnosti, naopak jiné 
vrcholy mohou mít pouze pár „cases“ s různými i slabými stupni příslušnosti. 
Tento pilíř je základem konceptu pokrytí a řídí se jím rozhodování o tom, které 
vstupní kombinace budou dále považovány za relevantní a které budou mít 
charakter „reminders“. 

Stupeň příslušnosti v „Kvalitní top management“ 
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• ohodnocení každé příčinné kombinace ve smyslu přesvědčivosti argumentu, že 
konkrétní kauzální kombinace (kombinace vstupních proměnných) je fuzzy 
podmnožinou výsledku. Tento pilíř je základem konceptu konzistence a ovlivňuje 
rozhodování o tom, které kombinace budou mít v pravdivostní tabulce nastavený 
výsledek jako „true“. 

Výsledky analýz prováděné ve fs/QCA aplikaci kromě samotné logické rovnice, 
specifikující komplexní kauzální vztahy týkající se analyzovaného jevu, zahrnují i údaje 
o parametrech konzistencí a pokrytí  řešení, které vypovídají o kvalitě či míře 
akceptovatelnosti výsledného logického vyjádření reality. Jedná se o parametry typu 
konzistence a jedinečného a hrubého pokrytí jednotlivých termů rovnice, označované 
jako „consistency“ „raw coverage“ a „unique coverage“, dále parametry konzistence a 
pokrytí celého řešení odkazované jako „solution consistency“ a „solution coverage“. 
Tyto parametry, jako jakási obdoba například hladiny významnosti ve statistice, jsou 
v reálu počítány pomocí fuzzy množin a fuzzy logiky, ale jejich koncept je zřejmý i 
v klasických množinách a zde je ilustrativně specifikován pomocí následujících 
Vennových diagramů, zobrazujících řešení: 

 A . B  +  A . C  =  Y [11] 

V diagramu kruh Y obsahuje „cases“ s pravdivým výsledkem, tedy například 
přítomným výsledným jevem a kruhy A*B, resp. A*C obsahují „cases“ s plným 
stupněm příslušnosti do termu (podmnožiny) řešení A.B, resp. A.C. Číselné hodnoty 
uváděné v následujících poměrových definicích parametrů konzistence korespondují 
s čísly oblastí ve  Vennově diagramu s tím, že pří výpočtu parametru by za ně měly být 
dosazeny počty „cases“ spadající do očíslované oblasti diagramu [Ragin,2006]:  

 

 

 
 

 
Obrázek 15: Vennovy diagramy – definice konceptů ‚konzistence‘ a ‚pokrytí‘ 
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Definice konzistence: 

 Consistency A*B  = (3 + 5) / (1 + 3 + 5) 

 Consistency A*C  = (4 + 5) / (2 + 4 + 5) 

 Solution Consistency   = (3 + 4 + 5) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

Definice pokrytí: 

 Raw Coverage A*B  = (3 + 5) / Y 

 Raw Coverage A*C  = (4 + 5) / Y  

 Unique Coverage A*B = 3 / Y 

 Unique Coverage A*C  = 4 / Y 

 Total Coverage   = (3 + 4 + 5) / Y 

 

Hranice minimálních akceptovatelných hodnot parametrů „Solution 
Consistency“ a „Total Coverage“  výsledků fuzzy množinové kvalitativní komparativní 
analýzy nelze a‘priorně stanovit, ale jako ještě přijatelné se ve většině případů berou i 
hodnoty mezi 0,65 a 0,7 [Ragin, 2005], [Ragin, 2006].  

 

5.4. Postup řešení výzkumného problému - shrnutí 

Celý postup řešení definovaného výzkumného problému, podložený 
informacemi získanými z rozsáhlého sekundárního výzkumu v souvisejících oblastech 
strategického řízení SME a jeho vlivu na výkonnost firem, je v tomto bodě již víceméně 
zřejmý. Zde je pouze shrnut v přehledové podobě diagramu základních kroků řešení, 
aniž by se zabýval znovu zabýval detaily (nutno podotknout, že reálně většinou nejde o 
čisté sekvenční kroky):  
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Obrázek 16: Postup řešení výzkumného problému souhrnně 
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6. ZPRACOVÁNÍ DAT, VÝSLEDKY ANALÝZ A JEJICH 
INTERPRETACE 

 Podmínkou nutnou pro úspěšné řešení (nejenom) výzkumného problému je 
provedení adekvátní analýzy získaných dat, jejíž výsledky jsou pak základem pro 
tvořivou syntézu generující vlastní řešení. V této práci jsou k analýze využity různé, 
většinou se vzájemně doplňující, metody a nástroje odkazované v předešlých 
kapitolách. „Gró“ analýzy je v souladu s celkovým přístupem a charakterem výzkumu 
cíleně zaměřeno na hledání komplexnějších vzorků strategických aspektů a 
strategického chování MTF, obecně i ve vztahu k jejich vývoji, nicméně v celkovém 
souhrnu jsou, zejména v rámci identifikace charakteristik vzorku a deskriptivní části 
analýzy, zkoumány též individuální, resp. párové vztahy. Povaha té či oné části analýzy 
a souvisejících úvah, zohledněná samozřejmě v rovině syntézy, by měla být zřejmá 
přímo z textu práce. 

6.1. Charakteristiky vzorku 

 51 firem typu MTF výběrového vzorku má řadu charakteristik shodných již díky 
původním výběrovým kritériím vymezujícím typ ‚menší technologická firma‘ 
(kapitola 4.1.3.). Přesto i u takto výrazně zúžené podmnožiny firem SME  je účelné 
identifikovat některé znaky strukturující zkoumaný vzorek firem MTF z obecnějšího 
pohledu. Následující graf ukazuje složení firem z pohledu jejich stáří (které bylo pro 
MTF z praktických důvodů ‚časových řad‘ výkonnosti omezeno zdola hranicí 5 let 
existence):   

starší 10 
let

71%

8 - 10 let
18%

5 - 8 let
8%

5 let
4%

 
Obrázek 17: Stáří firem MTF ve výběrovém vzorku 

 

 Graf dokládá, že téměř 90% zkoumaných firem MTF již existuje déle než 8 let a 
pouze 4% jsou na spodní hranici nejmladších firem podnikajících teprve 5 roků. Delší 
doba existence může být pozitivní z hlediska zkoumání parametrů vývoje či výkonnosti 
firmy v čase, obecně však výzkumy SME nesignalizují zjištění výraznějšího vztahu 
mezi výkonností a stářím firmy, resp. se v závěrech na existenci korelace a/nebo její 
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charakteristiku neshodují, například [Pasanen, 2003] versus [Bianchi, 2006] případně 
[Lobontiu, 2002].8  

Menší firmy a jejich výkonnost či způsob fungování je často podmiňován nebo 
ztotožňován s charakteristikami vlastníka či vlastníků [VanGelderen, 2000], [Pasanen,  
2003], ať už jde o jejich podnikatelské a/nebo manažerské schopnosti nebo boj o moc 
ve firmě či vlastnickou strukturu a majoritu v případě více vlastníků apod. Z tohoto 
pohledu je struktura výběrového vzorku následující: 

 

18%

41%

2%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

FO  od 50 do 66,6%

FO  od 66,6 do 100%

PO do 50%

není majorita

 
 

Obrázek 18: Vlastnická struktura a počet vlastníků firem MTF 

 

Téměř 40% firem bez dominantního vlastníka stejně jako 2/3 MTF se dvěma a 
 více vlastníky  je poměr, který by měl identifikovat možnou souvislost mezi výkonností 
firmy a strukturou vlastnictví, resp. negativním vlivem případných politických bojů o 
dominantí postavení mezi vlastníky uvnitř MTF, pokud je tento jev významný.9 Ve 
vzorku MTF se nachází jedna firma vlastněná právnickou osobou charakteru SME, 
v samotném vzorku jsou co do právní formy MTF pouze společnosti s ručením 
omezeným (80%) a akciové společnosti (20%), tedy žádná fyzická osoba (OSVČ). 

Pokud jde o angažmá vlastníků ve svých firmách, převažují ve vzorku MTF 
výrazně firmy (82%), v nichž jsou všichni vlastníci zaměstnáni a zároveň jeden z nich 
zastává funkci výkonného ředitele. Nicméně, vzorek obsahuje i firmy, které vlastníci 
„pouze“ vlastní, aniž by se jakkoliv exekutivně podíleli na jejich provozování (6%).  

Pokud jde o fenomén strategické orientace či samotné strategie ve smyslu jejího 
cílení na zamýšlený vývoj firmy, převažují ve vzorku MTF firmy zaměřené na 
bezpečný, inkrementální růst (55%), zatímco výrazně růstově je zaměřených (zde pouze 
v rovině identifikovaného záměru, nikoliv měřené výkonnostní reality) „pouhých“ 24% 
těchto firem. To odráží, i když spíše intuitivně odhadovaný než měřitelně podložený, 
relativně konzervativní přístup většiny menších českých softwarových firem k rozvoji 
firmy a podnikání s preferencí eliminování většího rizika spojeného například 
s diversifikační strategií nebo investicemi do záměru výraznější internacionalizace 

                                                 
8  V rovině praktických, zkušenostních úvah lze konstatovat, že se zde střetávají různé kontraproduktivní aspekty, 

například  možné vlivy učení se a zhodnocení zkušenostní křivky v oblasti řízení i produkce starší firmy s šancí začít 
a etablovat se ve využití nových, efektivnějších a levnějších technologií pro vývoj SW i produkci v případě nových 
firem.  

9  Politické boje či kritické neshody mezi vlastníky společně s reálnou versus formální organizační strukturou firmy 
potlačenou provázaností vlastnických a exekutivních kompetencí uvnitř firmy bývá často zmiňován jako jeden 
z častých důvodů problémů či úpadku menší firmy při různých „business“ setkáních představitelů menších firem. 

jediný
33%

dva
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tři
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5 a více
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čtyři
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POZNÁMKA:  FO – fyzický vlastník 
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Vlastnická struktura 
 

Počet vlastníků 
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firmy (pokud to vůbec produkt či produkty firmy umožňují). Graficky vyjádřenou 
strukturu strategické orientace MTF ukazuje následující obrázek: 

nelze určit
8%

inkrementální 
růst
55%

přežití
14%

rychlý profit
0%

silně růstová
24%

 
Obrázek 19: Strategická orientace MTF ve vztahu k plánovanému vývoji 

 

Z grafu je také zřejmé, že celých 8% respondentů nechtělo či nedokázalo určit, 
jaký záměr z hlediska budoucího typu vývoje firma, resp. vlastníci či obecněji klíčoví 
lidé s vlivem na tvorbu a prosazení strategie vlastně mají.  

Uvedená procentní složení výběrového vzorku MTF z pohledu presentovaných 
firemních charakteristik jsou odvozena z tabulek relativních četností naměřených 
hodnot jednotlivých souvisejících kategoriálních proměnných. Úplné tabulky 
relativních četností jsou uvedeny v Příloze 4 této práce a  z nich je v číselné podobě 
zřejmé procentní strukturování vzorku i z pohledu případné řady dalších významných 
strategických proměnných, typicky aspektů charakteru míry internacionalizace, inovace, 
akceptace rizika, firemních zdrojů či využití strategických nástrojů. 

6.1.1. Struktura vzorku dle počtu zaměstnanců, obratu a zisku 

Z hodnot počtu zaměstnanců, obratu a zisku MTF v posledním roce sledovaného 
období lze posuzovat strukturu „velikostí“ firem obsažených ve vzorku podle parametrů 
v praxi nejčastěji spojovaných s faktickým i intuitivním hodnocením velikosti firmy.  
Průměrné, maximální a minimální hodnoty těchto parametrů ve vzorku uvádí 
následující tabulka: 

 

Počet 
zaměstnanců

Velikost      
obratu   

(milióny Kč)

Velikost 
zisku/ztráty   
(milióny Kč)

28,6 41,4 3,63

21,3 36,8 3,56

99 164,0 14,4

10,0 8,0 -1,0

Směrodatná odchylka

Maximální hodnota

Minimální hodnota

VZOREK MTF       
ze současných hodnot

Průměrná hodnota

 
 

Tabulka 5:    Tabulka průměrných a krajních hodnot „výkonnostních“ parametrů 
 
 

Velikostní strukturu firem MTF ve vzorku měřenou současným počtem 
zaměstnanců (v kategoriích „xx až yy“) ukazuje následující obrázek, z něhož je zřejmé, 
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že ve vzorku převažují menší firmy, neboť celé ¾ vzorku tvoří společnosti s max. 30 
zaměstnanci a podle kritéria počtu pracovníků v SME typologii platné v EU [EC Nová 
definice, 2006] je prakticky 90% vzorku MTF obsazeno kategorií malá firma: 

 

80 až 100

6,3%

31 až 40

12,5%

61 až 80

3,1%

41 až 60

3,1%

21 až 30

34,4%

10 až 20

40,6%

 
 

Obrázek 20: Struktura vzorku MTF podle současného počtu zaměstnanců 
 

 Struktura vzorku MTF z pohledu nejjednodušších finančních ukazatelů typu 
dosaženého ročního obratu a zisku (HV) firmy je zřejmá z následujících grafů a 
očekávatelně potvrzuje skutečnost, že ve vzorku převažují malé firmy. Roční obrat 75% 
zkoumaných společností se pohybuje pod 50 milióny Kč (nicméně 12,5% firem však 
přesáhlo obratově 100M) a zisk zhruba pro tentýž poměr firem nepřekračuje hodnotu 
5 miliónů Kč:  
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21,9%
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15,6%

20 až 30M

21,9%
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6,3%
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9,4%
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0,0%

60 až 80M

6,3%

40 až 50M

6,3%

 
Obrázek 21: Struktura vzorku podle velikosti obratu MTF v miliónech Kč (M) 

  

 Nutno podotknout, že v případě grafu rozložení MTF podle dosaženého 
hospodářského výsledku se ve vzorku MTF objevují i firmy, které za průběh 
sledovaného období vykázaly ztrátu (v následné kategorizaci byly i v kontextu trendu 
ostatních výkonnostních proměnných zařazeny mezi firmy PO s vývojovým poklesem:  
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Obrázek 22: Struktura vzorku podle velikosti zisku MTF v miliónech Kč (M) 

6.2. Vývojová kategorizace MTF 

Vývojová kategorizace firem MTF z výběrového vzorku do předdefinovaných 
vývojových kategorií RR, RP, ST a PO byla provedena prostřednictvím navrženého 
fuzzy inferenčního systému (kapitola 5.3.2.). Vstupy pro rozhodování FIS o kategorii 
byly ve 32 případech firem MTF vypočteny jako hodnoty proměnných tr_employ, 
tr_turnover a tr_profit z linearizovaných řad údajů o vývoji počtu zaměstnanců, obratu 
a zisku firmy (kapitola 4.3.3.). U zbývajících 19 firem z celkového vzorku, které 
poskytly pouze grafickou identifikaci trendů vývoje počtu zaměstnanců, obratu a zisku, 
byly vstupním proměnným FIS přiřazeny hodnoty odpovídající „bodu lomu“ funkce 
příslušnosti fuzzy množiny odpovídající graficky specifikovanému trendu souvisejícího 
ukazatele („bodu lomu“, kde funkce začíná klesat k počátku „0“ (kapitola 5.3.2.)).   

Výsledky výkonnostní, resp. vývojové kategorizace firem MTF, provedené na 
fuzzy inferenčním systému MTF trend, byly použity k definování hodnot nově 
zavedené výkonnostní proměnné firm_perf. Tato proměnná pro každou zkoumanou 
MTF, tedy každý „case“, nabývá jedné z kategoriálních hodnot z množiny {RR, RP, 
ST, PO} a určuje tedy její vývojový charakter typu ‚rychle rostoucí‘, ‚pomalu rostoucí‘, 
‚stagnující‘ a ‚klesající‘ firmy. Vlastní výsledek vývojové kategorizace vzorku MTF 
zobrazuje následují tabulka a koláčový graf s procentním rozložením kategorií RR, RP, 
ST a PO: 

 

VÝVOJOVÁ KATEGORIZACE MTF Hodnota 
firm_perf 

Počet MTF 

1 Rychle (výrazně) rostoucí MTF RR 15 

2 Pomalu (inkrementálně) rostoucí MTF RP 19 

3 Stagnující (přežívající) MTF ST 10 

4 MTF s poklesem - klesající („declined“) PO 7 

 
 

Tabulka 6: Tabulka vývojové kategorizace vzorku MTF 
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Obrázek 23: Procentní obsazení vzorku MTF vývojovými kategoriemi 

 

Z grafu je zřejmé, že reálná výkonnostní kategorizace MTF proporčně víceméně 
odpovídá nástinu strategické orientace firem z pohledu vývojového záměru 
presentovaného na obrázku 19, i když proporce v realitě nejsou tak výrazné.  

6.2.1. Posouzení výsledku vývojové kategorizace MTF 

Největší podíl ve vzorku MTF mají firmy s inkrementálním, tedy bezpečným 
růstem (RP = 37%), což je očekávatelné a přirozené s ohledem na „objektivní“ realitu i 
subjektivní, kategoriální hodnocení firmy svým vlastníkem, které (pokud firma nemá 
skutečně vyhraněnou růstovou orientaci nebo se naopak nenachází ve zjevné krizi) má 
tendenci spíše nadlepšovat reálnou výkonnost firmy. Kategorie RP tedy odpovídá 
určitému středovému, kompromisnímu a všeobecně ještě pozitivně přijatelnému 
hodnocení firmy, signalizujícímu fakt, že výkonnostní parametry vykazují alespoň 
minimální růstový trend. Lze se domnívat, že tato vývojová skupina firem je skutečně 
nejpočetněji zastoupena v celé populaci MTF (nutno podotknout, že MTF zahrnuje 
pouze firmy s minimálně pětiletou dobou existence, tedy nikoliv například nové 
softwarové firmy, často bojující po určitou dobu po založení o pouhé přežití). 

Poměrně vysoký podíl rychle rostoucích firem RR – téměř třetina - ve vzorku 
MTF může být do jisté míry způsoben parciálně i subjektivní volbou měkčích  
výkonnostních kritérií (například jako minimální meziroční růst zisku v úrovni „pouze“ 
40%) potřebných pro dosažení kategorie rychle rostoucích firem v návrhu fuzzy 
inferenčního systému, ale bude též objektivně ovlivněn zaměřením výzkumu právě na 
vzorek technologicky orientovaných firem, tedy firem operujících z pohledu externího 
prostředí na trzích se značným potenciálem růstu a tedy růstovými příležitostmi pro 
firmy samotné. Prostor realizace růstu je - ve srovnání s jinými typy „businessů“ 
- v případě firem typu MTF skutečně příznivý s řadou šancí na technologické odlišení 
(většinou však dlouhodobě neudržitelné ale s jistou šancí opakovatelnosti) ve fyzickém 
produktu i v diferenciaci služeb zejména s ohledem na rozvoj internetových technologií.  

Ze stejného tržního pohledu však může být překvapivý fakt, že 1/5 ze 
sledovaných firem v podstatě „pouze“ přežívá a neroste, což je na dynamickém, 
znalostně intenzivním trhu s relativně vysokou mírou konkurence (nikoliv pouze vnitřní 
konkurence, ale projevující se významně ve všech směrech možných konkurenčních sil 
definovaných Porterem [Porter, 1980]) z obecného pohledu poměrně riskantní orientace. 
Pokud jde o příčiny, lze se na základě praktických zkušeností domnívat, že existence 
poměrně značného množství přežívajících (a přitom však již minimálně 5 let 
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existujících) firem může být jednak důsledkem nerůstového, „life-style“ zaměření 
vlastníků některých těchto firem, může být také výsledkem nezvládnutí překonání bariér 
dalšího růstu společnosti tedy krizových vývojových stavů ve smyslu  známém 
z růstových stavových modelů, např. Greiner [Greiner, 1972], Hanks [Hanks, 1990],  ať 
už jsou primární příčinou chybějící manažerské kompetence vlastníků a neefektivní 
manažerské řízení, případně vnitřní politické boje vlastníků o dominanci ve firmě 
vedoucí k jejich problematickému, de facto kolektivnímu rozhodování, chybějící firemní 
zdroje apod.  

Výše presentované úvahy o velikosti jednotlivých vývojových kategorií jsou 
spíše racionalistické, protože pokud by byla vývojová struktura firem MTF posuzována 
například z evolucionistických pozic přístupu ke strategii a vývoji firem [Hannah,1977], 
[Whittington, 2001], byly by zřejmě kategorie RR a RP označeny jako nadhodnocené 
právě na úkor množiny stagnujících a „declined“ firem.   

6.2.2. Využití proměnné firm_perf 

Kategoriální proměnná firm_perf byla v rámci dalších analýz využita především 
jako třídící či predikční proměnná vymezující analyticky skupiny firem, v nichž jsou 
hledány společné, skupiny odlišující znaky či vzorky v souboru strategických 
proměnných. Proměnná firm_perf je tedy nezávislou proměnnou pro převážnou většinu 
prováděných statistických analýz stejně jako nezávislý „outcome“ pro fuzzy 
množinovou kvalitativní komparativní analýzu. Tabulka výsledků  a vstupů FIS 
v podobě finálních hodnot proměnné firm_perf  pro každou zkoumanou MTF, společně 
se vstupními hodnotami proměnných tr_employ, tr_turnover a tr_profit coby  
parametrů zvoleného výkonnostního konstruktu je uvedena v Příloze 6.  

 

6.3. Analýzy strategických aspektů a chování MTF 

Na souboru získaných hodnot strategických proměnných, tedy proměnných 
definovaných ve struktuře odpovídající výzkumnému rámci a uvedených v Příloze 2, 
byly provedeny prvotní analýzy bez vazby na vývojovou kategorizaci MTF, konkrétně 
exploratorní faktorová analýza a soubor dalších popisných vyhodnocení dat, 
reflektujících některé významné strategické aspekty a chování MTF.  

6.3.1. Faktorová analýza 

Faktorová analýza měla za cíl analyzovat vzájemné vztahy a strukturu vztahů 
mezi strategickými proměnnými (bez vazby na výkonnostní ukazatele a vývojovou 
kategorizaci MTF) a pokusit se nalézt faktory, které získaná data umožní teoreticky lépe 
a jednodušeji vysvětlit a strukturovat. Faktory jako nové, vzájemně nekorelované 
proměnné také mohly posloužit - za předpokladu nalezení jejich praktické, 
akceptovatelné interpretace – k redukci celkového počtu proměnných a výběru 
nejvýznačnějších reprezentantů, a to na základě posouzení faktorových zátěží („factor 
loading“) proměnných. Nutno podotknout, že do faktorové analýzy, stejně jako do 
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dalších použitých statistických metod, bylo zahrnuto celkem 48 proměnných z množiny 
celkem 51 původních proměnných {firm_type …rs_share} uvedených v Příloze 2.10   

K provádění a hodnocení faktorové analýzy byla použita některá kritéria a 
postupy realizované s pomocí statistického software STATISTICA 7, související 
s hledáním vhodné, tj. interpretovatelné, struktury proměnných a (počtu) faktorů. Byly 
vyzkoušeny různé metody extrakce a pomocí vyhodnocení průběhu „scree plotu“ byly 
testovány různé počty faktorů a jejich struktura pak optimalizována vícero metodami 
rotace faktorů.11. Pokud jde o výsledná zjištění z této analýzy, je nutno předznamenat, 
že samotná faktorová analýza provedená na souboru strategických proměnných poskytla 
poměrně omezené a nepříliš přesvědčivé výsledky. To však s ohledem na specifika této 
metody [Hebák, 2005] a především při jejím využití jako exploratorního nástroje 
rozhodně nelze interpretovat jako fatální výsledek nebo snad dokonce příznak toho, že 
soubor strategických proměnných neobsahuje žádnou smysluplnou a využitelnou 
informaci.  

Při faktorové analýze bylo použito poměrně benevolentního kritéria 
kumulativního pokrytí variancí „total variance explained“ ≥ 0,55 (hodnoty ≥ 0,5 jsou ve 
výzkumech SME ještě relativně akceptovanou limitní úrovní, nicméně statistikové 
[Hebák, 2005] doporučují hodnotu ideálně 0,7 a více) a s tím souvisejícího 
„minimalizovaného“ počtu pěti faktorů. Charakteristické hodnoty ve výsledku extrakce 
hlavních komponent (při použití jiných metod byly výsledky víceméně obdobné) a jeho 
grafické vyjádření ve formě „scree plotu“ (viz Příloha 7) s výrazně odlišenou první 
charakteristickou hodnotou od množiny zbylých málo rozlišitelných faktorů 
signalizovaly problematičnost šance na výrazně účinné použití faktorové analýzy pro 
zkoumání souboru strategických proměnných.  

Nicméně po rotaci faktorů metodou varimax, ovšem zároveň pro značně 
vysokou hodnotu uvažované faktorové zátěže („factor loadings“  > 0,65), zobrazil 
vzorek zátěží pětici faktorů jako reprezentanty specifických skupin strategických 
proměnných v podstatě respektujících strukturu skupin strategických proměnných 
navrženou podle výzkumného rámce (viz Příloha 7) a to v následující podobě: 

 

                                                 
10  Do souboru proměnných analyzovaných statistickými metodami nebyly zahrnuty tři proměnné, a to proměnná 

firm_type (vzorek obsahuje pouze dva typy, s.r.o. a a.s.), proměnná firm_engag (doba angažmá firmy v současném  
businessu těsně koreluje s proměnnou firm_age a pro analýzu se jeví jako nadbytečná) a proměnná st_alterII (údaj 
o jiném pohledu na strategické alternativy poskytlo pouze 32 z celkového počtu 51 MTF).  

11  Software sám kontroluje tzv. „sampling adequacy“, jako míru predikce toho, zda a jak jsou proměnné 
v analyzovaném souboru vzájemně korelované a zda tedy má smysl nad konkrétními daty faktorovou analýzu 
vůbec provádět s alespoň průměrnou šancí na smysluplný výsledek. Není tedy třeba provádět úvodní testy 
„sampling adequacy“ typu ověřování Keiser-Meyer_Olkin nebo Bartlettova testového kritéria [Hebák, 2005], 
software sám upozorní po výpočtu korelační matice na případ tzv.“ill-conditioned matrix“, kdy fatorová analýza 
z důvodu nevhodných poměrů mezi dílčími a jednoduchými korelačními koeficienty v matici nemá smysl..  
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Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5

Strategický koncept / vize st_intent 0,789

Strategie firmy st_type 0,823

Strategie - forma st_form 0,810

Strategie - reálie využití st_real 0,832

Strategie - emergentní složky st_emerg -0,701

Aktivní řízení RS rs_control -0,816

Podpora RS kulturou firmy rs_cult -0,670

Infrastruktura, IS/IT f_infrastr 0,756

Technologcké know-how f_knowhow 0,684

EO - akceptace rizika eo_risk 0,708

EO - inovativnost, změny eo_innov 0,743

Kapitál f_capital 0,803

Angažmá vlastníků ve firmě own_engag -0,818

Vliv majitelů na vývoj firmy own_influ -0,821

Vliv neformálních vazeb org_nostr 0,798 Org. kontext

 Factor Loadings (Varimax normalized) (Data_MVA_sorted.sta)

 Extraction: Principal components

(Marked loadings are >,650000)

Vlastnický 
kontext

Firemní 
kompetence     

(zdroje)

Strategický 
obsah, 

strategické 
aktivity

ST
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S

Entrepreneurial 
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T

E
N
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Tabulka 7:   Faktorová analýza strategických proměnných,varimax rotace, floadings > 0,7 

  

Tato faktorová struktura je však spíše ilustrativní a naznačuje pouze určitou 
smysluplnost hypotetického předpokladu, že navržené strukturování proměnných ve 
výzkumném rámci může být do jisté míry adekvátní realitě fungování firem typu MTF 
s ohledem na reálně naměřené hodnoty souboru těchto strategických proměnných. 
Nicméně v  případě faktorové zátěže > 0,65 je spolehlivost reprezentativnosti faktorů 
číslo 3 až 5 v zastoupení jedné (faktory 3 a5) případně dvou proměnných (faktor 4) 
zcela iluzorní, neboť takto vymezené faktory jsou triviální. Nicméně spolehlivost 
faktorů 1 a 2 byla ověřena testem spolehlivosti prostřednictvím výpočtu Cronbachova 
koeficientu („Cronbach Alpha“) a alespoň v případě těchto faktorů je zmiňovaný 
hypotetický předpoklad oprávněný. Cronbachův koeficient pro faktor číslo 2 
(reprezentovaný čtyřmi proměnnými vyjadřujícími firemní kompetence a zdroje) má 
hodnotu 0,823, tentýž koeficient pro faktor číslo 1 (proměnné charakterizující 
strategický obsah, ovšem při  vyloučení záporných hodnot obou proměnných typu 
rs_xxx reprezentujících strategické aktivity, jejichž hodnota je v tomto případě  díky 
opačné stupnici kategoriálních hodnot záporná a jde tedy výpočetně, nikoliv reálně, 
proti spolehlivosti) má hodnotu 0, 656, což jsou hodnoty spolehlivostně přijatelné. 
Nutno podotknout, že v případě snížení hodnoty faktorové zátěže pro proměnné ve 
faktorech například již na hodnotu ≤ 0,6 se shodnost faktorů s definovanou strukturou 
strategických proměnných ve výzkumné rámci postupně ztrácí, což dokladuje faktickou 
nevyužitelnost výsledků faktorové analýzy pro dostatečně silné závěry a tedy pouze 
jejich případné a podpůrné uplatnění v konečné syntéze výsledků.  

6.3.2. Hodnocení frekvenčních tabulek strategických proměnných 

Na získaných datech strategických proměnných byla dále provedena analýza 
frekvenčních (jednocestných) tabulek jako nejjednodušší metoda hodnocení 
kategoriálních dat, resp. exploratorní procedura, jejímž prostřednictvím bylo možné 
jednoduše analyzovat rozložení různých kategorií hodnot ve výběrovém vzorku 
populace MTF. Software STATISTICA 7 poskytnul komfortní prostředí i pro tento typ 
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analýzy s celou řadou možných číselných, grafických i prostorově vizualizovaných 
výstupů. Tyto však nebyly (s výjimkou této podkapitoly) cíleně do disertační práce 
zařazeny s ohledem na rozsah a také omezenou vypovídací hodnotu ohraničenou pouze 
na individuální proměnné. 

K vyhodnocení informací o tom, co je ve firmách typu  MTF považováno za 
‚strategické‘ byly využity informace o událostech, které podle respondentů ovlivnily 
strategické směřování a chování firmy (sekce AII. Dotazníku). Zpracování těchto 
informací ve vzorku MTF - vzhledem k ploché distribuci variant odpovědí respondentů 
- poměrně zřetelně prokázalo, že chápání významu ‚strategické‘ v MTF je spojeno 
především s významovou či dopadovou interpretací  různých rozhodnutí a událostí, 
navíc jako strategických „issues“ hodnocených často ex post podmíněně úspěšnou 
implementací (například z velké skupiny firem majících zavedený systém řízení jakosti 
podle ISO považovaly téměř výhradně rozhodnutí a zavedení vlastního systému řízení 
za strategické pouze podmnožina firem, indikujících zároveň úspěšné využívané tohoto 
systému). ‚Strategické‘ je tedy pro firmu MTF především to, co je ‚důležité‘, aniž přímo 
či nepřímo záleží na časových parametrech, racionalitě nebo intuici, plánovitosti či 
emergenci v rozhodnutích a chování firmy a také reakcích na externí události bez 
ohledu na jejich (ne)systematickou (ne)predikci či (ne)monitoring. V obecné rovině se 
tedy potvrzují zjištění, presentovaná v řadě výzkumů SME [d’Amboise, 1993], 
[Lobontiu, 2002], [MacGregor, 1999], zjednodušeně vyjádřená konstatováním o více či 
méně „neracionalistickém“ (spíše široce variantním Mintzbergovském než preskripčním 
Porterovském) přístupu ke strategii, tedy přístupu, který by z pozice klasického pojetí 
nebyl akceptován jako ‚strategický‘.   

I když rozložení četností identifikovaných strategických událostí je silně ploché 
a rovnoměrné, stojí za zvýraznění fakt, že tří nejčastěji uváděné události strategického 
významu byly ryze technologického charakteru, a to ‚realizace významné investice do 
R&D‘, ‚vytvoření a/nebo uvedení nového produktu/služby na trh‘ a ‚zavedení nového 
informačního systému‘, což by u menších českých MTF mohlo potvrzovat rozšířenou 
hypotézu o ‚převážně technicky vzdělaných a založených vlastnících ve firmách typu 
MTF‘ s chronickou preferencí technologické či technické dokonalosti, často na úkor 
kvality a efektivnosti provádění ostatních firemních funkcí typu marketingu, 
personalistiky či finančního řízení. 

Na základě analýzy frekvenčních tabulek strategických proměnných byla nad 
vzorkem MTF konstatována některá zajímavá fakta. V oblasti vlivu vlastníků na chod 
MTF byl vcelku v souladu s očekáváním potvrzen zcela klíčový vliv vlastníků 
(proměnná own_influ) na fungování firmy a tedy její strategické chování (v 88% firem). 
Více překvapivé je však zjištění, že je-li ve vzorku MTF 67% firem s více jak jedním 
vlastníkem (own_numb) a přitom ve více jak polovině firem nemá žádný z majitelů 
kvalifikovanou vlastnickou majoritu (own_major) a v téměř 90%  z nich majitel nebo 
všichni majitelé pracují (own_engag), tak i za těchto teoreticky „nestabilních 
politických“ podmínek  v celé 2/3 firem ve vzorku neexistují žádné vlivové, politicko-
mocenské boje mezi vlastníky a/nebo klíčovými lidmi ve firmě (own_policy). Naopak 
pouze necelých 10% indikuje větší než středně významné konflikty mezi majiteli 
s dopadem do strategického chování firmy. 

Z hlediska proměnných týkajících se strategického obsahu byly ve vzorku 
zastoupeny z více jak 70% firmy, které indikují zvolenou strategickou variantu 
konkurence založené na diferenciaci úrovní služeb nebo inovací (st_altern) a 56% 
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firem MTF strategicky spoléhá na budování a využívání personální sítě kontaktů12, 
což reflektuje existenci „relationship marketingu“ v celé doméně SME firem, například 
[Burns, 2001], [Logenecker, 2003], [Stutely, 2002]. Pokud jde o vlastní strategii 
v klasickém chápání, pak celkem 53% firem ve vzorku má jasně definovaný 
strategický záměr (jako zaměření a „vstup“ pro strategický proces) a alespoň parciálně 
s ním pracuje (st_intent), dalších 25% má taktéž strategický záměr definovaný, ale je 
pouze formální a reálně nevyužívaný ve fungování a strategickém chování firmy. Pouze 
necelých 20% firem ze vzorku indikuje existenci klasické racionalistické strategie 
preskripčního charakteru s existencí strategického plánu a porterovským pozicováním 
firmy [Hunger, 2003 ], [Johnson, 2007], dalších 23% připouští existenci alespoň 
určitého preskripčního rámce, i tak zatíženého inkrementalismem reálného 
strategického fungování (st_type), což v součtu vcelku dobře koresponduje s výskytem  
psané nebo převážně  psané formy zpracované strategie (42%, st_form) a přibližně i s  
údajem o 73% firem MTF se středním až velkým podílem emergentních faktorů 
ovlivňujících významně strategii a charakter strategického řízení (st_emerg). 

Z hlediska parametrů organizačního kontextu 38%  ze vzorku MTF připouští, že 
ve firmě se významně, tedy ‚strategicky‘, projevuje více jak střední vliv neformálních 
vazeb (org_nostr), což souvisí i s měkkou (vztahovou) firemní kulturou vyskytující se 
minimálně v polovině těchto firem. Tezi o technologickém původu většiny zakladatelů 
a majitelů MTF potvrzují i údaje o hodnocení strategické kritičnosti ‚technologického 
know-how firmy‘ (f_knowhow), kde žádná z firem nepřipouští problém či svou slabinu 
v této oblasti. Zajímavé je též hodnocení tzv. podnikatelské orientace vzorku MTF 
(„entreprenurial orientation“ – EO podle [Lumpkin, 1996], [Sonfield, 1997]), kde ač 
technologického charakteru firmy vykazovaly menší, maximálně střední míru 
proaktivity a ochoty v podnikání riskovat a pouze rozměr inovativnosti v EO byl 
v opačném gardu (proměnné typu eo_xxxx). Tento poměr lze opět příčinně spojovat 
s nativní preferencí technologických a technických parametrů ve fungování a řízení 
firmy odvozenou od založení a vzdělání zakladatelů a vlastníků. 

Z pohledu proměnných charakterizujících strategický proces neboli parametry 
strategického chování firem MTF byla zjištěna preference spíše systematického 
provádění strategických aktivit (typu analýza, formování a revize strategie, kontrolní 
mechanismy implementace …), a to v 77% firem ze vzorku (lvl_system), přičemž sice 
očekávatelně ale z obecného pohledu diskutabilně je oblast strategických aktivit výrazně  
doménou vlastníků s případným zapojením širšího manažerského týmu (88%). Jako 
nejproblematičtější strategické aktivity z pohledu fungování firmy byly identifikovány 
činnosti související s přípravou strategické změny a vlastní realizací  strategie do 
podoby udržené trvalé změny.  

Provedený stručný souhrn výstupů z analýzy frekvenčních tabulek strategických 
proměnných MTF vychází ze zpracování vstupní matice hodnot těchto proměnných tak, 
jak je presentována v podobě Přílohy 19. Výsledky vyhodnocení jsou samozřejmě 
kromě datových limitů z principu ‚omezeny‘ i odděleným zkoumáním individuálních 
proměnných, ve většině případů bez uvážení vztahů k ostatním proměnným v souboru, 
což je třeba brát ve výsledném hodnocení a syntéze výstupů analýz v úvahu.    

                                                 
12  Nutno podotknout, že související proměnná st_alterII byla změřena pouze pro 32 firem, proto také byla vyčleněna 

mimo množinu proměnných zkoumaných multivariátními statistickými metodami. 
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6.3.3. Charakter strategického řízení v MTF  

Na základě syntézy informací získaných analýzou samotných strategických 
proměnných MTF lze jistě vynášet určité soudy ohledně obecného charakteru 
strategického řízení realizovaného v MTF. Nicméně spolehlivost a míra zobecnění 
těchto soudů je limitována nejenom zúženým segmentem samotných MTF, ale i reálnou 
strukturou výběrového vzorku, v němž výraznou většinu představují skutečně menší 
firmy, konkrétně ¾ vzorku jsou tvořeny malými firmami dle typologie SME. S tímto 
faktem na paměti je možné konstatovat, že: 

• strategie a strategické řízení v MTF je převážně doménou vlastníka a/nebo 
vlastníků (90% přiznává absolutní vliv majitele na fungování firmy; vlastníci ve 
svých firmách většinově (88%) pracují a v 85% zastávají i formálně nejvyšší 
exekutivní funkci ve firmě) 

• strategie, resp. strategické chování MTF vychází ze záměru bezpečného, 
inkrementálního růstu firmy s výraznou preferencí eliminace 
podnikatelského rizika (pouze čtvrtina MTF chce rychlý růst, což navíc může 
být ještě nadhodnocený údaj, neboť výraznou proaktivitu a „risk taking“ jako  
podmínky nutné pro rychlý růst vykazuje pouze 1/6 firem, konkrétně 15% MTF 
potvrdilo výrazný a cílený „tah na branku“ a 18% MTF pak i ochotu akceptovat 
vyšší rizika) 

• strategie je v MTF převážně pojímána přes ‚reálné vzorky chování‘ firmy, 
tj. koncept strategie je ztotožňován s ‚realizovanou strategií‘, zatímco 
chápání a využití strategie v ‚perspektivě plánu‘, tedy přes ‚zamýšlenou 
strategii‘, je menšinové (necelých 20% MTF indikuje existenci skutečně 
racionalistického přístupu ke strategickému řízení s jasně definovaným 
strategickým plánem a formalizovaným řízením jeho naplňování, pouze 10% 
potvrzuje existenci psané formy strategie, zatímco 55% připouští neformální, 
intuitivní, nepsanou formu s „otevřenými“ cíli a tedy výraznou emergentní 
složkou obsaženou ve strategickém řízení zaměřeném výrazně na efektivní 
adaptaci firmy externí i interní realitě; také udávaná převažující délka plánovacího 
horizontu 1 až 2 roky potvrzuje výše uvedené). 

• konkurenční strategie MTF jsou založeny převážně na produktové 
diferenciaci, tedy diferenciaci prostřednictvím inovací a služeb (výraznější 
využití marketingu a/nebo snaha o globálnější působení firmy, tedy 
internacionalizace, podobně jako nákladové/cenové/finanční přístupy jsou 
presentovány pouze v dílčích případech; šetření také potvrdilo využití 
„relationship marketingu“ ve formě vytváření a zhodnocování  sítí personálních 
kontaktů). Nutno podotknout, že produktová diferenciace nemusí a také podle 
kontextu dalších převažujících parametrů strategického řízení v MTF skutečně 
není výsledkem strategického rozhodnutí či „klasického“ strategického výběru, 
nýbrž „pouze“ výstupem podnikatelské intuice a „selského rozumu“ vlastníka 
nebo klíčové osoby v MTF. 

• strategická omezení nejsou v MTF výrazně spojována s nedostatečnými 
zdroji a/nebo kompetencemi a ani externí podmínky nejsou identifikovány 
jako výrazné hrozby či omezení (zdroje obecně jsou většinově považovány za 
silné nebo spíše silné stránky, a to včetně infrastrukturních zdrojů a klíčových 
funkcionálních vnitřních systémů, pouze necelá čtvrtina MTF identifikuje jako 
slabinu nedostatek kapitálu a také kvalita top managementu je hodnocena jako 
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inertní v rovině slabá/silná stránka; externí faktory typu síly stávající konkurence 
a intenzity dynamiky trhů nejsou hodnoceny v MTF jako výrazné hrozby pro 
firmy). Strategická omezení tedy nejsou v převážné většině MTF vnímána 
explicitně, což (v úrovni spíše spekulace) bude souviset jednak s obecně solidním 
a rostoucím potenciálem trhů MTF a interně s reálnou „nepotřebou“ firem jít 
cestou výrazného růstového vývoje a strategickým procesem orientovaným spíše 
na řešení případných reálných či hrozících krizí). 

• strategie a reálné strategické chování MTF je výrazně ovlivněno až extrémní 
preferencí projevů technologické excelence firmy - strategickou událostí 
největšího významu jsou investice a implementace nové technologie, uvedení 
nového výrobku na trh a obecně vysoká míra inovativnosti, dokonalé technické 
know-how a systém vývoje etc..  

 

6.4. Vliv strategického řízení na vývoj MTF 

Prozatím byly zkoumány převažující charakteristiky strategického řízení MTF 
bez vazby na jejich výkonnost. Nicméně alfou a omegou veškerého praktického jednání 
a teoretického zkoumání firem je přímo nebo nepřímo výkonnost firmy a způsoby, jak jí 
bylo dosaženo. Také v případě této práce je klíčovým úkolem hledání vazeb mezi 
strategickými aspekty a chováním MTF a jejich výkonností, resp. z pohledu delšího 
časového intervalu charakterem vývoje. V souladu s již naznačeným postupem řešení 
výzkumného problému je tento úkol charakteru analýzy individuálních a komplexních 
vztahů strategických proměnných a integrální výkonnostní proměnné firm_perf řešen 
pomocí statistických nástrojů a fuzzy-množinové komparativní kvalitativní analýzy 
fsQCA.  

6.4.1. Statistická analýza - vztah strategických proměnných a vývoje MTF 

 Vývojová kategorizace MTF byla provedena na základě zpracování hodnot 
vícedimenzionální výkonnostní  proměnné pro každou MTF s pomocí k tomu účelu 
speciálně navrženého fuzzy inferenčního systému. K ověření „účinnosti“ takto 
provedené kategorizace či „clusteringu“ firem ve vztahu k hodnotám strategických 
proměnných příslušejících jednotlivým kategoriím a zároveň s tím i případné 
identifikaci proměnných, které k vývojovému odlišení kategorií MTF přispívají 
nejvýrazněji, byla použita kanonická diskriminační analýza. Dále byly rozdíly mezi 
vývojovými kategoriemi pro ordinální strategické proměnné testovány pomocí 
neparametrických testů, konkrétně Mann-Whitneyho U testu jako neparametrické verze 
t-testu odlišností průměrů skupin (resp. v případě ordinálních proměnných U test 
pracuje se součty pořadových čísel hodnot proměnných) mezi páry vývojových 
kategorií a Median testu pro ověření diferencí mezi všemi kategoriemi. Individuální 
závislosti jednotlivých statistických proměnných na vývojovém odlišení firem, tedy na 
kategorizační proměnné firm_perf, byly hledány a ověřovány pomocí chí-kvadrát testu 
nad kontingenčními tabulkami pro každou dvojici proměnných, a to v klasické podobě 
Pearsonova chi-kvadrát testu (s aktivovaným využitím Yatesových korekcí a Fischerova 
exaktního testu v případech nedostačujících „řídkých“ údajů v kontingenční tabulce), 
dále podpůrně i Maximum Likelihood  chi-kvadrát testem a Spearmanovým testem 
pořadové korelace pro ordinální proměnné. Veškerá statistická analýza byla prováděna 
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nad maticí získaných empirických dat (Příloha 19) s využitím softwaru STATISTICA 7 
ve spolupráci s MS Excelem. 

Diskriminační analýza 

 Tato vícerozměrná statistická metoda byla provedena nad celou maticí dat, tj. 48 
proměnných a 51 „cases“ MTF, rozdělených kategorizační proměnnou firm_perf do 
čtyřech vývojových kategorií firem, a posloužila především pro ověření 
akceptovatelnosti vývojové kategorizace MTF. Tři vypočtené kanonické diskriminační 
funkce (roots) parametricky charakterizované tabulkami, ale zejména co do povahy 
odlišení vývojových skupin pak v grafické formě „scatter plotů“, dokládají, že vývojová 
kategorizace realizovaná pomocí FIS stojí na velmi solidních základech. Jak ukazuje 
následující tabulka 8, i po odstranění, či zanedbání dvou ze tří kanonických funkcí 
„roots“, je velikost charakteristické hodnoty („eigenvalue“)  „poslední“ funkce 5,708 s 
kanonickou korelací 0,922 při solidních testových hodnotách Chi-kvadrát a  hladině 
významnosti p-level (< 0,005) indikátorem vysoké účinnosti diskriminace:  
 

 

Eigen- value Canonicl R Wilks' Lambda Chi-Sqr. df p-level
0 47,303 0,990 0,000 237,351 105 0,00000

1 6,398 0,930 0,020 119,087 68 0,00013

2 5,708 0,922 0,149 58,051 33 0,00453

Roots 
Removed

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed (Data_MVA_sorted.sta)

 
 

Tabulka 8: Chi-kvadrát testy s postupným odstraňováním kanonických funkcí 

 

 Z uvedeného plyne, že pro diskriminaci vývojových kategorií je s dostatečnou 
statistickou významností postačující právě jedna z diskriminačních funkcí, což je zřejmé 
i z porovnání hodnot v tabulce standardizovaných diskriminačních koeficientů tří 
kanonických funkcí, uvedené v Příloze 9. Tyto diskriminační koeficienty indikují 
prediktivní či diskriminační sílu jednotlivých strategických proměnných v modelu a 
vysokými hodnotami vymezují „root 1“ jako onu klíčovou diskriminační funkci.  

V grafické podobě toto tvrzení dokládají i „scatter ploty“ kanonických skóre pro 
všechny „cases“ vyjadřující názorně podíl účinnosti jednotlivých kanonických funkcí na  
odlišení vývojových kategorií MTF. Tyto „scatter_ploty“ jsou pro všechny kombinace 
„roots“ uvedeny taktéž v Příloze 8.  Zběžné posouzení „scatter-plotu“ pro funkce 1 a 2 
potvrzuje, že kanonická diskriminační funkce „root1“ v podstatě umožňuje dostatečné 
rozlišení prakticky všech čtyř vývojových kategorií, i když v případě odlišení růstových 
skupin RP a RR je zde patrný značný překryv kanonických skóre pro MTF 
příslušejících těmto dvěma růstovým kategoriím: 
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Obrázek 24: Scatter-plot kanonických skóre „cases“ pro funkce „Root“ 1 a 2 

 

  

Z obrázku č. 19 plyne, že strategické proměnné s nejvyššími hodnotami 
standardizovaných diskriminačních koeficientů pro „root 1“ dostatečně odlišují PO, ST 
a skupinu růstových RP a RR kategorií, přičemž pro bezpečné odlišení  RP a RR 
kategorií pak poslouží nejlépe silné prediktivní koeficienty funkce „root 3“. To je 
odvoditelné z bližšího studia zbývajících scatter-plotů i z porovnání hodnot průměrů 
kanonických proměnných, reprezentujících souřadnice centroidu či těžiště „cases“ 
jednotlivých vývojových skupin MTF. „Scatter-ploty“ i zmiňovaná tabulka průměrů 
kanonických proměnných  pro funkce „root“ 1 až 3 jsou uvedeny v Přílohách 8 a 9.  

 Zpracováním tabulky standardizovaných diskriminačních koeficientů, 
resp. výběrem těch strategických proměnných z tabulky, jejichž absolutní hodnoty 
standardizovaného diskriminačního koeficientu > 2 pro všechny tři funkce „root“ 1 až 
3, byl sestaven seznam strategických proměnných nejvýrazněji diskriminujících mezi 
vývojovými kategoriemi MTF typu PO, ST, RP a RR, tedy proměnných vyjadřujících 
strategické aspeky a strategické chování jimiž se liší vývojové kategorie populace MTF.  

Níže je uvedena výsledná tabulka odlišujících proměnných stanovených pomocí 
kanonické diskriminační analýzy,  uvádějící i hodnoty příslušných standardizovaných 
diskriminačních koeficientů a propojení na výběr z té či oné kanonické funkce „root“ 1 
až 3, označené jako R1 až R3 (ve výběru je zřejmá výše diskutovaná převaha 
strategických proměnných z „root 1“): 
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P.č. Popis proměnné
Název 
proměnné

Koeficient Root

1 Infrastruktura, IS/IT f_infrastr 5,095 R1

2 Strategický koncept / vize st_intent 4,463 R1

3 Plánovací horizont st_tplan 3,220 R1

4 Angažmá vlastníků ve firmě own_engag 2,846 R1

5 Zákaznická podpora f_custsup 2,743 R1

6 Kapitál firmy f_capital 2,678 R1

7 Analytické aktivity lvl_analys 2,612 R1

8 Sdílení a komunikace strategie lvl_share 2,596 R1

9 Vliv neformálních vazeb org_nostr 2,519 R1

10 Trvalý výsledek RS rs_perm 2,473 R1

11 Systém řízení vývoje f_Rdcontr 2,461 R1

12 Varianty rozvoje st_variant 2,293 R1

13 Aktivní řízení RS rs_control 2,180 R1

14
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlasntíka
own_maneo 2,069 R1

15 Firemní zdroje/kompetence f_compt 2,095 R2

16 Strategie firmy st_type 2,112 R3

17 Míra systematičnosti aktivit lvl_system 2,027 R3

18 Strategie - forma st_form 2,060 R3

Kanonická DA: Odlišující proměnné dle standardizovaných koeficientů 
kanonických funkcí - roots (výběr pro ccf. > 2)

 
 

 
Tabulka 9: Strategické proměnné odlišující vývojové kategorie MTF stanovené metodou 

kanonické diskriminační analýzy 

Neparametrické testy vývojových skupin 

 Pro testování diference mezi dvojicemi jednotlivých vývojových skupin MTF 
byl použitý Mann-Whitneyův U test nezávislých vzorků, který je použitelný i pro menší 
rozsahy vzorků (tj. počtu „cases“ ve jednotlivých vývojových kategoriích). Test byl 
prováděný pro každý ze šesti možných párů vývojových kategorií MTF z množiny {PO, 
ST, RP, RR}, definovaných dvojicí hodnot nezávislé, predikční proměnné firm_perf a 
soubory ordinálních strategických proměnných s hodnotami příslušejícími dvojici 
vybraných kategorií testovaných na nulovou hypotézu o neexistenci statisticky 
významné odlišnosti mezi těmito kategoriemi.  

Tabulka výsledků provedených U testů pro všechny dvojice vývojových 
kategorií MTF, ovšem s uvedením pouze těch proměnných, u nichž je reportovaná 
hladina významnosti p (určující pravděpodobnost chyby akceptování předpokladu o 
existenci diference mezi vývojovými skupinami MTF p < 0,05)  a některé další údaje13, 

                                                 
13  Hodnoty Z a k ní udávané příslušné úrovně hladiny významnosti p udávané v této tabulce souvisí s faktem, že pro 

větší vzorky (nad 20) se U statistika rychle blíží normálnímu rozložení a proto program počítá i normalizovanou 
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je uvedená v Příloze 11. Tabulka U testů specifikuje strategické proměnné (p < 0,05), 
které se nejvíce podílejí na vývojové odlišnosti  dvojic kategorií MTF a má tedy při 
syntéze výsledků analýzy týkající se párových skupinových diferencí nezastupitelný 
význam. V podobě pouhého seznamu testem stanovených odlišujících strategických 
proměnných pouze s údajem o četnosti zastoupení každé proměnné v odlišení té či oné 
dvojice vývojových kategorií MTF ji uvádí dále presentovaná dvojtabulka č.10. 

Pro testování diference mezi všemi čtyřmi skupinami množiny vývojových 
kategorií MTF (tedy nikoliv párově) byl použitý neparametrický Median test (jako 
primitivnější varianta Kruskal-Wallis ANOVA testu) opět pouze pro soubor ordinálních 
strategických proměnných a nezávislou predikční proměnnou firm_perf vyjadřující 
příslušnost MTF do té či oné kategorie. Výsledná tabulka Medián testů, opět 
s uvedením pouze těch proměnných ze souboru, které se podílejí na odlišení 
vývojových kategorií MTF při hladině významnosti p < 0,05, je uvedena v Příloze 12. 
Podobně jako pro výsledky U testů je pak samotný seznam odlišujících proměnných 
získaných Medián testy presentován níže v dvojtabulce č. 10: 

 

 

 
Tabulka 10: Strategické proměnné odlišující vývojové kategorie MTF, stanovené na základě 

výsledků neparametrických testů odlišnosti skupin   

                                                                                                                                               
Z hodnotu a její p-level. Reálné vzorky jednotlivých kategorií MTF jsou však menší, takže zde tyto údaje nejsou 
využity.   

P.č. Popis proměnné
Název 
proměnné

Odlišení 
kategorií 

1
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti v lastníka
own_maneo 4

2
Politicko-mocenské boje mezi 

v lastníky
own_policy 1

3 Strategická orientace firmy st_orient 3

4 Strategický  koncept / v ize st_intent 3

5 Strategie - reálie využití st_real 2

6 Obchodní systém f_salcont 2

7 Firemní zdroje/kompetence f_compt 3

8 Kapitál firmy f_capital 3

9 Lidské zdroje f_humanres 1

10 Technologcké know-how f_knowhow 1

11 Systém řízení vývoje f_Rdcontr 1

12 EO - proaktiv ita eo_proact 3

13 EO - akceptace rizika eo_risk 2

14 EO - inovativnost, změny eo_innov 3

15 Dynamika trhu - prostředí ex_dynam 1

16 Míra internacionalizace firmy ex_global 3

17 Systém řízení jakosti (ISO) iso_exist 2

18 Aktivní řízení RS rs_control 1

MANN-WHITNEY TEST: Strategické proměnné odlišující   
dvojice vývojových kategorií MTF s p < 0,05 

P.č. Popis proměnn é
Název 
proměn né

1 Aktiv ní řízení RS rs_control

2 M íra internacionalizace firmy ex_global

3 Konkurence trhu ex_compet

4 EO - inov ativ nost, změny eo_innov

5 EO - akceptace rizika eo_risk

6 EO - proaktiv ita eo_proact

7 Technologcké know -how f_knowhow

8 Kapitál firmy f_capital

9 Firemní zdroje/kompetence f_compt

10 Sy stém řízení jakosti (ISO) iso_ex ist

11 Strategie - reálie v y užití st_real

12 Strategická orientace firmy st_orient

13
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti v lastníka
own_maneo

14 Strategický  koncept / v ize st_intent

M EDIAN TEST: Strategické proměnné 

odlišující vývoj. kategorie M TF s p < 0,05
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Testy individuálních strategických proměnných 

Předchozí testy odlišnosti celých vývojových kategorií MTF byly dále doplněny 
neparametrickým testováním závislosti každé strategické proměnné na kategorizační 
vývojové proměnné firm_perf v kontingenčních tabulkách. Software STATISTICA 
umožnil jednoduše zvolit resp. vybrat z celé nabízené množiny neparametrických testů, 
takže bylo možné jednoduše a současně provést vícero zvolených typů testů. Pro 
všechny proměnné byl využit primárně Pearsonův chí-kvadrát test o nezávislosti, 
orientačně doplněný o M-L chi-kvadrát test maximální věrohodnosti (používaný pro 
loglineární modely a konkrétní Poissonovo nebo multinomické rozdělení) a následně 
byly ordinální strategické proměnné testovány ještě pomocí Spearmanova korelačního 
koeficientu. 

Tabulka výsledků těchto neparametrických testů vývojové závislosti 
individuálních strategických proměnných pro případy proměnných vykazujících tuto 
závislost na hladině významnosti odpovídající p < 0,05 je uvedena v Příloze 10.  Níže 
je uvedena přehledová tabulka charakteru seznamu těchto závislých proměnných včetně 
příslušných hodnot p  pro chi-kvadrát test): 

 

P.č. Popis proměnné Název proměnné Chi-square

1
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlastníka
own_maneo p=,02388

2 Strategická orientace firmy st_orient p=,00043

3 Strategický koncept / vize st_intent p=,01351

4 Firemní zdroje/kompetence f_compt p=,01484

5 Kapitál firmy f_capital p=,02041

6 Technologcké know-how f_knowhow p=,02636

7 Obchodní systém f_salcont p=,03387

8 EO - proaktivita eo_proact p=,03228

9 EO - akceptace rizika eo_risk p=,05895

10 EO - inovativnost, změny eo_innov p=,03593

11 Míra internacionalizace firmy ex_global p=,04131

Seznam strategických proměnných, které nejsou nezávislé na vývojové 
kategorizaci MTF s p < 0,05

 
 
 
Tabulka 11: Seznam strategických proměnných závislých na vývojové kategorizaci MTF dle 

výsledků testu Chi-kvadrát 
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6.4.2. Výsledky statistické analýzy empirických dat 

 Provedená statistická analýza poměrně přesvědčivě ukázala, že v souboru 
strategických proměnných jsou vzorky proměnných a/nebo individuální proměnné, 
které vykazují statisticky významnou závislost na vývojových kategoriích MTF. Již 
v tuto chvíli tedy lze konstatovat, že vývoj menších českých technologických firem je 
ovlivňován strategickými aspekty a strategickým chováním MTF, tedy vzorky či dílčími 
parametry strategického řízení v jeho poměrně širokém pojetí této práce vymezeném 
souborem a strukturou proměnných naplňujících zvolený výzkumný rámec. I když 
různými statistickými metodami nebyly identifikovány zcela totožné množiny 
proměnných, lze z jednotlivých výsledků analýzy kromě jiného extrahovat soubor 
„společných“ strategických proměnných, jejichž vliv na vývoj MTF byl identifikován 
všemi nebo převážně všemi statistickými metodami.  

Skutečnost, že množiny výsledků různých metod nejsou zcela identické jsou 
dány samotnými metodami, jejich statistickou a výpočetní podstatou a souvisí i 
s  primárním účelem jejich nasazení. Například diskriminační analýza měla úkol 
primárně ověřit úspěšnost předchozí vývojové kategorizace MTF, což také velmi 
solidním způsobem prokázala, a spíše sekundárně identifikovat strategické proměnné, 
které k diskriminaci vývojových kategorií přispívají nejvýrazněji. Identifikace 
diskriminujících strategických proměnných je totiž v případě použité „stepwise“ 
procedury ovlivněna pečlivým postupným krokovým výběrem proměnných testovaných 
na největší příspěvek k diskriminaci, takže hladiny významnosti p u jednotlivých 
proměnných je třeba brát s rezervou a výsledky diskriminační analýzy z tohoto pohledu 
identifikace diskriminujících proměnných spíše jako podpůrné ve vztahu k ostatním 
použitým testům. 

 Podobně například výsledky chi-kvadrát testů vývojových závislostí 
individuálních strategických proměnných mají svoje určité interpretační limity 
s ohledem na izolovaná, per partes měření vztahu vývojového typu MTF vždy na pouhý 
jediný vybraný aspekt z celé množiny možných a potenciálně vzájemně souvisejících. 
Nicméně syntetizované výsledky v podobě seznamu těch strategických proměnných, 
nejvýznamněji závislých na vývojové kategorizaci MTF, poskytují dostatečný základ 
pro teoretickou interpretaci vlivu strategického řízení na vývoj těchto firem. Seznam 
těchto proměnných s údaji o jejich výskytu ve výsledcích použitých statistických metod 
či testů uvádí následující tabulka (k označení metod jsou použity intuitivně použitelné 
zkratky, kde označení DA ≈ diskriminační analýza, MWU ≈ Mann-Whitneyův test, 
MED ≈ medián test a CHI2 ≈ chi-kvadrát  test): 
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1 st_intent Strategický koncept / vize DA, MWU, MED, CHI2 4

2 f_capital Kapitál firmy DA, MWU, MED, CHI2 4

3 own_maneo
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlastníka DA, MWU, MED, CHI2 4

4 f_compt Firemní zdroje/kompetence DA, MWU, MED, CHI2 4

5 eo_innov EO - inovativnost, změny DA, MWU, MED, CHI2 4

6 st_real Strategie - reálie využití DA, MWU, MED 3

7 ex_global Míra internacionalizace firmy MWU, MED, CHI2 3

8 eo_risk EO - akceptace rizika MWU, MED, CHI2 3

9 eo_proact EO - proaktivita MWU, MED, CHI2 3

10 st_orient Strategická orientace firmy MWU, MED, CHI2 3

11 rs_control Aktivní řízení RS DA, MED 2

12 f_knowhow Technologcké know-how MED, CHI2 2

13 iso_exist Systém řízení jakosti (ISO) MWU, MED 2

14 f_salcont Obchodní systém/model MWU, CHI2 2

Syntetická tabulka strategických aspektů a strategického chování MTF identifikovaných statistickou 
analýzou jako nejvýrazněji ovlivňujících vývojové charakteristiky MTF

P.č. Popis proměnné
Výskyt     

v testech
Název proměnné      Identifikováno metodou

 
 

Tabulka 12:   Tabulka strategických proměnných nejvýznamněji souvisejících 
s charakterem vývoje MTF  

 

6.4.3. Interpretace výsledků statistické analýzy 

Z výsledků statistické analýzy lze tedy vyvozovat, že vývojová úspěšnost MTF 
je spojena především s existencí jasně definovaného, sdíleného a pro „strategizing“ 
reálně využívaného  strategického záměru či konceptu v úrovni základní vize 
(st_intent) jako východiska pro tvorbu strategie a zároveň společného jmenovatele pro 
strategické rozhodování a řízení, v ideálním případě navíc podloženého výraznou aktivní 
strategickou orientací firmy (st_orient) na růst. Dalšími klíčovými, i když vzájemně 
nedisjunktními, faktory úspěšného vývoje MTF jsou solidní podnikatelské a 
manažerské schopnosti vlastníka (own_maneo), dostatečné firemní kompetence a 
zdroje (f_compt), zejména pak dostatečný kapitál (f_capital) nezbytný kromě jiného 
pro rozvoj firmy a její výraznou inovační podnikatelskou orientaci (eo_innov).  

Faktor solidních manažerských a podnikatelských schopností je zjevně vázán 
na vlastníka s ohledem na výrazný podíl firem s klíčovým vlivem vlastníka (90%), ať už 
formalizovaným nebo neformalizovaným, ve výběrovém vzorku MTF a tedy i samotné 
populaci těchto firem. Výrazné inovační zaměření MTF je jako nutná podmínka 
úspěšného vývoje očekávatelné a odvozené od technologicky intenzitního typu 
realizovaného „businessu“. Inovační orientace je co do úspěšnosti dalšího rozvoje firmy 
logicky podmíněna také vysokou úrovní příslušného technologického know-how 
(f_knowhow) ve firmě. Orientace na růst logicky souvisí s vyšší mírou proaktivity 
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(eo_proact) a akceptací rizika (eo_risk) vývojově úspěšnějších firem a také 
koresponduje s globálnějším zaměřením firmy, tedy realizovaným záměrem její 
internacionalizace (ex_global) spojené s  využitím tržního potenciálu nikoliv pouze 
v domácím, nýbrž v globálnějším měřítku . 

Samozřejmě nutnou podmínkou úspěšného vývoje MTF je především úspěšná 
realizace strategie (st_real) a jejím prostřednictvím i přesahujícího strategického 
záměru, která není myslitelná bez aktivního a účinného řízení implementace strategické 
změny (rs_control). Další podmínka  úspěšného vývoje v podobě existence a reálného 
využívání systému řízení kvality (iso_exist), tedy kvalita fungování firmy jako celku, 
podmiňuje mimo jiné například právě úspěšné inovování, globálnější působení firmy a 
tedy růstovou orientaci jako takovou. Identifikovaný faktor výkonného systému 
obchodování či obchodního modelu (f_salcont) potvrzuje občas si neuvědomovanou 
skutečnost v menších technologických, resp. softwarových firmách, že samotná 
technologická excelence, know-how a technicky dokonalé produkty k úspěšnému 
vývoji nestačí, neboť pro úspěch je třeba i technologicky sebedokonalejší produkty na 
trhu úspěšné obchodně realizovat. 

Relace mezi identifikovanými strategickými proměnnými a charakterem vývoje 
MTF je samozřejmě positivní ve smyslu existence úměry mezi „úrovní“ či „kvalitou“ 
příslušného strategického aspektu a/nebo typu strategického chování firem a jejich 
vývojovou úspěšností ve vzestupné  řadě PO, ST, RP, RR, případně jednoduššího 
rozlišení firem na úspěšné (RP, RR) a neúspěšné (ST, PO). Relace je viditelná 
především ve formě „Box & Whisker“ diagramů v Příloze 13. Nutno podotknout, že 
v některých případech je „kategorizační vliv“ strategických proměnných (f_compt, 
rs_control, eo_proact) pro upadající firmy, tedy kategorii PO, vyjádřený aritmetickým 
průměrem a směrodatnou odchylkou v těchto diagramech, mimo positivní relaci. To lze 
přičítat malému počtu (necelým 14%) upadajících PO firem ve výběrovém vzorku 
MTF, a z toho plynoucímu možnému „zkreslení“ uvedených popisných statistických 
hodnot. Nicméně tyto případy průkaznost existence positivní relace mezi 
identifikovanými aspekty strategického řízení a vývojem MTF neohrožují. Případné 
sloučení firem kategorií PO a ST v těchto případech do společné množiny vývojově 
neúspěšných firem - po sloučení již adekvátně zastoupené v celkovém vzorku MTF – 
„zkreslení“ odstraní a potvrdí existenci uvedené positivní relace mezi strategickým 
řízením a vývojem MTF. 

Strategické proměnné, identifikované v rámci statistické analýzy jako ty klíčové 
parametry strategického řízení, které významně ovlivňují charakter vývoje MTF, tvoří 
soubor proměnných pokrývajících vždy alespoň jednou z proměnných celou strukturu 
navrženého výzkumného rámce (obrázek 6), tedy zachycující jak obsahové aspekty 
strategie, tak i procesní strategické chování a kontextové faktory vlastnické, externí i 
organizační (strategické praktiky do zpracování statistické analýzy nebyly zahrnuty). 
Tato skutečnost dokládá, že použitý obecný a dostatečně široký strategický rámec je 
účelný i efektivní a poskytuje tak solidní základnu pro zkoumání charakteru 
strategického řízení v případě MTF. 

6.4.4. Analýza vlivu „strategických konfigurací“ na vývoj MTF 

  Posledním účinným nástrojem analýzy využitým pro hledání konfigurací vývoj 
MTF predeterminujících strategických parametrů byly fuzzy-množinová a 
„crisp“-množinová (či úplně bez přívlastku) komparativní kvalitativní analýza (fsQCA a 
QCA). Zaměření fsQCA a QCA právě na střední velikosti vzorků s propojením 
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kvalitativního a kvantitativního charakteru analýzy empirických dat prostřednictvím 
množinového přístupu, zároveň zajišťujícího integrální a komplexnější zachycení 
reality, činí především z fsQCA ideální nástroj na zkoumání charakteristik strategického 
řízení firem a jeho vlivu na jejich vývoj. Oba typy analýzy byly prováděny s pomocí  
poslední dostupné verze software fs/QCA ver.2.2. získané z „The University of 
Arizona“, a to fsQCA nad souborem hodnot vybraných kategoriálních (nominálních a 
ordinálních) strategických proměnných a QCA  nad vybranými binárními strategickými 
proměnnými z množiny problémových strategických aktivit {pr_stinten, … pr_review, 
pr_others}. 

  

Fuzzy-množinová kvalitativní komparativní analýza - fsQCA 

 Jako výchozí soubor pro vstupní konfigurace strategických proměnných 
(„casual conditions“) byla využita množina proměnných z tabulky č. 12, tedy množina 
identifikovaná v rámci statistické analýzy jako strategické aspekty a chování 
nevýznačněji související a diferencující vývojové charakteristiky MTF. Tento soubor 
byl doplněný o hodnoty „vývojové“ proměnné firm_perf, která v analýze posloužila 
jako výstupní proměnná („outcome“) v případech hledání závislosti typu vývoje MTF 
na strategických konfiguracích, tedy funkce či modelu pro „n“ vstupních podmínek či 
proměnných14: 

      firm_perf = f (strat_proměnná 1, strat_proměnná 2, …. strateg_proměnná n) [13] 

Obecně však fsQCA umožnila zkoumat různé vnitřní vazby proměnných, takže 
vývojová proměnná firm_perf se pak v rámci některých analýz objevila na straně 
vstupních proměnných a výstupní (závislou) proměnnou byl parametr zachycující 
zkoumaný fenomén, například míry internacionalizace MTF, inovativnosti, typu 
strategie apod., a tedy obecný model fsQCA nezaměřený pouze na vliv strategických 
proměnných na vývoj MTF má tvar pro „m“ proměnných zahrnujících (či 
nezahrnujících, dle úsudku o zkoumané kauzalitě) také proměnnou firm_perf: 

   proměnná  x = f (proměnná 1, …, proměnná x-1, proměnná x+1, ... proměnná m) [14] 

 Naměřené kategoriální hodnoty všech proměnných (včetně firm_perf) byly 
zkalibrovány do podoby „fuzzy hodnot“ využitelných v příslušném software fs/QCA 
jak metodou lineární tak i sigmoidální (verbální) kalibrace [Ragin, 2005], nicméně 
vzhledem k nepodstatným rozdílům ve výsledcích běhů totožných modelů lišících se 
pouze formou kalibrace byly do této práce zahrnuty jenom výsledky kalibrace lineární. 
Při vlastní fsQCA byla pro zjednodušování příčinných vztahů v modelu použita metoda 
Truth Table Alghoritm s tím, že při testech byly positivní „cases“ (tj. reálně nalezené 
vzorky „casual conditions“ s jedničkovým „outcome“) vždy nastavovány do hodnot 
„true“, ostatní vzorky s výjimkou „remainders“, tedy negativní vzorky (tj. reálně 

                                                 
14  QCA terminologie s ohledem na proklamovaný kvalitativní přístup, tedy orientaci na „cases“ jako jednorozměrné 

vektory/soubory/množiny/vzorky či konfigurace vstupních podmínek/parametrů v totožné  struktuře pro každou MTF, 
nepoužívá termín „proměnná“, který je typický pro kvantitativní „variable“ přístup. Přesto, v rámci této práce jsou 
strategické proměnné, s nimiž pracovala statistická analýza, totožné s konkrétními strategickými podmínkami či 
parametry „uvnitř“ vektorů/množin či konfigurací využívaných kvalitativní komparativní analýzou. 
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nalezené vzorky s nulovým výstupem), „don’t care“ vzorky (tj. reálně se vyskytující 
vzorky s neznámým výstupem) a kontradikce (tj. reálně se vyskytující vzorky jak 
s nulovými tak i jedničkovými výstupy)  byly vždy nastaveny na hodnoty „false“. 
„Remainders“ (tj. reálně nezměřené vzorky „casual conditions“)  byly testovány pro 
nejpřísnější nastavení na hodnotu „false“ a/nebo při hledání nejjednoduššího 
(resp. nejvíce logicky zjednodušitelného) popisu reality na hodnotu „don’t care“ 
(tj. virtuálního vzorku s jedničkovým vrcholem v závislosti na výhodnosti v rámci 
logického zjednodušování modelu). 

 Byly provedeny řady běhů analýzy různě definovaných modelů podle vztahu 
[14] lišících se z hlediska souborů vstupních proměnných i sledovaného výstupu. Pro 
další vyhodnocování  a případnou interpretaci modelovaného příčinného vztahu byly 
použity pouze případy splňující kritéria konzistentnosti výsledného řešení 
(„solution consistency“) > 0,75 a celkového pokrytí („solution coverage“) > 0,7. Tyto 
hodnoty lze jak s ohledem na komplexnost zkoumaných jevů (a faktický axiom 
pouhých „fuzzy reálií“ sledovatelných a změřitelných na zkoumaném fenoménu 
strategického řízení v MTF) tak i s ohledem na doporučení expertů [Ragin, 2006], 
[Rihoux, 2004] považovat za optimální, nabízející přiměřený prostor pro obezřetné 
zobecnění  interpretací výsledků fsQCA na populaci MTF.  

Výsledky fsQCA v podobě výpisů modelu, hlavních parametrů a výstupů 
příslušného analytického běhu jsou uvedeny v Příloze 14, přičemž jde o výběr z celé 
množiny analytických případů vyhovujících kritériím konzistence a pokrytí učiněný 
navíc s ohledem na explicitní použitelnost konkrétních případů pro řešení výzkumného 
problému a s ním souvisejících výzkumných otázek. Výpisy v Příloze 14  jsou římsky 
číslovány a kromě informace o analyzované funkční závislosti (Model) a výsledcích 
v úrovni informací o pokrytí jednotlivých termů ve výsledku i výsledku jako celku (tj. 
„raw“, „unique“ a „solution coverage“ a „consistency“ i „solution consistency“ 
významově vysvětlených v kapitole 5.3.4 této práce) informují o počtu jedničkových 
řádků „fuzzy to truth“ vypočtené pravdivostní tabulky („Rows“), nastavení positivních 
(1) vzorků („True: 1“), negativních (0), „don’t care“ (-) a kontradikčních (C) vzorků 
(„0 Matrix: 0-C“) i nastavení „Remainders“. Dále výpisy informují o minimální úrovni 
„fuzzy to truth“ přepočtené konzistenci těch vzorků, jimž byla v pravdivostní tabulce 
přiřazena jednička („consistency cuttof“) a o zvoleném minimálním počtu výskytů 
jedničkových vzorků v celém datovém souboru („frequency cutoff“) jako kritéria pro 
zahrnutí do procedury zjednodušování pravdivostní tabulky. Výsledek popisující realitu 
má podobu disjunktní logické formy využívající syntaxi, v níž se zobrazuje název 
pozitivní (jedničkové či „true“) proměnné velkými písmeny a negativní (nulové či 
„false“) proměnné pak písmeny malými. Každý výpis tedy poskytuje, kromě prvotních 
kriteriálních údajů o konzistenci a pokrytí, všechny údaje potřebné pro úvahy o 
relevanci a interpretaci získaného výsledku: 
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**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, F_CAPITAL, EO_INNOV, EX_GLOBAL, 
RS_CONTROL)   
   
Rows:       5     
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.869744  
   
                            raw        unique  
                          coverage    coverage   consistency  
                         ----------  ----------  -----------  
EO_INNOV+                0.716602    0.109922    0.826168  
ST_INTENT*F_CAPITAL      0.700713    0.094034    0.839223  
solution coverage: 0.810636  
solution consistency: 0.800000 

 
 

 Obrázek 25: Výpis výsledků úspěšného provedení fsQCA zkoumající závislost vývoje MTF 
na vybraných strategických proměnných 

  
 Posuzováním jednotlivých termů logických výrazů v hranicích zvolených 
modelů a jejich relevance v kontextu již existujícího poznaní („substantive knowledge“, 
[Ragin, 2006]), resp. znalostí z oblasti strategického řízení firem, byla selektovány 
termy identifikující reálné strategické konfigurace ovlivňující vývoj MTF a vyloučeny 
virtuální termy bez reálné interpretace, vzniklé jako produkt logických úprav s využitím 
„remainders“. Syntézou těchto výsledků pak bylo opět v kontextu existujícího poznání 
a možné reality usuzováno na nezbytné a případné postačující podmínky pro vznik 
zkoumaného jevu charakteru určujícího vlivu (konfigurací) strategického řízení na 
vývoj MTF. 

Kvalitativní komparativní analýza - QCA   

 Doplňkově byla dále provedena „crisp“ QCA nad množinou hodnot binárních 
proměnných {pr_stinten, … pr_review, pr_others} identifikujících v negativním 
vymezení nejproblémovější strategické aktivity ve strategickém chování MTF, viz 
Příloha 5. Použité výběrově coby vstupní proměnné pro QCA posloužily při hledání 
vztahů mezi identifikovaným problémovým, tj. nedokonalým, zvládáním konkrétních 
kroků strategického procesu a vývojovými charakteristikami MTF. QCA pracuje 
s klasickými binárními („crisp“, tedy ostrými, kontrastními) množinami a logickou 
pravdivostní tabulkou sestavenou přímo z hodnot vybraných binárních proměnných 
naměřených v „cases“ a kategoriální vývojová proměnná firm_perf byla překódována 
na binární firm_perfb přiřazením hodnoty 1 („true“) kategoriím rostoucích MTF typu 
RR a RP a hodnoty 0 („false“) firmám s vývojovou kategorií ST a PO. Z technických 
důvodů nemožnosti volby výsledku jako přímé nebo negované hodnoty závislé 
proměnné („outcome“) přímo v programu fs/QCA byla dodefinována negace firm_perfb 
a jako další samostatná proměnná označená non_firm_perfb. 

Kritéria pro akceptování výsledků běhů QCA analýzy vycházejí pouze 
z četnostních poměrů výskytu reálně změřených jedničkových, nulových a 
kontradikčních konfigurací ve výběrovém vzorku MTF. Konkrétní kritérium pro přijetí 
výsledku získaného z QCA bylo stanoveno tak, aby procentně vyjádřený součet 
jedničkových a nulových konfigurací ve všech „cases“ byl větší než 55% všech 
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konfigurací v tabulce, resp. aby souhrnný počet reálných jedničkových a nulových 
konfigurací převýšil počet kontradikčních konfigurací. Akceptované výsledky QCA 
jsou uvedeny v Příloze 15 ve formě výpisů modelu, vstupních parametrů a 
minimalizovaného výsledku v podobě disjunktní formy logického výrazu s tím, že 
syntax a sémantika výpisů z QCA je obdobná výpisům z fs/QCA. Výpisy opět uvádí 
analyzovanou závislost (Model), počty výsledkově positivních, negativních a 
nedefinovaných  „cases“ (Rows), nastavení hodnot jednotlivým „cases“ v pravdivostní 
tabulce typu nekontradikční positivní „cases“ (1) jako jedničkové vrcholy (1 Matrix), 
nekontradikční negativní „cases“ (0), dont’care (-) a kontradikční (C) „cases“ jako 
nulové vrcholy (0 Matrix) a reálně nenaměřené vzorky typu „remainders“ jako 
(- Matrix)15. V platnosti zůstala i syntax velkých a malých písmen hodnot proměnných. 

Výpisy dvou případů úspěšné QCA jsou uvedeny v Příloze 15 a analyzují 
problémové strategické aktivity či fáze strategického procesu jako reálně se vyskytující 
(logicky tedy „true“) možné příčiny neúspěšného vývoje MTF. Použité modely tedy 
mají tvar NON_FIRM_PERFB = f (PR_XXX). Dále uvedený případ analýzy příčin 
neúspěšného vývoje na obrázku č. 26 vybírá aktivity průřezově z celého strategického 
procesu (negované hodnoty některých aktivit ve výsledku reprezentují neexistenci – 
tedy logicky hodnotu „false“ - problémů při jejich zvládání):   
 
 
**********************  
* CRISP-SET ANALYSIS *  
**********************  
  
File:  
C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_binary_QCA.csv  
Model: NON_FIRM_PERFB = f(PR_STINTENT, PR_INTANAL, PR_DECMAKE, PR_PREPCHG, PR_REALIZE, PR_CONTROL)  
  
Cases:      51  
     Rows:      34   66.7%  
     Rows:      17   33.3%  
     Rows:       0    0.0%  
  
 Algorithm: Quine-McCluskey  
  1 Matrix: 1  
  0 Matrix: 0-C  
  - Matrix: R  
  
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***  
  
Minimum Frequency 0:     1  
Minimum Frequency 1:     1  
Minimum Frequency -:     1  
  
         Configs     %      Cases     %  
========================================  
0 Terms:      11   42.3        16   31.4  
1 Terms:       4   15.4         4    7.8  
- Terms:       0    0.0         0    0.0  
C Terms:      11   42.3        31   60.8  
      0:                       18  
      1:                       13  
========================================  
  Total:      26  100.0        51  100.0  
Dropped:       0    0.0         0    0.0  
  
*** CRISP-SET SOLUTION ***  
  
PR_STINTENT*PR_PREPCHG+  
pr_intanal*PR_REALIZE*PR_CONTROL+  
PR_INTANAL*pr_prepchg*PR_REALIZE*pr_control  

 Obrázek 26: Výpis výsledků úspěšného provedení QCA zkoumající závislost vývoje MTF na 
proměnných charakterizujících problémové strategické aktivity 

                                                 
15  Parametry „Minimum Frequency“ jako minimální četnosti výskytů jedničkových, nulových a „remainder“ konfigurací 

povolujících jejich zahrnutí do analýzy byly nastavovány vždy na minimální hodnotu „1“. V případě hodnot 
udávaných ve výpisech výsledků je vhodné připomenout, že jedna konfigurace reprezentující jeden řádek 
pravdivostní tabulky a měřená ve sloupci „„Configs“ může být zjištěna ve více reálných vzorcích MTF, tedy ve více 
„Cases“ (konfigurace jsou podmnožinou „cases“).  



95 

 Nutno podotknout, že QCA měla za úkol pouze doplňkově zpřesnit celkové 
informace o strategických konfiguracích z užšího pohledu strategie jako procesu.    

6.4.5. Výsledky analýzy vlivu „strategických konfigurací“ na vývoj MTF 

Výsledky a charakteristiky úspěšných analýz fsQCA a QCA jsou v podobě 
římsky číslovaných výpisů presentovány v Přílohách 14 a 15, sumární podoba výsledků 
těchto analýz je pak shrnuta v Příloze 16, a to v číslování shodném s úplnými výpisy. 
Prostřednictvím tohoto římského číslování uváděného ve složených závorkách, 
např. {VI},  jsou dále v této kapitole odkazovány posuzované výsledky kvalitativních 
analýz při jejich hodnocení a interpretování.  

Na základě výsledku fsQCA {I} lze usuzovat, že vývojově úspěšné firmy (tedy 
především firmy RR a především nikoliv firmy PO) se vyznačují vysokou mírou 
inovativnosti, kde fungující systém inovací a účinný inovační management vůbec tvoří 
klíčovou a určující součást strategického řízení v těchto firmách. Výrazné inovační 
zaměření a jeho úspěšné převedení do reálného chování firmy může být dokonce 
z pohledu čistě množinové logiky {I} interpretováno jako postačující podmínka 
rychlého vývoje MTF. Ovšem nejenom s ohledem na „výpočtové“ využití „remainders“ 
(tedy potenciálně existujících, ale ve výběrovém vzorku „cases“ se nenacházejících 
konfigurací strategických proměnných) při samotné analýze je postačitelnost inovativní 
orientace firmy pro úspěšný vývoj MTF v reálném „businessu“ spíše charakteru 
relevantního expertního doporučení než obecně spolehlivého tvrzení.  Nicméně lze 
tvrdit, že účinná inovativní orientace je v případech firem MTF klíčovým růstovým 
faktorem a to víceméně bez ohledu na reálný obsah (výběr či variantu) a formu 
strategie, charakteristiky strategického procesu i aktivity samotného „strategizingu“, 
pokud tyto aspekty a chování firmy nepůsobí proti inovační podnikatelské orientaci 
společnosti. 

Z druhého termu {I} výsledné rovnice lze u vývojově úspěšných MTF 
dovozovat kritickou důležitost existence i účinného využívání jasného strategického 
záměru ve strategickém řízení MTF (typicky při rozhodování o strategických a/nebo 
taktických prioritách) spojeného ovšem neoddělitelně s dostatkem kapitálu ve firmě 
potřebného pro realizaci tohoto záměru. Přitom s ohledem na definici, resp. dotazování 
se na proměnnou f_capital při vlastním šetření MTF, je pojem dostatku kapitálu 
reprezentován jako vnímání kapitálu vlastníkem coby silné nebo spíše silné stránky 
firmy, takže principiálně jde spíše o schopnost firmy zajistit si pro realizaci záměru 
dostatek kapitálu včetně financování z cizích zdrojů a nikoliv tedy občasné a’priorní 
spojování si dostatku kapitálu v malé firmě například pouze s velikostí vlastního jmění 
firmy. Navíc, poněvadž se citovaný term „ST_INTENT * F_CAPITAL“ vyskytoval 
často i v jiných bězích fsQCA {II},{III}, lze poukazovat na to, že existence 
strategického záměru (což samozřejmě nelze automaticky ztotožňovat s existencí jasné 
‚racionalistické‘ strategie)  a dostatku kapitálu má pro úspěšný  - tedy výrazný růstový - 
vývoj MTF charakter podmínky nezbytné. Druhý term v {III} nabízí z čistě logického 
pohledu jako variantu růstového vývoje podmínku úspěšné implementace strategie 
podložené taktéž dostatkem kapitálu. Jsou-li však oba termy výrazu {III} hodnoceny 
z pohledu praxe, může být ekvifinalita a tedy postačujícnost  samotných termů pro 
růstový vývoj diskutabilní, neboť sebelepší sdílený strategický záměr, který však není 
úspěšně realizovaný nepovede k úspěšnému vývoji firmy a naopak účinné využívání a 
naplňování strategie nebude reálné bez existence, byť pouze neformálně definovaného, 
strategického záměru. Reálně je možné uzavřít tuto část nikoliv překvapivým tvrzením, 
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že růstový vývoj MTF je v ideálním případě podmíněn takovým strategickým řízením, 
jehož prostřednictvím je klíčový parametr inovativní orientace firmy podpořen 
existencí jasného strategického záměru dotaženého s firmu neomezujícím a 
efektivním využitím kapitálu do podoby reálně sdílené a systematicky naplňované 
firemní strategie – konkrétní obsah a forma strategie i další její kontextuální parametry 
nejsou pro vývoj firmy kritické.  

 V případech {IV} a {V} byly pro modely zvoleny selektivněji vybrané vstupní, 
tedy nezávisle proměnné, a to v případě {IV} pouze strategické proměnné příslušející 
obsahovému a procesnímu vnímání strategie bez jakýchkoliv kontextuálních 
proměnných, a v případě {V} pak naopak pouze organizačně-kontextuální proměnné 
charakteru kompetencí a zdrojů firmy, tedy s jistým zjednodušením proměnné 
odpovídající zdrojovému přístupu (RBV) ke strategii. Výsledek vycházející z modelu 
{IV} nabízí z logického, resp. matematického, pohledu opět ekvifinální řešení vlivu 
strategického řízení na vývoj firmy – celkem 5 termů odpovídajících pěti možným 
variantám konfigurací řízení. Nicméně, reálná interpretace výsledku fsQCA zde 
vyžaduje silné zúžení čistě matematických variant, které byly opět odvozeny s pomocí 
„remainders“. Minimalizování či eliminace emergentních prvků v tvorbě a realizaci 
strategie jako postačující podmínka pro růstový vývoj MTF teoreticky odvoditelná 
z prvního termu {IV} neobstojí. Lze však konstatovat, že vývojově úspěšnější MTF se 
vyznačují malým podílem emergentních složek ve strategickém řízení, resp. že mezi 
růstem firmy a zvětšování podílu emergentních prvků ve strategii existuje nepřímá 
úměra. Tento závěr potvrzuje i první term výsledku modelu {IX}, který analyzuje 
charakteristiky MTF s výrazně emergentními strategiemi, pro něž je typická nižší 
výkonnost (firm_perf) a neschopnost aktivního a úspěšného řízení strategické 
změny (rs_control).  

Z výsledků {IV} lze dále dovozovat, že pokud v MTF existuje jasný 
strategický záměr a firma aktivně pracuje a využívá v řízení svou strategii a zvládá 
ji účinně realizovat, bude vývojově úspěšná a to bez ohledu na zvolenou strategickou 
alternativu, resp. variantu budování své konkurenční výhody. Výsledky ‚zdrojového‘ 
modelu {V} opět vypichují důležitost dostatečného firemního kapitálu a dále poukazují 
na nezbytnou existenci efektivního obchodního systému a tedy úspěšného 
obchodního modelu v MTF jako podmínky nutné pro výrazný růstový vývoj firmy. 

 Ostatní fsQCA modely {VI} až {X} hledají typické znaky strategického řízení 
MTF charakterizovaných i jinou výstupní vlastností/proměnnou než je firemní 
výkonnost (FIRM_PERF), resp. růstový charakter vývoje. Výsledky ukazují, že pro 
globálně zaměřené firmy typu MTF je charakteristická nízká míra emergentnosti 
ve strategickém řízení, tedy že inklinují spíše k plánovitému, racionalistickému pojetí 
strategie {VI}. Toto racionalistické pojetí strategie však není pouze výsadou globálně 
zaměřených MTF, jak dokládají výsledky modelu {VIII}, které ukazují, že typické 
znaky strategického řízení firem s racionalistickým pojetím strategie parametr 
globálního tržního zaměření neobsahují. Termy výsledku tohoto modelu také poukazují 
na skutečnost, že škála od intuitivní po racionalistické, klasické pojetí strategie 
nesouvisí významně s výkonností a tedy ani charakterem vývoje firmy. Z toho lze 
potvrdit výše uvedené, totiž že podstatně klíčovějším pro charakter vývoje MTF je jasný 
inovačně orientovaný, strategický záměr (který nemusí být nutně propracován do 
podoby detailní a formalizované strategie) a schopnost firmy ho úspěšné realizovat.   

 Pro strategické řízení výrazně inovačně orientovaných MTF dle {VII} je 
výrazně typická konfigurace strategické orientace na rychlý růst spojené s jasně 
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definovaným strategickým záměrem a silným technologickým know-how firmy a 
promítající se do účinného využívání a systematického naplňování firemní strategie. 
Tyto čtyři aspekty lze v podstatě charakterizovat jako podmínky nutné, tedy vždy 
přítomné ve strategickém řízení inovační MTF. Podobně pro firmy, které se vyznačují 
aktivní a úspěšnou implementací své strategie {X}, je taktéž příznačná existence 
strategického záměru spojená se systematickou prací s firemní strategií a jejím 
účinným využíváním v každodenním „businessu“ díky solidním podnikatelským a 
manažerským dispozicím vlastníků nebo klíčového vlastníka. Opět jde z pohledu 
logického výrazu o podmínky nutné. 

Výstup {XI} doplňkové QCA, zkoumající vazby mezi neúspěšným vývojem 
MTF a nezvládáním klíčových aktivit v průřezu celého strategického procesu, 
identifikoval tři termy. Z prvého z nich lze usuzovat na to, že neúspěšný (stagnační 
a/nebo zhoršující se) vývoj firmy typu MTF má příčiny v rovině neschopnosti či 
nemožnosti vytyčení jasného strategického záměru firmy (typicky charakteru 
životaschopné, tedy  sdílené a realizovatelné vize) a současně s tím pak také 
neschopnosti či nemožnosti vůbec připravit a vytvořit podmínky pro realizovatelnou 
strategickou změnu, patrně (ze samotného výrazu to ovšem neplyne) v přímé 
souvislosti  s nevyjasněným či neexistujícím vymezením strategického směřování 
firmy. Druhý term dokladuje obecněji platné pravidlo, že negativní charakter vývoje 
také v případě firem typu MTF úzce souvisí s neschopností realizovat strategický záměr 
či v konkrétnějším pojetí neschopností úspěšně implementovat strategii firmy, a to 
bez ohledu na skutečnost, zda strategie byla stanovena a třeba na základě perfektní 
strategické analýzy. Poslední z termů (se čtyřmi proměnnými) nenabízí žádnou 
relevantní interpretaci a lze ho považovat za pouhý „matematický“ produkt 
zjednodušování pravdivostní tabulky konfigurací s využitím „remainders“.  

Výsledky modelu {XII} zaměřeného výběrem nezávislých proměnných 
především na přípravu a formování strategie ukazují, že pro stagnující a vývojově 
neúspěšné MTF je problematické nalézt již v úrovni konkretizace strategického 
záměru (pokud vůbec existuje) realizovatelnou strategickou variantu, natož 
generovat  vícero realizovatelných strategických variant rozvoje firmy. To je v takovém 
případě samozřejmě propojeno s prakticky neřešitelným problémem formování 
použitelné strategie. Jak specifikuje druhý term výsledku {XII}, i když strategický 
záměr existuje, je na počátku neúspěšného vývoje MTF neschopnost souhrnně 
vyhodnotit kritické faktory strategické analýzy a generovat jasná a spolehlivá 
strategická rozhodnutí, vytvářející nezbytný rámec pro úspěšné strategické, ale i 
takticko-operativní, řízení firmy. 

6.4.6. Posouzení vlivu strategických praktik MTF („strategy as practice“) 

 Výzkumný rámec zahrnul doplňkově i zkoumání strategického řízení MTF přes 
aspekty mikroúrovně strategické firemní praxe, tedy přes proměnné (finálně typu 
saas_it xx) zachycující strategické řízení z pohledu „strategy as practice“. Ze získaných 
empirických dat o mikroúrovni strategické praxe MTF byly však pro analýzu vztahu 
mezi charakterem vývoje MTF a strategickými aspekty z pohledu „strategy as practice“ 
využitelné pouze informace týkající se používání konkrétních strategických nástrojů, 
technik a konceptů v těchto firmách; data o mikroaktivitách strategického řízení MTF 
(část C. Tab.I  dotazníku) v 90% „cases“  chyběla). Četnosti a relativní četnosti využití 
konkrétních strategických nástrojů a konceptů ve čtyřech vývojových skupinách MTF 
jsou uvedeny v Příloze 5. 
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 Popisné charakteristiky aritmetických průměrů počtu využívaných strategických 
nástrojů a konceptů jednotlivými vývojovými skupinami MTF (RR ≈ 3,30; RP ≈ 2,87; 
ST ≈ 2,50; PO ≈ 1,50) naznačují diferenci strategické praxe jednotlivých vývojových 
kategorií s tím, že vývojově úspěšnější firmy více používají nástroje a koncepty ve své 
strategické praxi. Nutno ovšem podotknout, že na samotných průměrech nelze stavět 
seriózní tvrzení, zvláště při nerovnoměrném rozložení firem z výběrového vzorku do 
jednotlivých vývojových kategorií a poměrně odlišných variačních rozpětích, 
resp. odchylkách jednotlivých skupin.  

 Pro potvrzení či vyvrácení tohoto předpokladu byly na získaných datech 
provedeny s pomocí programu STATISTICA medián testy (jako pro tento případ 
použitelné varianty Kruskal-Wallisova testu) ověřující závislost četnosti využívání 
strategických nástrojů a konceptů MTF na jejich vývojové kategorizaci a s pomocí 
Spearmanova koeficientu pořadové korelace byla ověřena míra těsnosti těchto dvou 
veličin, resp. proměnných firm_perf a num_practs. Výsledky analýzy však existenci 
statisticky významné  relace mezi charakterem vývoje MTF a mírou využívání nástrojů 
a konceptů strategické praxe neprokázaly. Nicméně, po zúžení počtu vývojově 
odlišených skupin MTF na pouhé dvě kategorie firem typu růstové a nerůstové, 
konkrétně tedy sloučením kategorií RR a RP do růstových a ST a PO do nerůstových 
MTF, opakovaná statistická analýza existenci vztahu na hladině významnosti p < 0,05 
„víceméně“ potvrdila.  Korelační koeficient však dosáhl pouze hodnoty 0,49 což 
signalizuje reálný a nikterak těsný vztah sledovaných proměnných a medián testy při 
pouhých dvou vývojových kategoriích vykázaly hladinu významnosti p = 0,0158 (oproti 
p = 0,1173 v případě původních čtyř vývojových kategorií). Realitu nejlépe zobrazují 
následující „Box & Whisker“ diagramy: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
Obrázek 27: Box & Whisker diagramy (medián, kvartily, krajní hodnoty) míry používání 

nástrojů a konceptů strategické praxe ve  vývojových kategoriích MTF  

 

 V souhrnu tedy lze konstatovat, že v populaci MTF je používání strategických 
nástrojů typické pro strategickou praxi vývojově rostoucích firem, zatímco pro 
druhou stranu vývojového spektra je jejich využití spíše sporadické. Jinak řečeno, mezi 
vývojovou charakteristikou MTF a mírou využití strategických nástrojů v praktické 
rovině strategického řízení existuje positivní, i když nikterak těsná, korelace. 
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6.5. Shrnutí a závěry 

V rámci řešení výzkumného problému byly nad získanými empirickými daty 
provedeny vzájemně se doplňující analýzy kvantitativního i kvalitativního charakteru. 
Jejich cílem bylo nalézt jak typické znaky či parametry strategického řízení 
realizovaného v českých menších technologických firmách tak i, a to především, 
identifikovat významné vzorky strategických aspektů a strategického chování 
charakteristické pro, tedy odlišující, vymezené vývojové kategorie MTF. Získané 
výsledky těchto analýz byly dále zpracovány a interpretovány do podoby následně 
využitelné pro hledání a formulování odpovědí na příslušné výzkumné otázky.  

Nutno připomenout, že výzkum vlivu strategického řízení na vývoj MTF a celá 
tato práce vychází z abduktivního přístupu [Paavola, 2004], [Levin-Rozalis, 2004], pro 
který je kromě jiného typická absence explicitně definovaných výzkumných hypotéz, i 
když v samotném způsobu definice výzkumného problému i jeho zpracování a řešení je 
vlastně ‚hypotéza‘ (či hypotézy) implicitně přítomná. Je jí v podstatě samotné zadání či 
předpoklad, že pro strategické  řízení MTF existují typické vzorky či prvky výkonnostně 
(a tedy i vývojově) diferencující populaci těchto firem. V této souvislosti pak lze 
oprávněně tvrdit, že výsledky analýz a jejich dílčí i syntetizované interpretace potvrzují 
platnost této implicitní ‚hypotézy‘, jinak řečeno, že byly nalezeny znaky strategického 
řízení odlišující MTF podle charakteru jejich vývoje.  

Vyřešení výzkumného problému a tedy formulování odpovědí na jednotlivé 
výzkumné otázky je však třeba založit na kompaktnější podobě výsledků, čehož je 
možné dosáhnout pouze dalším syntetickým propojením výsledků prováděných analýz a 
sjednocením získaných zjištění a závěrů.  
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7. ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A 
ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 

 Konzistentní a účelně strukturované řešení výzkumného problému je 
předpokladem vědecké i praktické užitečnosti této práce. Výsledky jednotlivých analýz 
samozřejmě nejsou - a z povahy zkoumaného fenoménu strategického řízení ani 
nemohou být – disjunktní, tedy se překrývají a případně se i opakují v „surové“ podobě 
i podobě již syntetizovaných interpretací a teoreticky (v rovině informací ze 
sekundárního výzkumu a/nebo v rovině dedukce postavené na těchto informacích) 
mohou signalizovat i vzájemné kauzální a/nebo v horším případě kontradikční vztahy. 
Je tedy žádoucí provést sumarizaci výsledků analýz empirických dat, jejich jistou 
„revizi“ v kontextu výstupů provedeného sekundárního výzkumu a dále je syntetizovat 
do podoby umožňující nejenom formulaci argumentačně podložených odpovědí na 
výzkumné otázky VO1 až VO5, ale extrahující též jádro nových vědeckých poznatků 
z oblasti strategického řízení populace MTF a s nemenší důležitostí pak i praktická 
doporučení pro majitele a/nebo manažery těchto firem. 

7.1.    Sumarizace a další syntéza výsledků   

S cílem vypíchnout klíčové výstupy z analýz k dalšímu zpracování byl z dílčích i 
syntetizovaných výsledků kapitoly 6. vytvořen následující (svou strukturou ještě 
kapitolám poplatný, překrývající se tedy „neoptimalizovaný“) soupis výzkumem 
identifikovaných kruciálních strategických aspektů a charakteristik strategického 
chování MTF, ať již bez přímého vztahu nebo ve vazbě na vývojové kategorie těchto 
firem:  

Typické charakteristiky strategického řízení MTF: 

• převažující orientace na bezpečný inkrementální růst 

• strategie a strategické řízení v MTF je převážně doménou vlastníka a/nebo 
vlastníků 

• konkurenční strategie MTF jsou založeny především na produktové diferenciaci, 
tedy diferenciaci prostřednictvím inovací a služeb 

• strategická omezení nejsou v MTF výrazně spojována s konkurenčními hrozbami 
nebo silnou dynamikou externího prostředí 

• pro strategie a reálné strategické chování MTF je typický přehnaný důraz na  
technologické aspekty produktů a fungování firmy, tj. nevyvážená preference 
technologické excelence firmy 

Strategické aspekty a chování ovlivňující výkonnost a vývoj MTF: 

5ejvýznamněji ovlivňující: 

• jasně definovaný, sdílený a pro „strategizing“ reálně využívaný  strategický záměr 
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• solidní podnikatelské a manažerské schopnosti vlastníka 

• dostatečný (neomezující) finanční kapitál 

• dostatečné firemní kompetence a zdroje  

• výrazná inovační podnikatelská orientace (jako parametr podnikatelské orientace) 

Významně ovlivňující: 

• reálie existence a užití strategie, tj. existuje strategie (bez ohledu na obsah a 
formu) a je reálně využívána ke strategickému řízení 

• míra internacionalizace firmy, globální zaměření 

• strategická orientace či zaměření firmy na výrazný růst 

• míra proaktivity firmy (jako parametr podnikatelské orientace) 

Ovlivňující (s vlivem prokázaným v jediné z provedených analýz): 

• aktivní řízení / implementace strategie 

• technologické knowhow 

• efektivní obchodní systém 

• funguje systém řízení jakosti 

Konfigurace aspektů a chování ovlivňující vývoj MTF:  

Úspěch (RR, RP): 

• vysoká míra inovativnosti (s charakterem až podmínky postačující) 

• jasný strategický záměr a dostatek kapitálu 

• dostatek kapitálu a reálné využívání strategie  

• minimalizace emergenčních prvků a jejich vlivu 

• existence jasného záměru, reálné využívání strategie a aktivní řízení 
/implementace strategie (pak nezáleží na strategické alternativě, typu a formě 
strategie) 

• efektivní obchodní systém charakteru podmínky nutné pro úspěšný vývoj) 

• používání strategických nástrojů 

5eúspěch (ST, PO): 

• neumí vytyčit jasný záměr a vytvořit podmínky pro implementaci strategie, 
strategickou změnu 

• neumí nalézt či stanovit realizovatelnou strategickou variantu, neschopnost 
formování strategie 

• neumí souhrnně (účinně) vyhodnotit výsledky strategické analýzy a generovat 
strategické rozhodnutí 

• neschopnost úspěšné, řízené realizace strategie 
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Ostatní konfigurace (kde vývoj nepředstavoval závislou proměnnou – „outcome“): 

• MTF s emergentními strategiemi jsou méně výkonné a nezvládají aktivně řídit a 
realizovat strategii, tj. mezi výkonností a emergencí je jistá nepřímá úměra 

• aktivní a úspěšná implementace strategie firmami typu MTF vyžaduje jako 
podmínku nutnou solidní podnikatelské a manažerské dispozice vlastníka, 
definovaný jasný strategický záměr a systematickou práci se strategií  

• globálně zaměřené MTF se vyznačují minimálními emergentními prvky ve 
strategii a strategickém řízení 

• inovační MTF jsou typické svou orientací na růst, jasně definovaným záměrem, 
silným technologickým knowhow a účinným využíváním a naplňováním firemní 
strategie 

7.1.1.  Syntéza výsledků 

 V uvedených strategických aspektech a chování MTF se nevyskytují 
kontradikční tvrzení. Ani zjištěná převažující (minimálně 55%) orientace těchto firem 
na bezpečný inkrementální růst a zároveň identifikace aspektu výrazné růstové orientace 
jako faktoru positivně korelovaného s úspěšným vývojem firmy nejsou v podstatě 
v rozporu. Výrazná růstová orientace byla zjištěna především u MTF indikujících 
významné inovační zaměření (to je 10% silného a 31% více než průměrného inovačního 
zaměření, tedy velikost v rozmezí 10% až 41% vzorku) a tedy 29% MTF 
kategorizovaných jako vývojově rychle rostoucí firmy (RR) spadá to tohoto intervalu; 
navíc 57% ze vzorku MTF je tvořeno firmami s pomalým růstem nebo stagnujícími 
firmami, což jsou zřejmě právě společnosti indikující „pouze“ orientaci na bezpečný 
růst, takže proporce převažujícího zaměření MTF na bezpečný růst a jejich reálné 
vývojové kategorizace víceméně odpovídají. Skutečnost, že inovační zaměření nabylo 
v jednom z modelů fsQCA až charakteru podmínky postačující pro úspěšný vývoj 
firmy, je třeba vnímat v kontextu parametrů a charakteru použité metody (využití 
„remainders“) a prakticky interpretovat jako „pouhé“ potvrzení klíčového vlivu míry 
inovativnosti MTF na  jejich vývoj, nikoliv však reálně postačujícího charakteru. 

 V kompaktnějším a konzistentním souhrnu - a to na základě výše uvedeného 
soupisu aspektů a chování typických pro MTF a v kontextu srovnání se zjištěními 
získanými v rámci sekundárního výzkumu - lze o vzorku MTF konstatovat, že: 

A. Ve firmách typu MTF je strategie a strategické řízení převážně 
doménou vlastníka a/nebo vlastníků 

Široké pojetí strategického řízení v této práci, v podstatě spojující ‚strategické‘ 
s tím, co je ve firmě vnímáno ex ante i ex post jako kriticky významné a důležité, a 
ve svém vymezení zahrnující obsahové, procesní, kontextuální i praktické prvky 
řízení firmy jako takového, potvrzuje, že znalostní, dovednostní a osobnostní 
dispozice vlastníka jsou jedním ze zcela zásadních faktorů ovlivňujících fungování 
firem typu MTF. Je zřejmé, že i v čistě deduktivní, kauzální rovině lze usuzovat na 
výrazné ovlivnění vývojových charakteristik firmy právě dispozicemi vlastníka. To 
výzkum v praktické rovině jasně potvrdil zjištěním vývojové determinace MTF 
úrovní podnikatelských a manažerských kompetencí vlastníka. Pokud je tedy 
v obecné  rovině fungování firmy významně ovlivňováno vlastníkem, lze dále 
dovozovat, že i převážná většina konkrétních strategických aspektů a chování firmy 
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bude také z velké části produktem jednání a rozhodování vlastníka, v positivním i 
negativním smyslu slova. Tedy „ vina a/nebo zásluha“ za „úspěch a/nebo neúspěch“ 
firmy jde ve velké většině za vlastníkem, resp. za reálnou projekcí jeho dispozic do 
faktického podnikatelského směrování a manažerského ovlivňování  MTF. 

Nicméně, toto zjištění není v případě MTF nikterak překvapivé, neboť 
sekundární výzkum poměrně četně dokumentuje kruciální vliv vlastníka na 
fungování firem typu SME, a to zejména malých firem do padesáti pracovníků 
(kam vzorek MTF svými převažujícími parametry spolehlivě spadá), například v 
[Lobontiu, 2002], [Rauch, 2000], [Van Gelderen, 1999], [Van Gelderen, 2000], 
[Burns, 2001], [Lussier, 2002], [Pasanen, 2003] apod.16 Nutno podotknout, že 
zatímco v této zjištěné realitě fungování MTF může schopný a „osvícený“ vlastník 
svoje dispozice realizovat  do podoby úspěšně rostoucí firmy, stejně tak v řadě 
případů může a má tento vztah v podobě jednání vlastníka charakter bariéry dalšího 
rozvoje firmy nebo je přímo zdrojem stagnace a poklesu, což kromě praktických 
zkušeností dokumentují opět některé výzkumu SME, například [Bianchi, 2006], 
[Lobontiu, 2002]. 

B. Konkurenční strategie MTF jsou diferenciačního charakteru a jsou 
převážně založeny na diferenciaci produktů a služeb  

Toto obecné zjištění je v rámci výzkumu nepřímo potvrzeno také identifikací 
dalších vývojově  vázaných faktorů, jako jsou především inovační zaměření MTF a 
jejich primární zaměření na technologickou excelenci (což je samozřejmě do jisté 
míry implikováno charakterem „businessu“, avšak s hrozbou preference 
technologických aspektů na úkor ostatních firemních funkcí typu marketingu, řízení 
lidských zdrojů apod.). Diferenciace jako zcela převažující generická strategie 
v případě SME firem je potvrzována i výstupy sekundárního výzkumu. Už samotný 
koncept generických strategií definovaný Porterem [Porter, 1980] předurčuje 
těsnější vztah diferenciačních strategií s aktivitami podnikatelského typu (ve smyslu 
pozdějšího odlišení podnikatelsky orientovaných firem – „entrepreneurial-oriented 
SMEs“) a využitelnost „low-cost“ strategií jsou pro firmy SME označovány 
minimálně za problematické, pokud ne přímo neakceptovatelné [Pelham, 1999]. 
Řada výzkumů, například [Dean, 1998], [Gibcus, 2003] poukazuje na to, že SME 
firmy musí využívat strategie postavené na silných stránkách SME, tedy flexibilitě, 
rychlosti změn a schopnosti využívat (případně i vytvářet) tržní niky, což zcela 
koresponduje s využitím diferenciačních strategií. Avšak například zmiňovaný 
výzkum [Gibcus, 2003] sice potvrzuje výraznou dominanci diferenciačních strategií 
ve zkoumaném vzorku SME, avšak ve srovnání s markantní převahou produktové 
diferenciace ve vzorku MTF dokladuje převahu strategií využívajících 
marketingovou a procesní diferenciaci.  

C. Dostupnost a/nebo dostatečnost zdrojů a kompetencí firmy patří mezi 
nevýznamnější strategické aspekty MTF ovlivňující charakter jejich 
vývoje  

Podobně jako v řadě zahraničních výzkumů či v dalších seriózních publikacích o 
SME, například [Burns, 2001], [Gadenne, 1998], [Tipuric, 1998], [Julien, 1995], 

                                                 
16  Reálnou existenci tohoto vlivu může autor práce potvrdit jak z vlastní tak i sdílené zkušenosti z praktického 

fungování a řízení SME firem 
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byla i v rámci výzkumu MTF identifikována silná závislost výkonnosti firem 
(a tedy i charakteru jejího vývoje) na dostatečnosti či úrovni kompetencí, schopností 
a primárně zdrojů - a to zejména finančního kapitálu; v podstatě jde o potvrzení 
kritičnosti (některých) ze tří klíčových elementů RBV přístupu ke strategii 
[MacGregor, 1999], charakteru „competencies“, „capabilities“ a „resources“, 
zdůrazňujících prvotní důležitost interních faktorů firmy jako určujících pro 
formování a realizaci účinné strategie (založené na konkurenční výhodě dané 
efektivním mixem těchto charakteristik, teoreticky obtížně kopírovatelným) a tedy i 
pro úspěšný rozvoj a fungování firmy. Schopnosti firmy dané souborem kompetencí 
a jejich synergickým a unikátním kombinováním v potřebné dynamice reagující na 
měnící se externí (ale i interní) podmínky (tzv. „dynamic capabilities“ [Teece, 
1997], [Regner, 2006] v propojení se „strategy as practice“) jistě představují pro 
MTF jednu z mála možností (ne-li jedinou) na vytvoření konkurenční výhody.  

V obecné rovině úroveň zdrojů, zejména ‚nehmotných‘ zdrojů, 
resp.  kompetencí a  schopností MTF, přímo nebo zprostředkované determinují i 
další s vývojem související strategické aspekty typu úrovně technologického 
know-how, úrovně systému řízení kvality, úrovně a efektivnosti (nejenom) 
obchodního systému, ale i v souhrnu schopnosti „strategizingu“, inovací, míry 
globálního působení a proaktivity apod. Nutno podotknout, že dostatečnost zdrojů, 
zejména hmotných a typicky pak kapitálu, je třeba interpretovat ve vazbě na reálné 
potřeby konkrétní firmy, tedy prvotně na to, zda vůbec existuje mezera mezi 
poptávkou firmy po daném zdroji a stranou nabídky a v závislosti na tom pak teprve 
na reálné dostupnosti poptávaného zdroje pro firmu [Wiklund, 2000]. 

D. Klíčovým pro úspěšný vývoj MTF je jasně definovaný, sdílený a ve 
strategickém řízení reálně využívaný strategický záměr  

Jasný strategický záměr (koncept, případně propracovaná vize) jako klíčový 
faktor úspěšného růstového vývoje MTF byl potvrzen všemi provedenými 
analýzami. V kontextu této práce strategický záměr nekoresponduje s pouhou 
obecnou formální vizí typu tvrzení „Budeme nejlepší v …“, ale reprezentuje koncept 
podnikání vymezující konkrétní zaměření firmy, její strategickou logiku odrážející 
myšlení klíčových lidí ve firmě, tedy nejčastěji vlastníka, a „core of strategy“ 
[Näsi, 1999], [Ala-Mutka, 2003], ať již je vlastní strategie fírmy vymezená jakkoliv, 
třeba i jenom implicitně v hlavě vlastníka (pokud si zajistí sdílení a vytváření 
potřebného “commitmentu”).  Takto vymezený strategický záměr je už sám o sobě 
v podstatě orientovaný na cíle, byť obecnějšího a nečíselného charakteru, čímž 
limituje situační zaměření firmy a v podstatě tedy omezuje emergentní prvky ve 
strategii a strategickém chování, které jsou jednou z identifikovaných příčin 
vývojových problémů MTF.  Využitý koncept strategické logiky (pocházející z tzv. 
„severní strategické školy“) ve snaze pokrýt či obejít předpokládanou pestrost pojetí 
strategie v jednotlivých MTF, v podstatě rozšiřuje obsah záměru i do úrovně 
většinou již „ošetřované“ strategií. Předpoklad oné pestrosti pojetí strategie je 
odvozován ze závěrů sekundárního výzkumu, kdy pro SME jsou často typické 
strategie adaptivní, neformální a implicitní či intuitivní [Mintzberg, 1989], 
ovlivněné osobností podnikatele, s krátkým časovým horizontem, s významnými 
emergenčními vlivy, „crises-driven“ charakterem strategického procesu etc., 
například [Lobontiu, 2002], [MacGregor, 1999], [D’Amboise, 1993]. Strategické 
záměry tak reprezentují ve výzkumném rámci vlastní organizační impetus 
jednotlivých MTF, jako startovací a korekční bod strategického procesu. 
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E. Klíčovým aspektem úspěšného vývoje MTF je výrazná inovační 
podnikatelská orientace  

Také toto zjištění výzkumu MTF opět koresponduje se  závěry řady jiných 
výzkumů z oblasti SME, dokladujících silné inovační zaměření výkonově 
úspěšných firem typu SME [Gately, 2006], [Hitt, 2002], [Simon, 1996]. Inovační 
zaměření firem MTF souvisí zřejmě i s převažujícími diferenciačními strategiemi u 
těchto podniků, jejich technologickou preferencí a vůbec úrovní technologického 
know-how. Inovativnost firmy je obecně pouze jedním ze tří základních komponent 
charakterizujících celkovou podnikatelskou orientaci (EO) firem [Lumpkin, 
1996], která jako celý vícedimenzionální konstrukt silně determinuje růstový 
potenciál firmy a její rychlý růst vůbec, jak dokazují další související výzkumy 
SME [Wiklund, 2000], [Aloulou, 2002]. Také v případě výzkumu MTF byly mezi 
vývojovým charakterem firem a zbývajícími komponenty „EO“ typu míry 
proaktivity a míry akceptace rizika identifikovány závislosti (i když v případě 
„risk-taking“ parametru nikterak silná závislost, což ukazuje na spíše střídmý až 
konzervativní přístup k riziku projevující se například i v preferencích strategické 
orientace na bezpečný růst). 

F. Strategickým aspektem ovlivňujícím výkonnost a charakter  vývoje 
MTF je míra internacionalizace firmy, tedy míra globální orientace 
firmy. 

Firmy MTF s větší mírou globálního působení, tedy s větší mírou 
internacionalizace, jsou podle výsledků statistické analýzy vývojově úspěšnější, a 
navíc se vyznačují nízkým podílem emergentních složek promítajících se do jejich 
realizovaných strategií.  Přitom právě minimalizace emergentních vlivů ve 
strategickém řízení je faktor, který taktéž významně koreluje v nepřímé úměře 
s úspěšností vývoje MTF. Globální zaměření firmy jako významný faktor úspěchu 
indikují i jiné výzkumy, například [Simon, 1996], [Lussier, 2002]. Nutno 
podotknout, že podmínky pro různé (typicky fázové) postupy pro internacionalizaci 
firmy jsou právě v případech technologických, a zejména softwarových, firem 
příznivé, díky charakteru vlastního „businessu“, resp.  produktů a s nimi spojených 
služeb, využívajících kapitálově přístupných moderních informačních a zejména 
internetových technologií.  

G. Komplexním vzorkem strategických podmínek úspěšného vývoje MTF 
je kombinace aspektů a chování vyjadřujících schopnost fakticky 
strategii, resp. strategický záměr, realizovat. Nutnou podmínku kromě 
existence strategického záměru tvoří reálné, aktivní a účelné využívání 
strategie  v řízení spojené s její systematickou, aktivní implementací.  

Mezi výstupy fsQCA a QCA je právě tato interpretovaná „konfigurace“ 
nejvýstižnější ve svém pokrytí strategického procesu MTF. Kromě již dříve 
konstatované nutnosti mít jasně definovaný a sdílený strategický záměr dokládá tato 
konfigurace také nezbytnost převedení záměru, či na něm definované strategie do 
výsledků strategické změny, což předpokládá konkrétní aktivity strategického řízení 
ve formě efektivního a systematického užívání strategie (formování, kontrola a 
případné re-formování …) a aktivního, a samozřejmě úspěšného, řízení její 
implementace. S touto konfigurací nepřímo souvisí i další podpůrný faktor spojený 
s úspěšným vývojem a tím je využívání strategických nástrojů pro zmiňovanou 
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strategickou práci. Z opačné strany zjišťovaných příčin neúspěšného vývoje 
(QCA) jsou s touto konfigurací zcela kompatibilní významově „obrácená“ či 
negovaná zjištění ohledně nezbytné schopnosti MTF vygenerovat na základě 
strategické analýzy efektivní a jasná strategická rozhodnutí jako součásti procesu 
formování a re-formování strategie firmy, a samozřejmě nezbytnosti jejich  
úspěšného převedení do firemní praxe. 

 

7.1.2. Strategické řízení vývojově úspěšných MTF 

Z uvedených výsledků lze ve stručné přehledové podobě vytvořit seznam 
typických aspektů strategického řízení realizovaného ve vývojově úspěšných, tedy 
výrazně růstových (RR), firmách typu MTF. Nutno podotknout, že uvedený výběr 
těchto aspektů a typu chování je podložený jak výsledky statistické analýzy (na obvyklé 
hladině významnosti p < 0,05) tak i interpretovanými výsledky kvalitativních analýz, 
obecně konfiguračního charakteru a s opakovaným výskytem těchto aspektů a chování 
často jako podmínek nutných a to s akceptovatelnou konzistencí (> 0,75) a pokrytím 
(> 0,7) reality konfiguračním řešením. Lze tedy argumentovat, jednak s odkazem na 
dostatečné hodnoty ‚spolehlivostních‘ parametrů analýz, a též s odvoláním na 
kompatibilní zjištění souvisejících zahraničních výzkumů v oblasti SME firem, že dále 
uvedený seznam klíčových aspektů strategického řízení získaný z výběrového vzorku je 
použitelný na celou populaci MTF v České  republice. 

Pro strategické řízení vývojově úspěšných menších technologických firem v ČR 
jsou tedy typické tyto aspekty: 

• solidní manažerské a podnikatelské schopnosti vlastníka 

• jasně a dostatečně definovaný strategický záměr 

• výrazná inovační orientace 

• globální zaměření firmy 

• dostatečné firemní zdroje a kompetence 

• reálné využívání strategického záměru a/nebo strategie v řízení firmy 

• reálné používání („obecných“, formalizovaných) strategických nástrojů  
 

V souvislosti s uvedeným výběrem aspektů je účelné poukázat na dvě 
skutečnosti. Jedním faktem je, že tyto aspekty nejsou disjunktní a navíc mezi nimi 
mohou existovat kauzální vztahy. Druhou skutečností je zjištění, že strategické aspekty 
a typy strategického chování v uvedeném výběru pokrývají, byť i parciálně, v podstatě 
všechny oblasti definovaného výzkumného rámce strategického řízení, tedy strategii po 
stránce obsahu  i procesu, kontextu a v omezené míře i strategické praxe, jak ukazuje 
uvedený obrázek. 
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Obrázek 28: Pokrytí výzkumného rámce strategického řízení MTF souborem 
klíčových aspektů podmiňujících úspěšný charakter vývoje 

 

7.1.3. Strategické řízení neúspěšných MTF 

Typické aspekty strategického řízení vývojově neúspěšných firem, tedy 
především firem kategorizovaných jako PO, případně ST, lze zřejmě odvodit jednoduše 
významovým negováním strategických aspektů a strategického chování úspěšných 
MTF uvedených v předchozí kapitole 7.1.2. Nicméně, kvalitativní analýza QCA, kromě 
potvrzení nezbytnosti  umět jasně vydefinovat strategický záměr, identifikovala jako 
klíčový problém vedoucí k neúspěšnému stagnačnímu či upadajícímu vývoji MTF i  

• nezvládnutí vyvození správných závěrů ze strategické analýzy (pokud je 
vůbec prováděna) a neschopnosti stanovení  (a tedy i dalšího využití v řízení 
společnosti) realizovatelné strategické varianty či variant 

Tento výsledek analýzy odpovídá i zjištěním ze sekundárního výzkumu SME, 
kde například výzkum [MacGregor, 1999] poukazuje na skutečnost, že strategickému 
řízení firem SME  se často nedostává ‚analytické kredibility‘, případně identifikuje 
neschopnost SME adekvátně reagovat na tržní realitu často až v kombinaci s jistou 
mírou nepochopení příslušného ‚business konceptu‘ [Curran, 1996]. Samozřejmě, je-li 
v převážné většině MTF strategické řízení doménou vlastníka, je primární příčinou 
nezvládání strategického řízení a negativního vývoje firmy právě jednání a chování 
vlastníka. 

7.2. Řešení výzkumného problému 

Ačkoliv v průběhu interpretací jednotlivých výsledků analýz a jejich syntézy 
byly již odpovědi potřebné k  vyřešení výzkumného problému v různé formě 
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poskytnuty, je účelné minimálně z formálního hlediska formulovat odpovědi na pět 
výzkumných otázek VO1 až VO5, tak jak byly definované v kapitole 4, v exaktnější 
podobě. Nutno též zdůraznit, že první dvě otázky (VO1, VO2) mají obecnější charakter 
ve svém zaměření na celou populaci firem typu SME a jejich odpovědi vychází 
z výsledků sekundárního výzkumu. V souhrnu lze na základě výsledků celého výzkumu 
konstatovat, že za předpokladu širokého pojetí strategického zařízení definovaného 
výzkumným rámcem (kapitola 4.2.2.) jsou menší technologicky orientované české 
firmy strategicky řízeny a konkrétní aspekty tohoto řízení mají významný vliv na 
výkonnost a tedy i vývojový charakter těchto firem. 

7.2.1. Odpovědi na výzkumné otázky 

VO1: Jaké znalosti o strategickém řízení v podnicích typu SME jsou v současnosti 
k dispozici? 

Sekundární výzkum ukázal, že v současnosti existuje relativně velké množství 
znalostí o charakteru strategického řízení v podnicích typu SME. Znalosti jsou však 
silně fragmentované [Landström, 1997], nezřídka i zcela protichůdného charakteru 
a často výrazně eklektické povahy, což problematizuje jak teoretickou rovinu 
z pohledu účelného rozšiřování stávajícího poznání tak i úroveň jejich praktického 
využití. Tento stav má mnohé příčiny mezi než patří především – pro komplexní 
fenomén zřejmě pochopitelný - koncepční pluralismus v oblastech výzkumů a 
interpretací strategií a strategického řízení, složitost jevu samotného a jeho 
problematická dekompozice a možnost strukturování, ale též například obrovská 
různost a nekonzistence domény SME firem jako celku.   

Problematika strategie a strategického řízení v SME je tedy na úrovni 
současných znalostí dokumentována ve značné  šíři pojetí zahrnující tvrzení o 
„prakticky“ neexistující strategii a strategickém řízení v SME [Curran, 1996], 
[Shroder,1990], přes různé pohledy typu psychologického pojetí strategie (přes 
kritickou významnost vlastníka) [VanGelderen, 1999], strategií jako nástroje 
predikční aktivity [Lussier, 2002], jako „vestavěných“, opakovaných vzorců 
chování [Lobontiu,2002], strategie jako sítě vzájemně provázaných aktivit 
[Galbraith, 1993], parametrů podnikatelské orientace [Lumpkin, 1996], strategickou 
logiku [Ala-Mutka, 2003] a samozřejmě i téměř čistě racionalistické pojetí strategie 
v konceptu a podobě obvyklé či očekávané u velkých firem [Gibcus, 2003] (přes 
generické strategie a/nebo zahrnující odlišení struktury korporátní, business a 
funkčních úrovní strategií [Kotey, 1998] apod.). Podobně jsou pro SME podniky 
využívány některé známé strategické typologie, nejčastěji „Miles-Snow“ typologie  
[Miles, 1978] odlišující typy „prospector”, „analyser“, „defender“ a „reactor“, 
případně Mintzbergovo, na procesu formování strategie založené, odlišení přístupu 
typu „entreprenurial“, „adaptive“ a „planning“ ke tvorbě strategie [Mintzberg, 
1994]. Z hlediska strategických konceptů doména SME využívá jak původní 
generické strategie [Porter, 1980] – ty jsou však poměrně často označovány jako 
pro malé firmy nepoužitelné, případně je doporučován jejich mix, což Porter 
odmítal – tak i méně „populární“ koncepty typu ESM Matice [Sonfield, 1997], 
EKS- strategického modelu německého autora Mewese [Pasanen, 2003], strategie 
jako system “of simple rules” [Eisenhardt, 2001] apod.  
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VO2: Jak mohou být v teoretické rovině hodnoceny vývojové (výkonnostní) 
charakteristiky firem typu SME? 

Na základě zjištění ze sekundárního výzkumu lze konstatovat, že vývoj firmy je 
v rámci výzkumů interpretován jednak v kontextu celého existenčního trvání  firmy, 
resp. v kontextu charakterů jednotlivých typických životních fází firmy nejčastěji 
s využitím stavových modelů [Greiner, 1972], [Hanks, 1990], [McMahon, 1998], 
dále pak v kontextu vágně definovaných termínů úspěchu či neúspěchu firmy, kde 
úspěch je ztotožňován se zdravým růstovým vývojem firmy a neúspěch naopak 
s jejím selháním či kritickými chybami [Pasanen, 2003], [Smallbone, 1995] a dále 
pak přímo s definovanou výkonností firmy [Gibcus, 2003], [Pasanen, 2003]. Nutno 
však podotknout, že výkonnost firmy je přímo nebo nepřímo použita jako míra 
úspěšnosti či charakteristika vývoje firmy ve všech uvedených kontextech. Koncept 
výkonnosti má ve většině výzkumů zcela kruciální význam, poněvadž výkonnost se 
v určitém pojetí objevuje přímo nebo nepřímo na straně klíčové závislé proměnné 
prakticky všech výzkumech SME.   

Firemní výkonnost může být poměřována z vícero hledisek, typicky pak 
z pohledu interního nebo externího, dlouhodobého nebo krátkodobého, finančního 
nebo jiného, nefinančního, případně lze rozlišit deterministické, tedy objektivní 
hodnocení výkonnosti a subjektivní soudy o výkonnosti presentované v případě 
SME většinou majitelem firmy [Pasanen, 2003]. Samotná výkonnost je nejčastěji 
definována jako vícerozměrný konstrukt [Venkatraman, 1986], [Hart, 1992], jehož 
klíčovou komponentou je vždy vhodně zvolená metrika (nebo metriky) finanční 
výkonnosti firmy, doplněná  o další dimenze charakterizující celkovou výkonnost 
firmy z pohledu například tržního, personálního, sociálního etc., neboť kritérium 
finanční výkonnosti samo o sobě nemusí být pro změření a hodnocení celkové 
výkonnostní reality firmy postačující [Jennings, 1997]. Třídimenzionální koncepce 
výkonnosti podle [Venkatraman, 1986], zachycující rozměry finanční výkonnosti, 
obchodní výkonnosti a organizační efektivnosti firem, byla  využita k posuzování 
vývojových charakteristik MTF i v této disertační práci. 

Pokud jde o vývojovou kategorizaci firem typu SME obdobnou této práci, 
nebyla v rámci sekundárního výzkumu identifikována žádná explicitní klasifikace 
vývojových typů. Jak již bylo řečeno, výzkumy především pracují s implicitními 
pojmy typu úspěšného vývoje, spojovaného s růstem, případně rychlým růstem 
firmy a měřeného explicitně pomocí zvoleného výkonnostního konstruktu. 
V případech neúspěšných firem je zaměření výzkumů (četnostně v daleko menší 
míře) orientováno především na konkrétní identifikace chyb v řízení firmy, tedy 
spíše na fatální jednorázové příčiny selhání, vedoucí k poklesu výkonnosti až 
úpadku firmy [Pasanen, 2003]. V souhrnu jsou vývoj a vývojové charakteristiky 
SME vyjadřovány prostřednictvím různě (i subjektivně) konstruovaných 
výkonnostních proměnných. 

 

VO3: Jaké významné charakteristiky strategického řízení, pokud existují, lze 
identifikovat v populaci menších českých technologických firem? 

Na základě vyhodnocení výsledků provedeného výzkumu bylo objektivně 
zjištěno, že v populaci MTF existují některé významné aspekty a typy chování 
identifikované v rozsahu navrženého výzkumného rámce, které jsou typické pro 
strategické řízení  realizované v těchto firmách. Jedná se především o převažující 
strategickou orientaci těchto firem na bezpečný, inkrementální růst, což může být 
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výsledkem dominantního (s výjimkou RR firem) adaptivního charakteru 
strategického řízení [Jennings, 1997], poplatného často „life-style“ firmám 
s určující rolí vlastníka. Právě dominantní vliv vlastníka (nebo vlastníků) na 
strategické řízení - a tedy i strategickou orientaci firmy – je další z významných 
charakteristik typických pro strategické řízení v populaci MTF. K dalším 
identifikovaným faktorům pak patří silné, zřejmě až nevyvážené ve vztahu 
k důležitosti i jiných funkcí firmy, preferenční zaměření na technologické 
aspekty produktů a podnikání, což s ohledem na technologický charakter firem 
coby kritéria výběrového vzorku MTF není překvapující. S primárním zaměřením 
na technologickou excelenci také souvisí další identifikovaný typický aspekt 
strategického řízení těchto firem, a to dominantní založení jejich konkurenčních 
strategií na diferenciaci produktů a služeb (což pak zřejmě implikuje i zjištěné 
výrazné inovační zaměření vývojově úspěšných MTF, tedy v podstatě úspěšnou 
realizaci takové diferenciační strategie). Jako další významný strategický aspekt 
byla zdůrazňována existence a využití personální sítě kontaktů, což by bylo také 
možné interpretovat jako projev pro SME firmy „relationship“ marketingu, 
typického právě pro SME firmy [Burns, 2001].  

V souvislosti s významnými charakteristikami strategického řízení MTF je 
účelné zdůraznit i skutečnost „nevýskytu“ zkušenostně očekávaného faktoru typu 
mocenských a politických bojů mezi vlastníky a jeho pravděpodobného negativního 
vlivu na strategické řízení a fungování firmy vůbec. Význam aspektu tohoto typu  
však byl ve výběrovém vzorku, a tedy i v populaci MTF, marginální, což (pokud lze 
vůbec pracovat s hypotézou postavenou na víceméně zkušenostním očekávání, 
protože v sekundárním výzkumu SME prakticky nebyly politické faktory týkající se 
vztahů mezi vlastníky a jejich vliv na firmu zaregistrovány) lze připisovat i tomu, že 
vzorek obsahoval z více jak 3/4 firmy starší 10 let.  

 

VO4: Lze v populaci menších českých technologických firem identifikovat strategické 
vzorky typické pro skupiny firem odlišující se charakterem vývoje a jaké vzorky 
to jsou? 

Výsledky provedených analýz, zejména pak množinových kvalitativních 
komparativních analýz, dostatečně potvrdily, že v populaci MTF - při využití celé 
šíře definovaného výzkumného rámce – lze skutečně identifikovat typické vzorky 
strategického řízení, které se liší ve vazbě na vývojový charakter těchto firem. 
Přesněji řečeno, tyto strategické vzorky determinují vývojový charakter firem 
z populace MTF, a to ideálně v rozlišení čtyř vývojových kategorií RR, RP, ST a 
PO, a/nebo minimálně v podobě odlišení ‚úspěšného růstového‘ a ‚neúspěšného 
stagnačního či klesajícího‘ vývoje firmy. Toto vývojové odlišení je však z principu 
použitých analytických metod a jejich výsledků fuzzy a/nebo binárního charakteru. 
Poněvadž typické, vývoj determinující, vzorky strategického řízení byly získány ve 
tvaru jediného logického výrazu zachycujícího aspekty, které mají „pouze“ 
charakter kategoriální, matematicky tedy fuzzy, respektive lingvistické proměnné, 
jsou i vývojově odlišené interpretace takovéhoto „jediného“ výsledku nutně 
charakteru vzorků fuzzy proměnných, respektive charakteru verbálních hodnocení 
jednotlivých aspektů ve vzorku obsahujících lingvistické „hodnoty“ typu 
obdobného například použití Likertovy stupnice. Přitom je zřejmé, že lingvistické 
vyjádření úplné existence (v případě přímé hodnoty aspektu ve výrazu) a/nebo 
neexistence (v případě negované hodnoty aspektu ve výrazu) všech aspektů ve 
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vzorku odpovídá „krajním“ vývojovým kategoriím – kategorii RR v případě 
výsledků fsQCA (tj. výrazy I až X v Příloze 14) a/nebo kategorii PO v případě 
výsledků QCA (výrazy XI a XII v Příloze 15). 

Konkrétní typické vzorky vývoj determinujícího strategického řízení MTF 
(při využití hodnot typu ‚výrazně‘ ano, ‚spíše‘ ano, ‚spíše‘ ne, ‚výrazně‘ ne) pak 
ukazují, že  

•••• strategické řízení RR firem zahrnuje výraznou inovační orientaci, podpořenou 
výrazným dostatkem kapitálu zároveň s výrazně definovaným strategickým 
záměrem firmy, zatímco strategické řízení PO firem tyto aspekty zcela jistě, 
respektive výrazně, neobsahuje. Strategické řízení RP firem bude typicky tyto 
kombinace (nebo jejich části) spíše zahrnovat, zatímco řízení stagnujících 
firem je spíše nebude obsahovat, resp. bude některé z nich postrádat.  

•••• strategické řízení RR výrazně neakceptuje (tj. eliminuje) aspekt emergentních 
vlivů a doplňuje existenci strategického záměru výrazným využíváním 
strategie (resp. definovaného strategického záměru) k reálnému řízení firmy a 
výrazně aktivně řídí a kontroluje implementaci této strategie. Naopak, 
strategické řízení PO firem výrazně tyto atributy postrádá, resp. nezahrnuje. 
Podobně strategické řízení RP firem bude opět typicky uvedené kombinace 
aspektů spíše zahrnovat, zatímco řízení ST firem je spíše nebude obsahovat. 

•••• ze zdrojového hlediska strategické řízení RR firem kromě výrazného dostatku 
kapitálu umí zabezpečit i výrazný dostatek a potřebnou úroveň klíčových 
kompetencí a také existenci výrazně efektivního obchodního systému firmy, 
zatímco PO firmy tyto zdrojové atributy ve svém strategickém řízené výrazně 
postrádají a ostatní dvě kategorie firem se v jejich zajištění opět pohybují 
v rozmezí těchto dvou extrémů, RP blíže vzorků růstových firem, ST pak blíže 
vzorkům upadajících firem 

•••• strategické řízení vývojově neúspěšných firem (zejména tedy PO a méně již ST 
firmy) typicky postrádá jasný strategický záměr a schopnosti připravit 
úspěšnou realizaci strategické změny nebo tyto firmy zcela nezvládají 
efektivně provést či využít strategickou analýzu, vygenerovat pro firmu 
perspektivní strategickou variantu, respektive strategické alternativy, a silným 
strategickým rozhodnutím vymezit realizovatelnou strategii. Tyto strategické 
aktivity naopak rostoucí firmy (typicky RR, s problémy i RP) úspěšně zvládají 
a provádějí. 

 

VO5: Které strategické parametry přispívají k rozlišení charakteru vývoje 
nejvýrazněji? 

Soubor strategických aspektů a typů strategického chování, které statisticky 
významně přispívají k odlišení vývojového charakteru firem z populace MTF,  již 
byly v exaktní podobě presentovány na obrázku  28. Soubor zahrnuje kromě 
integrujícího předpokladu solidních manažerských a podnikatelských schopností 
vlastníka především jasně a dostatečně definovaný strategický záměr firmy, její 
zdrojovou dostatečnost (tj. zdroje, zejména kapitál a kompetence, jako silné 
stránky), výraznou inovační orientaci firmy a snahu o globální působení a také 
schopnost za pomoci využití strategických a manažerských nástrojů aktivně 
strategii využívat  a realizovat. Tyto vývoj MTF prokazatelně positivně ovlivňující 
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strategické aspekty jsou pak základem pro formulování praktických doporučení pro 
vlastníky a manažery populace MTF firem.  

7.3. Teoretický přínos práce 

Tato disertační práce je prací v oblasti strategického managementu firem typu 
MTF jako podmnožiny rozsáhlé domény SME podniků. Nenavazuje na konkrétní 
výzkum, práci nebo práce z této oblasti, ale staví na využití širokého spektra konceptů a 
specifických znalostí z oblasti strategického řízení a problematiky firem typu SME. 
Práci jako celek charakterizuje snaha o holistický přístup ke zkoumanému fenoménu a  
zároveň i respekt ke zvláštnostem (již zjištěným v jiných výzkumech a teoreticky 
předpokládaných i v množině zkoumaných firem typu MTF) chápání a práce s tím, co je 
v menších firmách považováno za ‚strategické‘. Tomu odpovídá i vytvořený široký 
výzkumný rámec strategického řízení MTF, zvolené přístupy a vícery, vzájemně se 
doplňující metody výzkumu a zpracování celé práce. 

Kromě vyřešení samotného výzkumného problému v obecné rovině potvrzení 
existence statisticky významné závislosti charakteru vývoj MTF na parametrech 
jimi realizovaného strategického řízení patří mezi nejvýznamnější teoretické přínosy 
této disertační práce především:    

• návrh způsobu a reálné provedení vývojové kategorizace firem MTF podle 
vícedimenzionálně definované a měřené firemní výkonnosti a s tím spojený návrh 
a užití specifického fuzzy inferenčního systému v aplikaci MATLAB. Protože 
vnitřní parametry (funkce příslušnosti fuzzy množin) tohoto systému určující 
„přísnost“ kritérií vývojové kategorizace lze – na rozdíl od klasických 
„clusteringových“ metod – jednoduše graficky měnit, je tento FIS obecně 
využitelný pro klastrování s  „uživatelsky“ definovanými parametry odlišení 
kategorií i v dalších pracech. 

• identifikování a interpretace významných typických charakteristik / aspektů 
strategického řízení praktikovaného v MTF v českém měřítku s tím, že 
získané výsledky vycházejí z již zmiňovaného širokého (nikoliv pouze 
racionalistického) pojetí toho, co je v těchto firmách reálně zahrnuto do pojmu 
strategické řízení. Svůj význam z hlediska vědeckého přínosu této práce – coby 
východisko přípravy celého výzkumu  - má tedy i  navržený výzkumný rámec, 
pokrývající obsahové, procesní, kontextové aspekty a typy chování MTF včetně 
aspektů strategické mikropraxe.  

• identifikování jednotlivých, dílčích strategických aspektů a konfigurací 
těchto aspektů ovlivňujících významným způsobem výkonnost a tedy i 
charakter vývoje MTF v České republice (v kontextu provedené vývojové 
kategorizace těchto firem), tedy vymezení souboru vývoj determinujících 
strategických  proměnných a komplexnějších vzorců strategického chování pro 
populaci menších technologických firem s tím, že takové zkoumání vztahu mezi 
parametry strategického řízení a vývojovými trendy menších firem je v českých 
podmínkách zřejmě (tj. v rozsahu dostupných informací a znalostí)  ojedinělé. 

• zakomponování přístupu „strategy as practice“ (kladoucího důraz na 
mikroúroveň strategické praxe a vlastní realizaci strategie) i do výzkumu 
strategického managementu firem typu MTF, což je zřejmě (opět ve vazbě na 
dostupné informace a znalosti) ve výzkumech SME nejenom v českém měřítku ve 
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stále ještě průkopnické fázi. Přístup „strategy as practice“ zaměřený na praktické 
aktivity „strategizingu“ s důrazem na klíčovost implementace strategie posunuje 
zorný úhel zkoumání na výzkum konkrétně používaných „výrobních prostředků“ 
a „konečný produkt“ strategického managementu, totiž skutečně realizovanou 
strategii a způsoby její dosažení. To implikuje zejména praktické přínosy tohoto 
přístupu.  

• využití či „objev“ metody fuzzy-množinové kvalitativní komparativní 
analýzy pro výzkum strategického řízení především v českých podmínkách 
(opět ve vazbě na dostupné znalosti výzkumů), jako metody vhodné cíleně právě 
pro analýzu vzorků střední velikosti (desítky „cases“), která sofistikovaně 
propojuje kvantitativní, tj. „variable-oriented“ a kvalitativní, tj. „case-oriented“, 
přístupy výzkumu a především umožňuje zachytit a vyjádřit nelinearitu, synergii a 
ekvifinalitu komplexních jevů jakým strategické řízení obecně bezesporu je. 

Výsledky výzkumu vymezují převažující charakteristiky strategického řízení, 
které lze s podporou závěrů tohoto výzkumu interpretovat jako ‚optimální‘ pro MTF 
zaměřené na dosažení výrazného růstového trendu (tak jak byl definován v návrhu FIS), 
tedy z obecnějšího hlediska  pro firmy typu MTF usilující o zajištění úspěšného vývoje. 
Potom lze výsledků analýzy těch aspektů a vzorků strategického chování, které jako 
vývojově determinující identifikovala a presentovala tato disertační práce, přiměřeným 
způsobem využívat i k vývojovým predikcím konkrétních firem z populace MTF. 

7.4. Praktický přínos a manažerské implikace 

Tato disertační práce nesporně nabízí také praktické přínosy a implikace 
nejenom pro vlastníky a klíčové manažery firem typu MTF. Praktické přínosy práce, 
obsahově totožné ale lišící se zaměřením, lze strukturovat do tří základních oblastí 
využití 

• firemní využití 
• institucionální využití 
• studijní a pedagogické využití 

 Firemní využití  

Malým a středním firmám typově odpovídajícím MTF, respektive jejich 
vlastníkům a/nebo top managerům, poskytuje disertační práce validní náměty a 
doporučení na cílené změny v charakteru strategického řízení společnosti a to  ve 
formě využití informací o klíčových parametrech a vzorcích strategického 
managementu, které v positivním a/nebo negativním směru výrazně ovlivňují 
výkonnost a tedy i vývojový charakter firmy typu MTF.  Výsledky této práce tedy 
poslouží pro: 

• efektivnější analytické zaměření MTF zejména na klíčové strategické parametry 
nejvýznamněji ovlivňující vývoj firmy (uvedených v tabulce 12) 

• účinnější syntézu v podobě cíleného strategického myšlení a generování návrhů a 
opatření zaměřených především do těch problémových oblastí, které jsou i 
z hlediska obecné významnosti vztahu strategického řízení a vývoje nejkritičtější 
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• účinnější kontrolu reálného strategického chování díky zaměření se na klíčové 
parametry 

• účinnější zaměření vzdělávání vlastníků a top managementu v oblastech 
klíčových pro rozvoj firmy (například inovačního managementu)  

Nepřímý efekt může práce poskytnout i ve vztahu k často potřebné sebereflexi 
vlastníka při zajišťování podmínky solidních manažerských a podnikatelských 
schopností vlastníka jako převážně nutného parametru úspěšného vývoje firmy, ať už je 
řešení tohoto problému realizováno vzděláváním vlastníka, případně jeho koučováním 
nebo reálným rozšířením ‚strategického‘ a/nebo exekutivního manažerského týmu nebo 
jiným radikálnějším způsobem (pokud je realizovatelný).  

Disertační práce samozřejmě nemůže nabídnout zcela zaručené „návody“ pro 
změny strategického managementu, které by stoprocentně zajistily úspěšný vývoj 
a/nebo obrat k úspěšnému vývoji dosud neúspěšné firmy, už proto, že žádná taková  
stoprocentní řešení či „návody“ ve strategickém managementu objektivně neexistují. 
Nicméně, disertační práce každopádně sama poskytuje a/nebo vytváří podmínky pro 
definování změnových expertních doporučení seriózního charakteru. 

Institucionální využití 

Způsobem obsahově obdobným firemnímu využití poslouží výsledky disertační 
práce a informace v ní obsažené i organizacím a institucím (respektive jejich příslušným 
organizačním složkám) charakteru specializovaných agentur, hospodářských komor, 
sdružení a dalších podobných organizací zaměřených na monitorování a podporu 
podnikání malých a středních firem. Zjištění presentovaná v této práci instituce využijí 
pro efektivnější zacílení a zlepšení účinnosti svých aktivit a programů, ať už ve formě 
obecných vzdělávacích materiálů nebo jako základů tvorby aplikovatelných pomůcek a 
nástrojů pro hodnocení konkrétních firem typově odpovídajících MTF anebo jiným 
potřebným způsobem. 

Studijní a pedagogické využití   

Výsledky disertační práce a další v ní presentované informace jsou přiměřeně 
využitelné i pro zatraktivnění a zaktuálnění výuky managementu SME na školách 
zaměřených na business a podnikání. Strategické řízení, jakkoliv v případě menších 
firem specifické a potenciálně problematické, je jak ve vnitrofiremním tak i širším 
sociálním kontextu stále důležitější a významnější, což jistě představuje pro 
akademickou a školní půdu výzvu. Navíc jde jistě o výsostně atraktivní studijní i 
pedagogickou doménu s ambicí, ale i nutností, kontinuálního rozvoje témat nejenom 
s ohledem na obrovskou komplexitu problematiky řízení SME. 

7.5. Možnosti dalšího výzkumu 

Realizovaný výzkum byl proveden na vzorku, který je spíše středního rozsahu, 
resp. rozsahu odpovídajícího spodní hranici použitelnosti některých „holisticky“ 
vhodných nástrojů, zejména vícerozměrné, statistické analýzy (i proto byla také pro 
zajištění validity a spolehlivosti  výzkumu využita další metoda fsQCA).  Z tohoto 
pohledu se tedy nabízí teoretická možnost zvětšit dalším výzkumem vzorek MTF a 
ověřovat platnost již zjištěných výsledků. Nicméně z hlediska teoretického i praktického 
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přínosu by takto postavený výzkum nepřinesl mnoho nového, pokud by z hlediska 
výrazné mohutnosti vzorku a dalšího parametrizování kategorizačního fuzzy systému 
neopravňoval k vytvoření přesnějšího predikčního modelu vývoje firem MTF. 
Z praktického hlediska by však bylo účelnější provést srovnatelný výzkum na vzorku 
většího rozsahu z celé populace firem typu SME, případně z populace odpovídajících 
dalším podmnožinám menších firem jinak oborově vymezených (například  
podmnožině „retailových“ firem, menších strojírenských firem či menších stavebních 
firem …) a analyzovat nakolik jsou získané informace a znalosti o strategickém řízení 
společné pro celou doménu SME, případně prozkoumat společné znaky a odlišnosti 
strategického řízení podle různých typů „businessu“. 

Teoreticky i prakticky přínosným pro MTF by byl jistě i navazující výzkum, 
který by s využitím této práce vyselektoval z množiny strategických proměnných ty, 
které byly identifikovány jak statisticky významné (případně doplnil i další „pouze“ 
blízké statistické významnosti) a tyto dále detailizoval a strukturoval do podoby 
výstižnějších parametrů, umožňujících zjistit podrobnější informace o konkrétních 
reáliích obsahu strategie, aktivitách strategického procesu a kontextuálních vlivech 
týkajících se MTF. K tomuto výzkumu lze doporučit opětné použití metody fsQCA, 
kterou lze považovat za ideální pro zkoumání právě strategického řízení v různých 
detailech, jejich komplexity a různosti vzájemných vztahů (a to dokonce i řady dalších 
v této práci – samozřejmě úmyslně - neanalyzovaných vztahů i nad daty stávajícího 
výzkumu realizovaného v rámci této disertace). 

Z pohledu převažujícího množství menších firem (a zřejmě nikoliv pouze typu 
MTF), které se spokojují nebo přímo orientují na „bezpečné“ přežívání a/nebo bezpečný 
růst - tedy firem, které nehledají aktivně příležitosti pro růst a s podléhají hrozbě vnitřní 
inercie řízení a fungování - by byla, zejména z pohledu praktického „businessu“, silně 
zúročitelná varianta obdobného výzkumu vlivu strategických parametrů na vývoj, 
zaměřená však pouze na množinu rostoucích firem (MTF nebo obdobného typu) avšak 
s jemnější kategorizací charakterů růstu, respektive charakteristik jejich výkonnosti.  Ve 
spojení s tímto výzkumem by bylo účelné zdůraznit ve výzkumném rámci přístup 
„strategy as practice“, který je v českých podmínkách prozatím spíše nevyužíván, 
ačkoliv jeho prostřednictvím lze zajistit poznání, které koriguje přílišnou abstraktnost  
výzkumů ve prospěch strategického řízení jako aplikované „business“ disciplíny a 
zvýrazňuje především praktický přínos výzkumu (nutno podotknout, že „strategy as 
practice“ je relativně nový přístup i v zahraničních výzkumech a dostupná literatura, 
zejména [Johnson, 2007], nabízí obrovské a přitom strukturované pole rámců výzkumů 
strategií). Výsledky takového výzkumu by byly prakticky zúročitelné právě tou největší 
množinou menších firem, v disertační práci „unifikovaně“ kategorizovaných jako RP 
firmy.  

Podobně by na základech stávajícího výzkumu po stránce obsahové a/nebo 
metodické mohly být realizovány specifičtější výzkumy strategického řízení, 
resp. změny strategického řízení menších firem, které úspěšně realizovaly ‚obratovou‘ 
strategii typu „recovery“ či „turnaround“ strategie, což by nabídlo možné implikace a 
využití pro vlastníky a management firem v úpadku či firem dlouhodobě stagnujících.  

Samozřejmě, všechny tyto náměty dalších výzkumů jsou zejména v českých 
podmínkách podmíněny vyřešením problémů s nalezením vhodných respondentů/firem 
ochotných zúčastnit se předmětného výzkumu. Tedy základem úspěšného výzkumu 
firem (zejména z domény SME v ČR) bude vždy především vyřešení základního 
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předpokladu, kterým je způsob a metoda získání odpovídajících dat co do množství, 
charakteru a potřebné vypovídací hodnoty.  
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8. ZÁVĚR PRÁCE  

 

Předložená disertační práce z oblasti strategického řízení a jeho vlivu na MTF  
presentuje v adekvátní podobě zjištění ze souvisejícího výzkumu a poskytuje jeho 
syntetickou interpretaci. Vlastní výzkum vychází z méně používaného abduktivního 
přístupu ústícího do řešení předem vymezeného výzkumného problému bez potřeby 
definování explicitních hypotéz a následného ověřování jejich platnosti či neplatnosti.  
Disertační práce respektuje potřebu holistického přístupu ke zkoumání komplexního 
fenoménu, jakým je právě strategické řízení, a staví na konfiguračním přístupu a 
v souladu s ním použitých metodách a nástrojích zpracování získaných empirických dat 
a interpretace získaných výsledků;  konkrétně v analýze využívá přístupu více, 
vzájemně se doplňujících metod, kdy prostřednictvím jedné z nich, fuzzy-množinové 
kvalitativní komparativní analýzy, dostatečně spolehlivě ošetřuje rozsah výběrového 
vzorku na spodní hranici využití „obvyklých“ metod a nástrojů statistické analýzy.  

Součástí disertační práce je návrh „originálního“systému vývojové kategorizace 
menších firem vycházející z hodnocení parametrů třírozměrného konstruktu výkonnosti. 
Fakticky byl v rámci práce vytvořen matematický model charakteru fuzzy inferenčního 
systému, jehož prostřednictvím byly firmy typu MTF rozděleny do čtyř, v systému 
vývojově vymezených kategorií. Kategorizační systém není vázaný pouze na využití 
v této disertační práci, nýbrž může být, za předpokladu akceptace již nastavených 
vnitřních parametrů, využit i mimo ni pro vývojovou kategorizaci firem, případně může 
být využit metodicky pro konstrukci jiných kategorizačních systémů využívajících 
fuzzy logiky.  

Práce též nabízí široce vymezený výzkumný rámec strategického řízení MTF, 
založený na propojení vícero konceptů a přístupů ke strategii a strategickému 
managementu, konkrétně pak přístupů ke strategii přes její obsah, strategický proces, 
kontextové parametry a  prvky strategické praxe, pokrytých naplněním rámce rozsáhlou 
množinou strategických proměnných. Vytvoření výzkumného rámce i výběr 
strategických proměnných je podložen provedením a efektivním vyhodnocením 
rozsáhlého sekundárního výzkumu fenoménu strategického řízení zejména v oblasti 
SME.  

Výsledky a zjištění z vlastního výzkumu strategického řízení MTF a jeho vlivu 
na charakter vývoje těchto firem umožnily úspěšné vyřešení zadaného výzkumného 
problému a průkazně potvrdily samotnou existenci významné závislosti výkonnosti a 
vývoje těchto firem na jimi realizovaném strategickém řízení. Zároveň identifikovaly 
nejvýznamnější strategické aspekty a typy strategického chování v dílčí i konfigurační 
podobě, jejichž prostřednictvím je vývoj MTF fakticky ovlivňován, což vytvořilo 
významnou bázi pro reálné teoretické i praktické přínosy této práce (byť v jejích 
uvědomovaných si a ex ante presentovaných limitech).  

 Obecným cílem výzkumu a disertační práce bylo posunout dál poznání 
fenoménů strategického řízení prostřednictvím zkoumání zúžené množiny podniků 
SME a úspěšným vyřešením daného výzkumného problému s dalšími konsekvencemi 
výsledků a zjištění byl tento cíl naplněn. Nicméně, míra tohoto posunu nechť je pak na 
posouzení teoretiky i praktiky vnímané užitné hodnoty této disertační práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BCS Boston Consulting Group Matrix - potfóliová matice BCG 

COG Centre Of Gravity - metoda defuzzifikace, kdy je konkrétní výstupní 
hodnota z výsledné fuzzy množiny stanovena jako „souřadnice“ těžiště 
plochy vymezené funkcí příslušnosti   

EBIT Earnings Before Interests and Tax - provozní hospodářský výsledek 

EC European Commision - exekutivní orgán Evropské unie 

EU European Union - Evropská unije 

FIS Fuzzy Inference System - systém pro fuzzy ineferenci, mapující vstupní 
proměnné na výstupní s využitím fuzzy logiky 

fsQCA Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis – fuzzy-množinová 
kvalitativní komparativní analýza  

fs/QCA Programová aplikace pro analýzu dat metodou fsQCA 

GMP Generalized Modus Ponens – zobecněný modus ponens, jako 
nejpoužívanější schéma usuzování založené na implikaci a potvrzování 
s využitím již potvrzeného 

HV hospodářský výsledek firmy – čistý zisk, zisk po zdanění 

HW hardware – označení pro technické (fyzické) prvky výpočetní techniky a 
informačních technologií 

IT Infomation Technology – informační technologie 

KBV Knowledge Based View – interně zaměřený přístup z množiny RBV pojetí 
strategie, vypichující jako zdroj udržitelné konkurenční výhody firmy její 
„soft“ zdroje charakteru znalostí, jejich nekopírovatelného mixu a 
zvládnutého znalostního managementu 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MTF menší technologické firmy 

PO Pokles – označení vývojové kategorie MTF s charakterem (trendem) 
poklesu výkonnosti 

QCA Qualitative Comparative Analysis – kvalitativní komparativní analýza 
využívající booleovských („crisp“, dichotomických) množin 

RBV Resource Based View – pojetí strategie přes zdroje firmy, interní zaměření 
strategie 

ROA Return On Assets – rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE Return On Equity – rentabilita vloženého kapitálu 

ROS Return On Sales – rentabilita tržeb, ukazatel nákladovosti 

RP Rostoucí pomalu – označení vývojové kategorie MTF s charakterem 
(trendem) pomalého růstu výkonnosti 
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RR Rostoucí rychle – označení vývojové kategorie MTF s charakterem 
(trendem) rychlého, resp. výrazného růstu výkonnosti 

SCP Structure Conduct Performace – SCP paradigma, přístup ke strategii přes 
trh (jeho „strukturu“), který vymezuje možnosti strategického chování  
firmy a její výkonnost, externí zaměření (market-performace) 

SLEPT Social, Legal, Economic, Politoval, Technological factors – akronym pro 
oblasti externí strategické analýzy 

SME Small and Medium Enterprises – malé a střední podniky 

ST Stagnace – označení vývojové kategorie MTF s charakterem (trendem) 
stagnující výkonnosti 

SW software – označení programových aplikací a komponent výpočetní 
techniky a informačních technologií 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – akronym pro strategickou 
analýzu firmy ve struktuře interních silných a slabých stránek a externích 
příležitostí a hrozeb 
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Příloha 1:     Dotazník výzkumu (11 stran) 
 

∗∗∗∗ Vyplňte prosím ukazatele v následující tabulce I.  Finanční údaje postačí uvést v miliónech Kč.

I. Ukazatel  /  Kalendářní rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Počet zaměstnanců

2 Počet vlastníků

3 Roční obrat firmy

4 Hospodářský výsledek

5 Vlastní kapitál

I.a Ukazatel Typ

1 Počet zaměstnanců

2 Počet vlastníků

3 Roční obrat firmy

4 Hospodářský výsledek

5 Vlastní kapitál

Pokud jste vyplnili tabulku I. , pokračujte tabulkou II.  na následující straně dotazníku (tj. 

přeskočte tabulku I.a ) .  Pokud jste však nemohli uvést v tabulce I.  číselné údaje, doplňte do 

tabulky I.  alespoň data pro rok 2006  a rok 2003  (nebo předchozí) a níže v tabulce I.a vyberte typ 

vývojových trendů ukazatelů své firmy pro takto vymezené období pomocí kódu grafu odpovídajícího 

trendu příslušného ukazatele - např. "Typ" = RRT, pokud ukazatel za zkoumané období rostl rychle a 

trvale.

Neodpovídá-li trendu ukazatele žádný z uvedených grafů, označte "Typ" písmenem [X]; 
typicky jde o případ "bez trendu", tj. "ode zdi ke zdi".

∗∗∗∗

RŮST RYCHLÝ 
TRVALÝ

[RRT]

RŮST RYCHLÝ 
KOLÍSAVÝ

[RRK]

RŮST POMALÝ 
TRVALÝ

[RPT]

RŮST POMALÝ 
KOLÍSAVÝ

[RPK]

STAGNACE 
SETRVALÁ

[SS]

STAGNACE 
KOLÍSAVÁ

[SK]

POKLES 
SETRVALÝ

[PS]

POKLES 
KOLÍSAVÝ

[PK]

OBRAT DO 
RŮSTU

[ODR]

OBRAT DO 
POKLESU

[ODP]
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II. Strategická událost 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1
Změna ve vlastnické struktuře, která 
významně ovlivnila fungování firmy

2
Vstup strategického partnera, fúze nebo 
jiné spojení firem (síť, aliance, …)

3
Příchod/ odchod klíčové osoby nebo 
osob

4
Významná změna v top managementu 
(například nový ředitel)

5
Významná změna organizační struktury 
firmy

6
Významná změna v klíčovém firemním 
procesu/ procesech

7
Významná změna v systému vzdělávání 
managementu, pracovníků

8
Zavedení nového motivačního systému, 
systému odměňování a hodnocení

9
Zavedení nebo významná změna 
způsobu měření výkonnosti firmy

10
První nebo další významné využití úvěru 
(cizího kapitálu)

11
Realizace významné investice do vývoje 
(R&D)

12
Získání a využití významné dotace či 
podpory (státní, EU nebo jiné)

13
Využití externích poradenských služeb 
(poradce, kouč, konzultant, …)

14
Významná změna vnějšího prostředí 
(konkurence, …) - Negativní, Positivní

15
Vytvoření skutečně sdílené vize (stra-
tegického záměru) nebo její změna

16
Získání strategicky významného 
zákazníka/ projektu

17
Zavedení systému řízení jakosti (ISO 
apod.)

18
Vytvoření a/nebo uvedení nového 
produktu/služby na trh

19
Zahájení procesu průniku na zahraniční 
trhy

20
Spuštění významné marketingové 
aktivity

21
Zavedení nového IS nebo jeho výz-
namné části (ERP,CRM,ServiceDesk..)

22
Zavedení nové vývojové a/nebo výrobní 
technologie

23
Realizace významného outsourcování 
některých procesů/služeb

24
Realizace významného zeštíhlování  
firmy (downsizingu)

25 Jiná strategická událost [rok / popis]

26 Jiná strategická událost [rok / popis]

V tabulce II.  prosím zakřížkujte v příslušném roce (rocích) vznik významných událostí a případně 

doplňte seznam o další strategické kroky či události  podle Vašeho úsudku. 
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III.

osvč s.r.o. a.s. jiný nevím

osvč s.r.o. a.s. jiný nevím

<3 roky 3-5let 6-8 let 9-10 >10 čís.údaj nevím

<3 roky 3-5let 6-8 let 9-10 >10 čís.údaj nevím

1 2 3 4 >4 čís.údaj nevím

1 2 3 4 >4 čís.údaj nevím

0 1 2 3 >3 čís.údaj nevím

0 1 2 3 >3 čís.údaj nevím

>33% <50% <66% <100% =100% čís.údaj nevím

0 1 2 3 >3 čís.údaj nevím

nevím

nevím

velký středně významný žádný nevím

silné středně významné žádné nevím

klíčový průměrný žádný nevím

značné průměrné žádné nevím

velké průměrné žádné nevím

1

2 Typ firmy v současnosti

V tabulce III.  prosím zakřížkujte ke každému parametru (tj. v každém číslovaném řádku) jednu z 

nabídnutých variant. Kde je to možné preferujte prosím uvedení konkrétního číselného údaje do 

položky "čís.údaj".

Typ firmy při založení

3
Stáří firmy - počet roků existence 
firmy

4
"Stáří businessu"- počet roků 
angažmá v současném typu 
businessu

8
Počet právnických osob (firem) 
jako vlastníků v současnosti

5
Počet vlastníků firmy při založení 
firmy

6
Počet vlastníků firmy v 
současnosti

Počet právnických osob (firem) 
jako vlastníků při založení

11 Majoritním vlastníkem je

 VLASTNICKÝ KONTEXT A PARAMETRY

9
Existuje majoritní vlastník s 
majetkovým podílem

10
Počet vlastníků skutečně 
pracujících ve firmě

7

12 Ředitelem společnosti je
vlastník "profesionál"

13
Rozdíl mezi org.strukturou a 
neformální mocí vlastníka(ů) je

14
Mezi vlastníky jsou vedeny 
mocenské, politické boje

Manažerské schopnosti majitele 
jsou

17

15
Vliv majitele(ů) na vývoj firmy 
a/nebo formování strategie je

16
Podnikatelské schopnosti 
majitele (zvládání rizika, inovativ-
nost, proaktivita) jsou

Právnická osoba Fyzická osoba

"starší" zaměstn.
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∗∗∗∗

 IV.

1 2

 Orientace
Označ 
i více

Označ

i Rychlý (ambiciózní) růst i

ii Pomalý bezpečný (inkrementální) růst ii

iii
Bezpečné dlouhodobé (aktivně řízené) 
přežívání 

iii

iv
Přežívání "bez budoucnosti"  
(okamžitý profit)

iv

v Budoucí prodej firmy v

vi Vstup na burzu (kotování) vi

vii Nevím, nelze určit

viii Jiná orientace firmy

∗∗∗∗

V.

3

 [Strategická alternativa]
Označ 
i více

Označ 
i více

i Minimalizace nákladů / nízké ceny ix

ii
Diferenciace v marketingu (promo, 
produktové vlastnosti, distr. kanály…)

x

iii
Diferenciace v inovacích (produktů, 
služeb, firemních procesů,…)

xi

iv
Diferenciace charakterem a úrovní 
servisu a zákaznických služeb

xii

v
Diferenciace špičkovou kvalitou 
produktů a služeb

xiii

vi
Internacionalizace firmy s cílem využití 
globálních trhů a příležitostí

xiv

vii Nelze určit

viii Jiná specifická strategická alternativa

4 MATICE STRATEGIE RŮSTU 

zaměřená na současný trh

zaměřená na nové trhy

V  tabulce V. označte všechny skutečně využívané strategické alternativy (konkurenční výhody - 

opět i vícery) a závěrem pak preferovanou strategii růstu (políčko v matici), pokud ji lze identifikovat 

 STRATEGICKÁ ORIENTACE (TÉMA)

Skutečný vývoj firmy za  
posledních 5 nebo více let má 
trend typu:

Strategický záměr vlastníků/firmy 
vyjadřuje  orientaci firmy na:

Proaktivní hledání a flexibilní využití 
ad hoc příležitostí

Obrat trendu

Bez zjevného trendu

 Stávající trend vývoje

Rychlý růst

Pozvolný růst

Stagnace - beze změn

Úpadek

spoléhající na současný produkt spoléhající na nový produkt/vývoj

 Jaká, popis:

V tabulce IV. prosím označte všechna (i více) tvrzení, která vyjadřují strategii (strategickou 

orientaci, nosné téma ...) firmy a její stávající trend vývoje.

Využití extrémě odlišných časových 
parametrů realizací a služeb
Využití sítě kontaktů, vazeb, lobování, 
….

   Konkurenční výhoda (výhody) vaší firmy vycházejí z:

 [Strategická alternativa]

Využití strategického partnera (nové 
trhy, zisk know-how, technologií, ...)
Využití potenciálu strategické aliance 
nebo sítě firem (aktiva, znalosti, …)
Využití potenciálu a zdrojů 
podnikatelského inkubátoru

STRATEGICKÝ VÝBĚR (KONKURENČNÍ VÝHODY)

 Jaká, popis:
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B. SOUČASNÝ STAV, PARAMETRY FIRMY, STRATEGICKÝ PROCES

∗∗∗∗

X

I.   Účel a existenční stimuly organizace - strategický koncept (nosný záměr)

1 Nevím, 
nelze 
určit

2 Nevím, 
nelze 
určit

3 Nevím, 
nelze 
určit

4 Nevím, 
nelze 
určit

5 Nevím, 
nelze 
určit

6 Nevím, 
nelze 
určit

7 Nevím, 
nelze 
určit

8 Nevím, 
nelze 
určit

9 Nevím, 
nelze 
určit

10 Nevím, 
nelze 
určit

V následující částech dotazníku " B"  vyznačte prosím skutečný stav ve vaší firmě značkou (např. křížkem) 

na pomyslné úsečce mezi dvěma vzájemně protikladnými tvrzeními, například

Firma je velmi úspěšná Firma je velmi neúspěšná

Firma  má jasnou, promyšlenou 
představu (STRATEGICKÝ 
KONCEPT/vizi) o budoucím směřování 

a rozvoji firmy v horizontu 5 a více let

Firma nemá jasnou a konkrétní 
představu (STRATEGICKÝ KONCEPT 
či VIZI) o budoucím směřování a rozvoji 

firmy

Strategický koncept je reálně 
naplňován aktivitami vrcholového 

vedení firmy (např. strategické iniciativy, 

rozhodnutí, projekty …)

Firma nemá žádnou konkrétní 
strategii, pouze dílčí, krátkodobější 
záměry nebo měnící se cílové priority

Strategie je v rámci vrcholového 
vedení firmy reálně sdílena, tj. shodně 
interpretována, reálně akceptována a 
aktivně podporována

Strategie firmy není vrcholovým 
vedením  (jeho částí) reálně sdílena,  je 
vnímána jako "manažerská povinnost", 
formalita bez  šance na realizaci 

Strategie je dostatečně 
komunikována a presentována v 
rámci celé firmy, pracovníci firmy 
strategii znají, rozumí jí a akceptují ji.

Strategie firmy je v podstatě utajená, 
není dostatečně komunikována, 
pracovníci ji neznají nebo jí nerozumí, 
případně jsou k ní v opozici

Strategický koncept není reálně 
naplňován, buď neexistuje, je zcela 
mlhavý  nebo je pouze formální a řízení 
firmy z něj nevychází

Strategie firmy vychází primárně z 
důsledné analýzy "business" prostředí 
a vnitřních faktorů firmy

Strategie firmy má podobu  
písemného dokumentu s konkrétním, 
jasným a použitelným obsahem

Strategii firmy lze co do obsahu a 
formy hodnotit jako kvalitní, konkrétní, 
realizovatelnou, v souladu se strateg. 
konceptem a firemní kulturou

Strategie firmy je založena především 
na intuici, zkušenostech či citu pro 
podnikání u tvůrců strategie

Strategie firmy existuje pouze v ústní 
nebo myšlenkové podobě, nekonkrétní, 
s problematickou použitelností

Strategii lze hodnotit jako zcela 
nekvalitní, prakticky nepoužitelnou, ať už 
kvůli obsahu nebo formě a/nebo 
nerealizovatelnou

Strategický koncept je ve firmě známý 
a sdílený, tj. je ve firmě dostatečně 
komunikován, pracovníky většinově 
akceptován a podporován

Strategický koncept je pracovníkům 
firmy neznámý a/nebo mu nerozumí, 
reálně ho neakceptují,  nevěří mu, 
nepodporují jeho naplňování.

Firma má formulovanou konkrétní, 
realizovatelnou a propracovanou 
strategii (např. na 2 až 3 roky), 
vycházející ze strategického konceptu

Strategie je ve firmě brána  jako 
jednou pro vždy "přijatý zákon", jehož 
platnost a aktuálnost není třeba dále 
ověřovat a který je třeba "pouze" naplnit.

Strategie je chápána jako situační 
záměr pro naplnění dalšího kroku 
strateg. konceptu/vize, který je třeba 
opakovaně ověřovat a případně korigovat

 



140 

II.   Organizační kontext

11 Nevím, 
nelze 
určit

12 Nevím, 
nelze 
určit

13 Nevím, 
nelze 
určit

14 Nevím, 
nelze 
určit

15 Nevím, 
nelze 
určit

16 Nevím, 
nelze 
určit

17 Nevím, 
nelze 
určit

18 Nevím, 
nelze 
určit

19 Nevím, 
nelze 
určit

20

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

Jaká:Jaká:

Úroveň infrastruktury, využití IS/IT ↑ ↓ Úroveň infrastruktury, využití IS/IT

Jiná specifická kompetence firmy  ↑ ↓ Jiná specifická kompetence firmy

↓ Obchodní schopnosti, dovednostiObchodní schopnosti, dovednosti ↑

Systém zákaznické podpory ↑ ↓ Ssytém zákaznické podpory

Systém řízení vývoje, R&D ↑

↓ Vrcholové řízení firmy

↓ Technologické know- how firmy

↓ Systém řízení vývoje, R&D

Firma disponuje skvělou kvalitou a 
úrovní těchto systémů, schopností:

Firma je kriticky omezena úrovní a 
kvalitou těchto systémů, schopností:

Vrcholové řízení firmy ↑

Technologcké know-how firmy ↑

Firma má dostatek kapitálu, vlastního 

nebo cizího (peněžních zdrojů) na 

realizaci strategie firmy

Firma je v naplňování svých záměrů 
výrazně omezena nedostatkem 
kapitálu nebo přístupem k němu

Firma má dostatek kvalitních lidských 
zdrojů (s nízkým rizikem fluktuace) pro 
realizaci svých záměrů

Firma je v naplňování svých záměrů 
výrazně omezena nedostatkem (nebo 
fluktuací) kvalitních lidských zdrojů

Firma má systém řízení kvality (ISO) a 
ten je vedením i pracovníky vnímán 
jako nepostradatelný (silná stránka)

Firma má systém řízení kvality (ISO), ale 
ten je vedením a/nebo pracovníky 
vnímán jako ryze formální a zbytečný

Firemní zdroje a schopnosti jako 
celek a jejich řízení představují 
výraznou výhodu a silnou stránku firmy

Firemní zdroje a schopnosti jako celek 
a/nebo jejich řízení představují 
významnou slabinu a ohrožení firmy

Firma má formalizovanou, pevně 
definovanou organizační strukturu 
adekvátní velikosti firmy

Firma nemá formální organizační 
strukturu a/nebo je struktura zcela 
plochá (typu "šéf a ostatní") 

Organizační struktura má "čistý" 
útvarový charakter (funkcionální 
struktura)

Organizační struktura má  projektový 
(zakázkový) charakter

Fungování firmy plně respektuje formální 
organ. strukturu, význam neformálních 
aktivit je zanedbatelný

Fungování firmy je organizačně 
"dynamické", spoléhá na neformální 
vazby a vlastní iniciativu pracovníků

Firemní klima je "tvrdé a 
nepromíjející", orientované pouze na 
výsledky, vztahy nejsou důležité

Firemní klima je "měkké až 
nenáročné", silně orientované na vztahy 
s preferencí nekonfliktního prostředí

Firma má zavedený systém řízení 
kvality (ISO) 

Firma nemá žádný systém řízení 
kvality, kvalitu řídí neformálně, intuitvně, 
bez procesního pojetí nebo neřídí vůbec  

Nevím, 
nelze 
určit
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III.   Podnikatelská orientace firmy

21 Nevím, 
nelze 
určit

22 Nevím, 
nelze 
určit

23 Nevím, 
nelze 
určit

24 Nevím, 
nelze 
určit

25 Nevím, 
nelze 
určit

26 Nevím, 
nelze 
určit

27 Nevím, 
nelze 
určit

28 Nevím, 
nelze 
určit

29 Nevím, 
nelze 
určit

IV.   Externí kontext

30 Nevím, 
nelze 
určit

31 Nevím, 
nelze 
určit

32
Nevím, 
nelze 
určit

33
Nevím, 
nelze 
určit

Firma na trhu funguje často jako 

"průkopník", tedy hráč který mění "vyjeté 
koleje" produktů, služeb a vztahů

Firma funguje vzhledem k pohybům na 
trhu značně reaktivně, spíše se ex post 
přizpůsobuje změnám na trhu

Strategie i reálné fungování firmy je 
zaměřeno na získání pozice leadera na 
trhu (získání max. tržního podílu)

Chování firmy se snaží vyhýbat tvrdým 
konkurenčním střetům, nikdy není 
agresivně konkurenční (např. cenově) 

Stanovených cílů většinou (po rázném 
rozhodnutí) dosahuje firma přímočaře, 
dravě, co nejrychleji a s maximálním 
nasazením svých zdrojů

Cílů (po důkladné analýze a většinou 
zdlouhavém rozhodování) dosahuje firma 
postupně, v krocích malých vzájemně 
provázaných změn

Firma využívá ke svému financování 
opakovaně a ve význaném měřítku i 
cizích zdrojů (úvěrů)

Firma je financována přísně 
konzervativně s využitím pouze vlastního 
kapitálu (nebo bezpeč. dotací)

Firma je velmi aktivní až agresivní ve 
vyhledávání a využívání příležitostí na 
trhu

Firma spíše preferuje obranu svých 
tržních pozic a nových příležitostí trhu 
prakticky nevyužívá 

Firma jde i do vysoce rizikových 
projektů, pokud je šance na dosažení 
extrémního profitu

Firma preferuje méně rizikové projekty, i 
když mají pouze průměrnou nebo nižší 
návratnost

Vlastnosti a charakteristiky firemních 
produktů a služeb jsou velmi stabilní, 
nevyžadují prakticky změny, zlepšení

Vlastnosti a charakteristiky firemních 
produktů / služeb zákazníkům nestačí, 
firma je průběžně mění a zlepšuje

Investice firmy do vývoje, případně do 
výzkumu, v meziročním srovnání 
viditelně rostou

Investice firmy do vývoje jsou konstantní 
nebo je firma např. v rámci optimalizace 
nákladů snižuje

Firma v posledních 3 letech uvedla na 
trh více "viditelných"  nových produktů/ 
služeb (ne updates, upgrd., ne jen 

Firma v posledních 3 letech neuvedla na 
trh žádný "viditelný" nový výrobek nebo 
službu (max. upgrades stávajících)

Trh klíčového businessu firmy má 
obrovský potenciál, je trhem rostoucím 
v domácím i globálním měřítku

Domácí trh klíčového businessu firmy 
má omezený potenciál a globálně je 
produkt těžce uplatnitelný 

Konkurence firmy je domácím trhu 
omezená, neagresivní, pomalu rostoucí, 
bez výrazného leadera

Konkurence firmy je na domácím trhu 
velmi silná, agresivní, výrazně rostoucí,s 
jasnými adepty na leadera trhu

Firma má v podnikání reálné globální 
ambice, které promítá do své strategie a 
reálného fungování

Firma je orientována lokálně bez 
ambicí na vstup na zahraniční trhy, 
což se odráží v jejím reálném fungování

Dynamika trhu klíčového businessu 
je obrovská, s bouřlivlým vývojem, 
nestabilní strukturou, nepředvídatelností 
a prolínáním s jinými typy businessu  

Dynamika trhu klíčového businessu 
firmy je nízká s pomalým vývojem a 
stabilní strukturou, předvídatelná, bez 
tlaku na změny obchodního modelu
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34
Nevím, 
nelze 
určit

35
Nevím, 
nelze 
určit

36
Nevím, 
nelze 
určit

37

Ji
st

ě 
A

N
O

A
si

 A
N

O

na
 p

ůl

A
si

 N
E

Ji
st

ě 
N

E

Nevím

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xii

Umožňuje-li charakter číslovaného tvrzení i více současných voleb, je sloupec pojmenován "označ (i více)"

V.   Strategický proces, strategické aktivity

38
označ

a.

b.

c.

d.

realizaci brzdí neznalost, nesdílení strategie

realiz. není propojena s motivací pracovníků

operativa znemožňuje úspěšnou realizaci

Poznámky, komentáře

realizace strategie je aktivně řízena

realiz. jde proti zájmu některých pracovníků

průběžně , tj. mají prakticky kontinuální charakter (s četností cyklů těchto aktivit v řádu týdnů)

občasně , tj. mají příležitostný charakter (četnost cyklů těchto aktivit je řádově v měsících, kvartálech)

jednorázově , tj. mají izolovaný charakter (cyklus proběhne např. jednou ročně při plánování)

tak, že žádný zjevný charakter nelze stanovit

Aktivity, které ve firmě vnímáte jako strategické, jsou prováděny:

firemní zdroje stačí k úspěšné realizaci

pracovníci věří v realizaci a podporují ji

realiz. brání nekonkrétnost vlastní strategie

organiz. struktura podporuje realizaci

realizace je v rozporu se zájmy části vedení

V následující části "V." prosím vyberte a označte křížkem ve sloupci "označ" tvrzení týkající se charakteru 

nebo průběhu každé popsané aktivity pod čísly 38 až 48.

realizace strategických změn je trvalá 

firemní kultura podporuje realizaci

Převažující charakteristiky realizace 
strategie ve firmě lze popsat takto:

∗∗∗∗

Firma aktivně, systematicky provádí 

sběr a vyhodnocení informací z 
vnějšího prostředí v globálním měřítku 

a reálně je využívá k řízení 

Firma provádí sběr a hodnocení 
informací z vnějšího prostředí 
nárazově, reaktivně, nebo téměř vůbec 

ne, bez globálního záběru

Fungování firmy je kriticky závislé na 

průběžném získávání a využívání 

nových informací, znalostí, inovací, 

využití IT, tj. na účinném řízení znalostí

Pro úspěšný rozvoj firmy není kriticky 
významný účinný znalostní 
managament, intenzivní získávání a 
využití nových informací a znalostí 

Vytváření strategie je typu "zvenku-
dovnitř", tj. podle znaků vnějšího trhu se 
firma tržně pozicuje, dle toho jsou 
doplněny a konfigurovány zdroje firmy

Způsob vytváření strategie firmy je typu 
"zevnitř-ven", tj. firma využívá výhod 
svých zdrojů a kompetencí ke 
konkurování na trhu
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39
označ

a.

b.

c.

d.

40
označ

a.

b.

c.

41
označ

a.

b.

c.

d.

42
označ

a.

b.

c.

43
označ

a.

b.

c.

44
označ

a.

b.

c.

d.

e.

f.

jsou doménou vrcholového vedení doplněného o vybrané klíčové pracovníky

jsou doménou vedení, ale formálně zahrnují i komunikaci "zespodu - nahoru"

jsou zcela doménou jednoho člověka (vlastníka a/nebo ředitele)

jsou zcela doménou vrcholového vedení a/nebo skupiny vlastníků

vedení aktivně podporuje komunikaci v obou směrech (zesp.-nahoru a opačně) a reálně jí využívá 

vznikají v širší spolupráci, role vedení/vlastníka je spíše řízení a sjednocování, výsledky jsou kolektivní 

aktivně a cíleně , tj. pravidelně, konkrétně a ve stále stejné struktuře informací

občasně , často nekonkrétně a nekonzistentně, avšak bez snahy selektovat nebo skrýt realitu

téměř vůbec ne , a/nebo výrazně, velmi selektivně se snahou neposkytovat konkrétní informace

Strategické aktivity (analýzy, hodnocení situace, generování možností - 
strat.alternativ, F) a formování či změny strategie lze charakterizovat takto:

systematické, komplexní a institucionalizované , tj. existují fungující systémy náboru, vzdělávání, 
hodnocení, motivace s měřením účinnosti, ve vedení firmy je "plnohodnotný" personální manažer

nesystematické a/nebo  nekomplexní a/nebo neinstitucionalizované , tj. nárazové vzdělávání, 
problem. motivace,intuitivní hodnocení účinnosti HRM,žádná či spojená funkce person.manažera

žádné, chaotické, pouze intutivní, neúčinné, často formální

Firma svoje pracovníky informuje o výsledcích firmy (finančních výsledcích, 
postavení na trhu, vnímané kvalitěF) a stavu plnění strategie:

je prováděno nesystematicky , tj. nárazově, s využitím pevně daných aktivit a nástrojů

není v podstatě prováděno vůbec , sledování zdrojů je minimální, hodnocení je téměř zcela intuitivní

je prováděno vynuceně , bez použití standardizovaných aktivit a nástrojů s velkým podílem intuice

Řízení lidských zdrojů jako celku je:

není v podstatě prováděno vůbec , sledování vnějších faktorů je minimální a hodnocení parametrů 
vnějšího prostředí je téměř zcela intuitivní

Řízenní a vyhodnocování vnitřních firemních zdrojů včetně měření výkonnosti 
firemních procesů (zejména finance, lidské zdroje, firemní IC/IT):

je prováděno systematicky , tj. opakovaně v systému pevně daných aktivit a nástrojů

neurčitě , nelze stanovit

Sledování a vyhodnocování vnějšího prostředí firmy (trhu, zákazníků, konkurence, 
trendů technologických, ekonomických apod.):

je prováděno systematicky , tj. opakovaně v systému daných aktivit a nástrojů,  s minimálním využitím 
intuice a zkušenostních odhadů manažerů

je prováděno nesystematicky , tj. nárazově s využitím ad hoc aktivit a nástrojů, se značným podílem 
intuice a zkušenostních odhadů manažerů

Strategické aktivity jsou ve firmě spouštěny a prováděny:

systematicky  podle stanovených pravidel, tj. v pevných termínech nebo čas. Intervalech či četnostech

náhodně , podle ad hoc autonomního rozhodnutí vedení, nikoliv však vynuceného událostmi

vynuceně , tedy prakticky pouze pod vlivem vzniku významné událostí typu krize, hrozba
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45 označ 
(i více)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

 

VI.   Doplňkové informace

46
označ

a.

b.

c.

d.

e.

47 označ 
(i více)

a.

b.

c.

48

a. roků

b. %%%%

c. %%%%

podíl pracovníků R&D (vývoje) na celkovém počtu lidí ve firmě

  Doplňte prosím následující údaje číselně:

velikost investice do R&D (vývoje) za rok 2006 v procentech obratu

plánovací horizont (časové rozpětí) strategie firmy

Pro potřeby řízení a strategického využití IS/IT: 

má firma jasnou a konkrétní IS/IT strategii, tedy rozšiřování a zkvalitňování IS je plánovité a cílené 

využívá některých standardů (například ITIL, COBIT, ISO20000, …) v procesech i aplikacích IS/IT

je informační systém reálně rozšiřován a udržován na vyspělé technické/technologické úrovni

čistý autokrat , tj. rozhoduje výhradně sám bez jakéhokoliv zohlednění názoru či potřeby konzultací 
směrem zdola nahoru

participativní manažer , moderuje (facilituje) tým, řešení i vlastní rozhodnutí je týmové, odpovědnost je 
reálně taktéž týmová (kolektivní)

laizzes-faire manažer , tým rozhoduje prakticky bez aktivní účasti a přispění ředitele, ten dává 
maximálně impuls k hledání řešení a nutnosti rozhodnutí

kvazi demokrat , navrhne řešení, vyslechne připomínky, případně zkoriguje, ale o výsledku rozhodne 
pouze on sám

demokrat , facilituje týmové hledání řešení, tým navrhuje řešení, ředitel pak rozhodne o výsledku, 
odpovědnost za rozhodnutí je na řediteli

provádění průběžného měření a hodnocení postupu realizace strategie

proces korekcí, dolaďování nebo re-formování strategie se současným udržením tahu na branku

jiná aktivita:

Styl řízení ředitele (ředitelky) a/nebo reálného leadera firmy je typu:

komunikační a "politická" příprava na realizaci strategické změny, zajištění sdílení strategie

vlastní realizace strategie (typicky vytrvalost a "tah na branku")

provádění jasného strategického rozhodnutí, tj. jednoznačného výběru ze strategických variant

generování a posuzování strategických variant (obecně kreativní generování myšlenek a nápadů)

provádění externí analýzy, tedy sledování a vyhodnocení vnějších faktorů firmy

provádění interní analýzy - zdroje, kompetence a schopnosti ve firmě a jejich synergické využití

jasné, konkrétní a sdělitelné formulování strategického záměru, strategie

celkové situační i trendové posouzení strategických faktorů v realitě možností a vize firmy

Ve své firmě identifikujte tři nejproblematičtější (ty s nejhorším výsledkem) 
strategické aktivity z následujícího výčtu aktivit:

vytyčení jasného záměru, strategického konceptu, vize
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C.  METODY, NÁSTROJE, TECHNIKY, KONCEPTY "STRATEGICKÉ PRÁCE"

∗∗∗∗

∗∗∗∗

O
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ač

O
zn

ač

Vyznačte prosím v tabulce I. křížkem, které metody používate při strategických aktivitách (tvorbě či změně strategie), případně 
doplňte další firmou používané metody / aktivity

V tabulce II.  prosím vyznačte ve sloupci " označ" všechny teoretické nástroje, techniky či koncepty, které ve firmě používáte pro 
"strategickou práci", respektive řízení firmy. Případně doplňte další nástroje či koncepty ve firmě reálně využívané

Dynamické schopnosti (dyn.capabilities) Teece, 1997 Učící se organizace, systém. dynamika Senge, 1990

Podnikatelská orientace (EO) Lumpkin Strategie modrého oceánu 

např. Kotler, 2000

Kim, 2005

Teorie omezení (theory of constraints) Goldratt, 1999 Benchmarking (učení se od nejlepších) Camp, 1989

D'Aveni, 1994 Reengineering Hammer, 1993

Teorie dokonalosti (theory of excellence) Peters, 1982 Matice produkt-trh (expansion matrix) Ansoff, 1957

Disciplíny excelence (pro na menší firmy) Harpst, 2002 SWOT analýza

Barney, 2003

Klíčové kompetence (core competences) Hamel, 1990 Balance Scorecard (BSC) Kaplan, 1992

Porterův diamant Porter, 1990

Porterovy generické strategie Porter, 1985 TQM, případně EFQM Ishikawa, 1985

Moderní teorie her (game theory) Tsoukas, 2001 Market disruption analysis

BCG portfóliová matice Henderson, 1979 Zdrojový koncept (resource-based value)

Neformální rozhovory v horizontální úrovni

Neformální rozhovory ve vertikální úrovni

Formalizované presentace

Účast externího poradce
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ěrTABULKA I.                   

VYBRANÉ METODY 
POUŽÍVANÉ PRO  
STRATEGICKÉ                 
AKTIVITY

METODY STRATEGICKÉ PRÁCE

ST
R

A
TE

G
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K
É 

A
K

TI
VI

TY

Schůzky

LiteraturaTeoretické nástroje, koncepty, ..

Řešitelské schůzky

Informační schůzky

TABULKA  II.  - NÁSTROJE, TECHNIKY A KONCEPTY PRO "STRATEGICKOU PRÁCI"

Teoretické nástroje, koncepty, … Literatura

Řízená diskuse (kvazi-branstorming)

Trénink, školení

Barney, 1991

PIMS (Profit Impact of Market Strategy) Buzzell, 1965 Strategy jako jednoduchá pravidla Eisenhardt, 2001

Christensen, 1993

Peters, 1980

Analýza 5 konkurenčních sil Porter, 1979

Porter, 1985 Model 7S (koncept úspěchu přes 7-S)

Znalostní management (knowledg.mgm) Nonaka, 1995

Hodnotový řetězec (value chain)

Strategické skupiny (strategic groups) McGee, 1986 Six Sigma (program kvality)

Disruption through 7S (speed, suprise, …)
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Příloha 2:     Seznam proměnných – popis, název, kódování 

 

Název Popis Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód

1
Vlastnický 

kontext
firm_type Typ firmy A.III.1, 2 nominalní OSVČ 1 sro 2 akciovka 3 jiný 4 nevím 5

2 firm_age Stáří firmy - v rocích A.III.3 ordinální ne víc jak 3 1 ne víc jak 5 2 ne víc jak 8 3 ne víc jak 10 4 víc jak 10 5

3 firm_engag Angažmá v core businessu A.III.4 ordinální ne víc jak 3 1 ne víc jak 5 2 ne víc jak 8 3 ne víc jak 10 4 víc jak 10 5

4 own_numb Počet vlastníků A.III.6 ordinální jediný 1 dva 2 tři 3 čtyři 4 více jak 4 5

5 own_struct Vlastnická struktura A.III.5, 6, 7, 8 nominální bez PO stálá 1 bez PO redukovaná 2
bez PO s růstem 
počtu vlastníků

3 s PO stálá 4 s PO redukovaná 5

6 own_major Vlastnická majorita A.III.9, 11 nominální FO do 50% 1
FO: od 50% do 
66,7%

2 FO od 66,7 do 100% 3 PO do 50% 4
není majorita = 
rovn.rozl.vlastn.

5

7 own_engag Angažmá vlastníků ve firmě A.III.10, 12 nominální Nepracuje v ní žádný 1
Pouze někteří, CEO 
není vlast.

2
Pracují všichni, CEO 
není vlast.

3
Pouze někteří, CEO 
= vlastník

4
Pracují všichni, CEO 
= vlast.

5

8 own_policy
Politicko-mocenské boje mezi 
vlastníky

A.III.14 ordinální žádné 1 mírné, občasné 2 středně významné 3 značné 4 silné 5

9 own_influ
Vliv majitelů na vývoj firmy, 
strategické chování

A.III.15 ordinální žádný 1 omezený 2 středně významný 3 značný 4 absolutní 5

10 own_maneo
Podnikatelské a manažerské 
schopnosti vlastníka

A.III.16,17 nominální obé mizerné 1
Špatné PoV, dobré 
MaV

2 obé průměrné 3
Špatné MaV, dobré 
PoV

4 obé skvělé 5

11
Strategický 

obsah
st_orient Strategická orientace firmy A.IV.1 nominální

orientace na silný 
růst

1
bezpečný inkremt. 
růst

2 na přežití 3 na okamžitý profit 4 nelze určit 5

12 st_altern Strategická alternativa I. A.IV.3 nominální min. ceny/ náklady 1 diference marketing 2 diference službami 3 diference inovacemi 4 internacionalizace 5

13 st_alterII Strategická alternativa II. A.IV.3 nominální využití strat. partnera 1
diference 
časov.param.

2 síťování firem,aliance 3
personál. síť 
kontaktů, ..

4
využij adhoc 
příležitostí

5

14 st_variant Varianty rozvoje A.IV.4 nominální penetrace trhu 1 nové produkty 2 nové trhy 3 diversifikace 4 neurčena nebo mix 5

15 st_intent Strategický koncept / vize
B.I.1, 2, 3, 
B.V.45a nominální

koncept není 
definovaný

1
mlhavá fráze, 
nepoužitelný

2
existuje ale je spíše 
formální

3
existuje, pracuje  
nedokonale

4
exist.,úspěšně s ním 
pracují

5

16 st_type Strategie firmy
B.I.4, 5, 10, 
B.VI.48a nominální žádná strategie 1

inutitvní, jen common 
sense 

2
inutiv. s omezu- jícími 
pravidly

3
strateg. rámec, 
inkrementální

4
racionální, analy-
tická, plánovaná

5

17 st_tplan Plánovací horizont B.VI.48a ordinální do 1 roku 1 do 2 let 2 do 3 let 3 do 4 let 4 více jak 4 roky 5

18 st_form Strategie - forma B.I.6, 4 nominální
žádná strategie, 
žádná forma

1
pouze ústní forma ("v 
hlavě")

2
spíš ústní forma pls 
parc.dokum.

3
spíš dokumenty jako 
str. rámec

4
precizní forma, 
dokument, plány

5

19 st_real Strategie - reálie využití B.I.7, 8, 9 nominální
žádná strategie 
neexistuje

1
strategie není  
využívána 

2
ad hoc práce a užití 
strategie

3
užívána systém. ale 
jen vedením

4
sdílená, reálný základ 
fungov. F 

5

20 st_emerg Strategie - emergentní složky
B.I.10, 4, 5, 
B.VI.48a ordinální žádné 1 omezené 2 středně významné 3 značné 4 absolutní 5

21
Organizační 

kontext
org_struct Organizační struktura B.II.11, 12, nominální

žádná, neform. 
zvyklostní,plochá

1 semiformální 2
formální 
kombinovaná

3 formální zakázková 4 formální útvarová 5

22 org_nostr Vliv neformálních vazeb
B.II. 13,  
A.III.13, ordinální žádný 1 omezený 2 středně významný 3 značný 4 velký 5

23 org_cult Firemní kultura B.II.14, 19 nominální
měkká, orient. Na 
vztahy

1 spíše měkká 2
vyvážená co do 
vztahů i výsledků

3 spíše tvrdá 4
tvrdá, orientace na 
výsledky

5

24 iso_exist Systém ISO B.II.15, 16 nominální není zaveden 1
není ISO, ale je 
využit jiný SŘJ

2
ISO je, ale ryze pro 
forma

3
ISO je, omezeně 
využívano

4
ISO je, efektivně 
využíváno

5

25 f_compt Firemní zdroje/kompetence
B.II.17, 18 až 
20., B.IV.37v ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2

částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

26 f_capital Kapitál B.II.18 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

27 f_humanres Lidské zdroje B.II.19,  B.V.42 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

28 f_infrastr Infrastruktura, IS/IT B.II.20, B.VI.47 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

29 tman_qual Kvalita  top managementu B.II.20 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

30 tman_cont Způsob řízení top manag. B.VI.46 nominální autokrat 1 kvazidemokrat 2 demokrat 3
participativní 
manažer

4 laizzes-faire manažer 5

31 f_knowhow Technologcké know-how B.II.20 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

32 f_Rdcontr Systém řízení vývoje B.II.20, B.VI.48 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

33 f_salcont Obchod B.II.20 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

34 f_custsup Zákaznická podpora B.II.20 ordinální slabá stránka 1 spíše slabá stránka 2
částečně slabina a 
část.výhoda

3 spíše silná stránka 4 silná stránka 5

35 eo_proact EO - proaktivita B.III.22, 26, 29 ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

36 eo_risk EO - akceptace rizika B.III.24, 25, 27 ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

37 eo_innov EO - inovativnost, změny
B.III.21, 23, 28, 
B.VI.48b,c ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

38
Externí 
kontext

ex_dynam Dynamika trhu - prostředí B.IV.30,33 ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

39 ex_compet Konkurence trhu B.IV.31, 30 ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

40 ex_knowint
Znalostní intenzita trhu - 
prostředí

B.IV.34, B.II.20 ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

41 ex_global Míra internacionalizace firmy
B.IV.32, A.V.3, 
A.II. ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

P.č.
VÝZKUMNÝ 

RÁMEC

STRATEGICKÁ PROMĚNNÁ / PARAMETR VAZBA NA 
OTÁZKY 

DOTAZNÍKU

TYP 
PROMĚNNÉ

HODNOTY PROMĚNNÉ A KATEGORIÁLNÍ KÓDOVÁNÍ 1 až 5
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Název Popis Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód Popis Kód

42
Strategický 

proces
lvl_system Míra systematičnosti aktivit B.V.38, 39 nominální ad hoc proces 1

proces vynucený 

událostmi
2

jednoráz.aktivně 

prováděný-1rok
3

občasně aktivně 

prováděný
4

systematický a 

průběžný
5

43 lvl_analys Analytické aktivity B.V.40, 41, 42 nominální neprovádí se 1
celkově ad hoc, 

nesystematicky
2

system. Interně, ad 

hoc externě
3

system. externě, ad 

hoc interně
4

systematické interně i 

externě
5

44 lvl_formin Formování strategie B.V.44, 43 nominální
neprovádí se, žádná 

strategie
1

individ.decision 

vlastníka/ředitele
2

MANtým decision bez 
zapoj.staffu 

3
MANtým decision  s 
pasiv.zapoj.lidí

4
celofiremní záběr 
formování

5

45 lvl_share Sdílení a komunikace strategie
B.V.42, 43, 44, 
B.IV.37xii ordinální nízká 1 mírná 2 střední 3 značná 4 vysoká 5

46 rs_control Aktivní řízení RS B.IV.37.i, vii, x ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

47 rs_perm Trvalý výsledek RS B.IV.37.ii, ix, xii ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

48 rs_cult Podpora RS kulturou firmy B.IV.37.iii ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

49 rs_struct Soulad OS a RS B.IV.37.iv ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

50 rs_source Postačující fir.zdroje RS B.IV.37.v ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

51 rs_share Sdílení S pracovníky
B.IV.37.vi, viii, 
xi ordinální jistě ANO 1 spíše ANO 2 na půl 3 spíše NE 4 jistě NE 5

B.V.45

52 pr_stintent vytyčení strat. záměru a binární ANO 1 NE 0

53 pr_extanal externí analýza b binární ANO 1 NE 0

54 pr_intanal interní analýza c binární ANO 1 NE 0

55 pr_steval
souhrnné posouzení 
strategických faktorů

d binární ANO 1 NE 0

56 pr_vargen generování str. variant e binární ANO 1 NE 0

57 pr_decmake
strategické rozhodování 
(výběr variant)

f binární ANO 1 NE 0

58 pr_stform
výstup formování, formulování 
strategie 

g binární ANO 1 NE 0

59 pr_prepchg příprava strat. změny h binární ANO 1 NE 0

60 pr_realize
vlastní realizace (vytrvalost, 
tah na branku)

i binární ANO 1 NE 0

61 pr_control měření a hodnocení RS j binární ANO 1 NE 0

62 pr_review
korigování a re-formování 
strategie

k binární ANO 1 NE 0

63 pr_others jiná aktivita l binární ANO 1 NE 0

Strategy as 
Practice

C.II

64 saas_items Počet užitých položek celkem C.II Ratio

65 saas_it1 SWOT C.II Binární ANO 1 NE 0

66 saas_it2 BCG C.II Binární ANO 1 NE 0

67 saas_it3 Blue Ocean Strategy C.II Binární ANO 1 NE 0

68 saas_it4 BSC C.II Binární ANO 1 NE 0

69 saas_it5 Analýza 5 konkurenčních sil C.II Binární ANO 1 NE 0

70 saas_it6 Hodnotový řetězec C.II Binární ANO 1 NE 0

71 saas_it7 Reengineering C.II Binární ANO 1 NE 0

72 saas_it8 Porterovy generické strategie C.II Binární ANO 1 NE 0

73 saas_it9 Teorie omezení C.II Binární ANO 1 NE 0

74 saas_it10 Benchmarking C.II Binární ANO 1 NE 0

75 saas_it11 TQM, EFQM C.II Binární ANO 1 NE 0

76 saas_it12 Jiné - Kaizen C.II Binární ANO 1 NE 0

77 saas_it13 Expansion Matrix (Ansoff) C.II Binární ANO 1 NE 0

78 saas_it14 Klíčové kompetence (Hammel) C.II Binární ANO 1 NE 0

79 saas_it15
Znalostní management 

(Nonaka)
C.II Binární ANO 1 NE 0

80 saas_it16
Strategie jako jednoduchá 

pravilda
C.II Binární ANO 1 NE 0

81 saas_it17 Six Sigma C.II Binární ANO 1 NE 0

82 saas_it18 Učící se organizace C.II Binární ANO 1 NE 0

83
Výkonnostní 

proměnné
firm_perf Vývojová kategorie firmy vypočteno FIS ordinální klesající PO stagnující ST rostoucí pomalu RP rychle rostoucí RR

84 tr_employ
Trend vývoje počtu 
zaměstnanců

A.I., A.I.a ratio

85 tr_turnover Trend vývoje obratu A.I., A.I.a ratio

86 tr_profit Trend vývoje zisku A.I., A.I.a ratio

TYP 
PROMĚNNÉ

HODNOTY PROMĚNNÉ A KATEGORIÁLNÍ KÓDOVÁNÍ 1 až 5

P.č.
VÝZKUMNÝ 

RÁMEC

STRATEGICKÁ PROMĚNNÁ / PARAMETR VAZBA NA 
OTÁZKY 

DOTAZNÍKU

Existence problematické strategické aktivity

Použití strateg. nástrojů, konceptů, technik
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Příloha 3:   Tabulka relativních četností strategických proměnných 
 

Název Popis

1
Vlastnický 

kontext
firm_type Typ firmy 0 41 10 0 0 2,1961 0,401 0 0,8039 0,1961 0 0

2 firm_age Stáří firmy - v rocích 0 2 4 9 36 4,549 0,8078 0 0,0392 0,0784 0,1765 0,7059

3 firm_engag Angažmá v core businessu 1 3 8 10 29 4,2353 1,0505 0,0196 0,0588 0,1569 0,1961 0,5686

4 own_numb Počet vlastníků 17 19 8 4 3 2,1569 1,1554 0,3333 0,3725 0,1569 0,0784 0,0588

5 own_struct Vlastnická struktura 23 23 4 0 1 1,6863 0,7872 0,451 0,451 0,0784 0 0,0196

6 own_major Vlastnická majorita 0 9 21 1 20 3,6275 1,1826 0 0,1765 0,4118 0,0196 0,3922

7 own_engag Angažmá vlastníků ve firmě 3 1 3 2 42 4,549 1,1012 0,0588 0,0196 0,0588 0,0392 0,8235

8 own_policy
Politicko-mocenské boje mezi 

vlastníky
34 7 5 3 2 1,6667 1,1255 0,6667 0,1373 0,098 0,0588 0,0392

9 own_influ
Vliv majitelů na vývoj firmy, 

strategické chování
0 2 3 1 45 4,7451 0,7441 0 0,0392 0,0588 0,0196 0,8824

10 own_maneo
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlastníka
1 1 28 8 13 3,6078 0,9608 0,0196 0,0196 0,549 0,1569 0,2549

11
Strategický 

obsah
st_orient Strategická orientace firmy 12 28 7 0 4 2,1373 1,0396 0,2353 0,549 0,1373 0 0,0784

12 st_altern Strategická alternativa I. 9 3 18 18 3 3,0588 1,1732 0,1765 0,0588 0,3529 0,3529 0,0588

13 st_alterII Strategická alternativa II. 6 1 2 18 5 3,4688 1,3437 0,1875 0,0313 0,0625 0,5625 0,1563

14 st_variant Varianty rozvoje 15 6 5 3 22 3,2157 1,7586 0,2941 0,1176 0,098 0,0588 0,4314

15 st_intent Strategický koncept / vize 0 11 13 18 9 3,4902 1,0271 0 0,2157 0,2549 0,3529 0,1765

16 st_type Strategie firmy 4 11 14 12 10 3,2549 1,2303 0,0784 0,2157 0,2745 0,2353 0,1961

17 st_tplan Plánovací horizont 16 13 9 1 12 2,6078 1,5372 0,3137 0,2549 0,1765 0,0196 0,2353

18 st_form Strategie - forma 2 15 10 19 5 3,1961 1,0958 0,0392 0,2941 0,1961 0,3725 0,098

19 st_real Strategie - reálie využití 2 9 16 4 20 3,6078 1,2818 0,0392 0,1765 0,3137 0,0784 0,3922

20 st_emerg Strategie - emergentní složky 2 9 17 20 3 3,2549 0,9559 0,0392 0,1765 0,3333 0,3922 0,0588

21
Organizační 

kontext
org_struct Organizační struktura 3 13 4 8 23 3,6863 1,4211 0,0588 0,2549 0,0784 0,1569 0,451

22 org_nostr Vliv neformálních vazeb 6 13 10 18 4 3,0196 1,1915 0,1176 0,2549 0,1961 0,3529 0,0784

23 org_cult Firemní kultura 7 19 16 7 2 2,5686 1,0248 0,1373 0,3725 0,3137 0,1373 0,0392

24 iso_exist Systém ISO 20 12 2 6 11 2,5294 1,6168 0,3922 0,2353 0,0392 0,1176 0,2157

25 f_compt Firemní zdroje/kompetence 0 3 12 22 14 3,9216 0,8682 0 0,0588 0,2353 0,4314 0,2745

26 f_capital Kapitál 5 8 11 11 16 3,4902 1,3472 0,098 0,1569 0,2157 0,2157 0,3137

27 f_humanres Lidské zdroje 4 7 17 18 5 3,2549 1,0741 0,0784 0,1373 0,3333 0,3529 0,098

28 f_infrastr Infrastruktura, IS/IT 0 5 12 20 14 3,8431 0,946 0 0,098 0,2353 0,3922 0,2745

29 tman_qual Kvalita  top managementu 1 6 16 21 7 3,5294 0,9456 0,0196 0,1176 0,3137 0,4118 0,1373

30 tman_cont Způsob řízení top manag. 1 20 21 9 0 2,7451 0,7705 0,0196 0,3922 0,4118 0,1765 0

31 f_knowhow Technologcké know-how 0 0 14 23 14 4 0,7483 0 0 0,2745 0,451 0,2745

32 f_Rdcontr Systém řízení vývoje 2 10 11 16 12 3,5098 1,1726 0,0392 0,1961 0,2157 0,3137 0,2353

33 f_salcont Obchod 0 12 12 21 6 3,4118 0,9834 0 0,2353 0,2353 0,4118 0,1176

34 f_custsup Zákaznická podpora 2 5 14 21 9 3,5882 1,0233 0,0392 0,098 0,2745 0,4118 0,1765

35 eo_proact EO - proaktivita 2 19 22 5 3 2,7647 0,9075 0,0392 0,3725 0,4314 0,098 0,0588

36 eo_risk EO - akceptace rizika 4 20 18 8 1 2,6471 0,9127 0,0784 0,3922 0,3529 0,1569 0,0196

37 eo_innov EO - inovativnost, změny 5 11 14 16 5 3,098 1,1533 0,098 0,2157 0,2745 0,3137 0,098

SD

Relativní četnosti hodnot 1 až 5

f1 f2 f3 f4 f5

Četnosti kat. hodnot 1 až 5 Popis. stat.

1 2 3 4 5 Mean
STRATEGICKÁ PROMĚNNÁ / PARAMETR

P.č.
VÝZKUMNÝ 

RÁMEC
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Název Popis

38
Externí 
kontext

ex_dynam Dynamika trhu - prostředí 1 6 20 17 7 3,451 0,9447 0,0196 0,1176 0,3922 0,3333 0,1373

39 ex_compet Konkurence trhu 4 5 13 20 9 3,4902 1,1379 0,0784 0,098 0,2549 0,3922 0,1765

40 ex_knowint
Znalostní intenzita trhu - 
prostředí

2 4 8 20 17 3,902 1,0818 0,0392 0,0784 0,1569 0,3922 0,3333

41 ex_global Míra internacionalizace firmy 10 13 11 12 5 2,7843 1,2855 0,1961 0,2549 0,2157 0,2353 0,098

42
Strategický 

proces
lvl_system Míra systematičnosti aktivit 1 4 7 23 16 3,9608 0,979 0,0196 0,0784 0,1373 0,451 0,3137

43 lvl_analys Analytické aktivity 1 21 10 4 15 3,2157 1,3163 0,0196 0,4118 0,1961 0,0784 0,2941

44 lvl_formin Formování strategie 0 9 25 10 7 3,2941 0,9229 0 0,1765 0,4902 0,1961 0,1373

45 lvl_share Sdílení a komunikace strategie 3 10 21 13 4 3,098 1,0051 0,0588 0,1961 0,4118 0,2549 0,0784

46 rs_control Aktivní řízení RS 15 16 14 6 0 2,2157 1,0063 0,2941 0,3137 0,2745 0,1176 0

47 rs_perm Trvalý výsledek RS 8 15 20 8 0 2,549 0,9447 0,1569 0,2941 0,3922 0,1569 0

48 rs_cult Podpora RS kulturou firmy 10 22 9 9 1 2,3922 1,0598 0,1961 0,4314 0,1765 0,1765 0,0196

49 rs_struct Soulad OS a RS 7 28 11 5 0 2,2745 0,8265 0,1373 0,549 0,2157 0,098 0

50 rs_source Postačující fir.zdroje RS 3 19 20 8 1 2,7059 0,8785 0,0588 0,3725 0,3922 0,1569 0,0196

51 rs_share Sdílení S pracovníky 7 13 17 14 0 2,7451 1,0167 0,1373 0,2549 0,3333 0,2745 0

"1" "0" f"1" f"0"

52 pr_stintent vytyčení strat. záměru 10 41 0,1961 0,8039

53 pr_extanal externí analýza 14 37 0,2745 0,7255

54 pr_intanal interní analýza 14 37 0,2745 0,7255

55 pr_steval
souhrnné posouzení 
strategických faktorů

11 40 0,2157 0,7843

56 pr_vargen generování str. variant 9 42 0,1765 0,8235

57 pr_decmake
strategické rozhodování (výběr 
variant)

13 38 0,2549 0,7451

58 pr_stform
výstup formování, formulování 
strategie 

13 38 0,2549 0,7451

59 pr_prepchg příprava strat. změny 15 36 0,2941 0,7059

60 pr_realize
vlastní realizace (vytrvalost, tah 
na branku)

15 36 0,2941 0,7059

61 pr_control měření a hodnocení RS 14 37 0,2745 0,7255

62 pr_review
korigování a re-formování 
strategie

12 39 0,2353 0,7647

63 pr_others jiná aktivita 2 49 0,0392 0,9608

Strategy as 
Practice

29 22 0,5686 0,4314

64 saas_it1 SWOT 23 28 0,451 0,549

65 saas_it2 BCG 12 39 0,2353 0,7647

66 saas_it3 Blue Ocean Strategy 5 46 0,098 0,902

67 saas_it4 BSC 3 48 0,0588 0,9412

68 saas_it5 Analýza 5 konkurenčních sil 4 47 0,0784 0,9216

69 saas_it6 Hodnotový řetězec 5 46 0,098 0,902

70 saas_it7 Reengineering 3 48 0,0588 0,9412

71 saas_it8 Porterovy generické strategie 6 45 0,1176 0,8824

72 saas_it9 Teorie omezení 4 47 0,0784 0,9216

73 saas_it10 Benchmarking 6 45 0,1176 0,8824

74 saas_it11 TQM, EFQM 3 48 0,0588 0,9412

75 saas_it12 Jiné - Kaizen 1 50 0,0196 0,9804

76 saas_it13 Expansion Matrix (Ansoff) 1 50 0,0196 0,9804

77 saas_it14 Klíčové kompetence (Hammel) 1 50 0,0196 0,9804

78 saas_it15
Znalostní management 

(Nonaka)
4 47 0,0784 0,9216

79 saas_it16
Strategie jako jednoduchá 

pravilda
1 50 0,0196 0,9804

80 saas_it17 Six Sigma 1 50 0,0196 0,9804

81 saas_it18 Učící se organizace 1 50 0,0196 0,9804

Četnosti  a relativní četnosti           
binár. hodnot 1 a 0

Popis. stat. Relativní četnosti hodnot 1 až 5

Použití strateg. nástrojů, konceptů, technik

Četnosti kat. hodnot 1 až 5

ANO = "1"          
NE = "0"

Identifikace tří nejproblematičtějsích  strategických 
aktivit

P.č.
VÝZKUMNÝ 

RÁMEC

STRATEGICKÁ PROMĚNNÁ / PARAMETR
f55 Mean SD f1 f2 f3 f41 2 3 4
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Příloha 4: Tabulka relativních četností kategoriálních   
 strategických proměnných v kategoriích MTF 
 

Popis Název

1 Typ firmy firm_type 2,2 0,414 0 0,8 0,2 0 0 2,1053 0,3153 0 0,8947 0,1053 0 0 2,3 0,483 0 0,7 0,3 0 0 2,2857 0,488 0 0,7143 0,2857 0 0

2 Stáří firmy - v rocích firm_age 4,3333 0,8997 0 0,0667 0,0667 0,3333 0,5333 4,7368 0,6534 0 0 0,1053 0,0526 0,8421 4,8 0,4216 0 0 0 0,2 0,8 4,1429 1,215 0 0,1429 0,1429 0,1429 0,5714

3 Angažmá v core businessu firm_engag 4,2 0,9411 0 0,0667 0,1333 0,3333 0,4667 4,4211 1,1213 0,0526 0 0,1579 0,0526 0,7368 4 1,0541 0 0,1 0,2 0,3 0,4 4,1429 1,215 0 0,1429 0,1429 0,1429 0,5714

4 Počet vlastníků own_numb 2,1333 1,1872 0,3333 0,4 0,1333 0,0667 0,0667 2,1579 1,214 0,3684 0,3158 0,1579 0,1053 0,0526 2,3 1,1595 0,2 0,5 0,2 0 0,1 2 1,1547 0,4286 0,2857 0,1429 0,1429 0

5 Vlastnická struktura own_struct 1,6 0,7368 0,5333 0,3333 0,1333 0 0 1,5789 0,5073 0,4211 0,5789 0 0 0 2 1,2472 0,4 0,4 0,1 0 0,1 1,7143 0,7559 0,4286 0,4286 0,1429 0 0

6 Vlastnická majorita own_major 3,6 1,2421 0 0,2 0,4 0 0,4 3,7895 1,0842 0 0,0526 0,5263 0 0,4211 3,6 1,3499 0 0,3 0,2 0,1 0,4 3,2857 1,2536 0 0,2857 0,4286 0 0,2857

7 Angažmá vlastníků ve firmě own_engag 4,4 1,2984 0,0667 0,0667 0,0667 0 0,8 4,6842 1,0029 0,0526 0 0,0526 0 0,8947 4,7 0,6749 0 0 0,1 0,1 0,8 4,2857 1,496 0,1429 0 0 0,1429 0,7143

8
Politicko-mocenské boje mezi 

vlastníky
own_policy 1,2667 0,5936 0,8 0,1333 0,0667 0 0 1,5263 1,0733 0,7368 0,1053 0,1053 0 0,0526 2,3 1,4944 0,4 0,3 0 0,2 0,1 2 1,291 0,5714 0 0,2857 0,1429 0

9
Vliv majitelů na vývoj firmy, 

strategické chování
own_influ 5 0 0 0 0 0 1 4,6316 0,8951 0 0,0526 0,1053 0 0,8421 4,6 0,9661 0 0,1 0 0,1 0,8 4,7143 0,7559 0 0 0,1429 0 0,8571

10
Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlastníka
own_maneo 4,2667 0,8837 0 0 0,2667 0,2 0,5333 3,6316 0,8307 0 0 0,5789 0,2105 0,2105 3,2 0,7888 0 0,1 0,7 0,1 0,1 2,7143 0,7559 0,1429 0 0,8571 0 0

11 Strategická orientace firmy st_orient 1,6 0,5071 0,4 0,6 0 0 0 1,8421 0,6882 0,3158 0,5263 0,1579 0 0 2,9 1,4491 0 0,7 0 0 0,3 3 1 0 0,2857 0,5714 0 0,1429

12 Strategická alternativa I. st_altern 3,3333 1,291 0,1333 0,0667 0,3333 0,2667 0,2 3,3158 0,8201 0,0526 0,0526 0,4211 0,4737 0 2,3 1,2517 0,4 0,1 0,3 0,2 0 2,8571 1,3452 0,2857 0 0,2857 0,4286 0

13 Strategická alternativa II. st_alterII 3,6667 1,3027 0,1667 0 0 0,6667 0,1667 2,8182 1,5374 0,3636 0 0,1818 0,3636 0,0909 4,25 0,5 0 0 0 0,75 0,25 3,8 1,0954 0 0,2 0 0,6 0,2

14 Varianty rozvoje st_variant 3,3333 1,4475 0,0667 0,3333 0,1333 0,1333 0,3333 2,9474 1,9571 0,4737 0 0,0526 0,0526 0,4211 3,3 1,8886 0,3 0,1 0,1 0 0,5 3,5714 1,9024 0,2857 0 0,1429 0 0,5714

15 Strategický koncept / vize st_intent 4,0667 1,0328 0 0,1333 0,0667 0,4 0,4 3,3158 1,0029 0 0,2632 0,2632 0,3684 0,1053 2,8 0,9189 0 0,4 0,5 0 0,1 3,7143 0,488 0 0 0,2857 0,7143 0

16 Strategie firmy st_type 3,6667 1,3973 0,0667 0,2 0,1333 0,2 0,4 3,2632 1,2402 0,1053 0,1579 0,2632 0,3158 0,1579 2,6 1,075 0,1 0,4 0,4 0 0,1 3,2857 0,7559 0 0,1429 0,4286 0,4286 0

17 Plánovací horizont st_tplan 2,4667 1,5055 0,3333 0,2667 0,2 0 0,2 2,6842 1,6004 0,3158 0,2105 0,2105 0 0,2632 2,5 1,7795 0,4 0,3 0 0 0,3 2,8571 1,3452 0,1429 0,2857 0,2857 0,1429 0,1429

18 Strategie - forma st_form 3,2 1,1464 0,0667 0,2667 0,1333 0,4667 0,0667 3,4211 1,2164 0,0526 0,2105 0,2105 0,3158 0,2105 2,6 0,8433 0 0,6 0,2 0,2 0 3,4286 0,7868 0 0,1429 0,2857 0,5714 0

19 Strategie - reálie využití st_real 4 1,3093 0,0667 0,0667 0,2 0,1333 0,5333 3,5263 1,3892 0,0526 0,2105 0,3158 0 0,4211 2,8 0,9189 0 0,4 0,5 0 0,1 4,1429 0,8997 0 0 0,2857 0,2857 0,4286

20 Strategie - emergentní složky st_emerg 3,1333 1,302 0,1333 0,2 0,2 0,3333 0,1333 3,1579 0,7647 0 0,2105 0,4211 0,3684 0 3,7 0,6749 0 0 0,4 0,5 0,1 3,1429 0,8997 0 0,2857 0,2857 0,4286 0

21 Organizační struktura org_struct 3,8667 1,4075 0,0667 0,2 0 0,2667 0,4667 3,4737 1,2635 0 0,3158 0,2105 0,1579 0,3158 4,3 1,2517 0 0,2 0 0,1 0,7 3 1,9149 0,2857 0,2857 0 0 0,4286

22 Vliv neformálních vazeb org_nostr 3,4 1,0556 0,0667 0,1333 0,2 0,5333 0,0667 2,9474 1,2236 0,1053 0,3158 0,2105 0,2632 0,1053 2,5 1,1785 0,2 0,4 0,1 0,3 0 3,1429 1,3452 0,1429 0,1429 0,2857 0,2857 0,1429

23 Firemní kultura org_cult 2,8 1,2649 0,2 0,2 0,2667 0,2667 0,0667 2,6842 1,0569 0,1053 0,3684 0,3158 0,1579 0,0526 2,4 0,5164 0 0,6 0,4 0 0 2 0,8165 0,2857 0,4286 0,2857 0 0

24 Systém ISO iso_exist 3,2667 1,6676 0,2 0,2 0,1333 0,0667 0,4 2,7368 1,6276 0,3158 0,2632 0 0,2105 0,2105 1,5 0,9718 0,7 0,2 0 0,1 0 1,8571 1,4639 0,5714 0,2857 0 0 0,1429

25 Firemní zdroje/kompetence f_compt 4,2667 0,7037 0 0 0,1333 0,4667 0,4 3,8947 0,7375 0 0 0,3158 0,4737 0,2105 3,1 0,8756 0 0,3 0,3 0,4 0 4,4286 0,7868 0 0 0,1429 0,2857 0,5714

26 Kapitál f_capital 4,4 0,8281 0 0 0,2 0,2 0,6 3,6316 1,2566 0,0526 0,1579 0,2105 0,2632 0,3158 2,4 1,075 0,2 0,4 0,2 0,2 0 2,7143 1,496 0,2857 0,1429 0,2857 0,1429 0,1429

27 Lidské zdroje f_humanres 3,7333 0,8837 0 0,0667 0,3333 0,4 0,2 3,1579 0,7647 0 0,2105 0,4211 0,3684 0 2,5 1,354 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 3,5714 1,2724 0,1429 0 0,1429 0,5714 0,1429

28 Infrastruktura, IS/IT f_infrastr 4,0667 1,0998 0 0,1333 0,1333 0,2667 0,4667 3,7368 0,9912 0 0,1053 0,3158 0,3158 0,2632 3,5 0,7071 0 0,1 0,3 0,6 0 4,1429 0,6901 0 0 0,1429 0,5714 0,2857

29 Kvalita  top managementu tman_qual 3,8667 1,0601 0,0667 0 0,2 0,4667 0,2667 3,3684 0,9551 0 0,2105 0,3158 0,3684 0,1053 3,2 0,7888 0 0,2 0,4 0,4 0 3,7143 0,7559 0 0 0,4286 0,4286 0,1429

30 Způsob řízení top manag. tman_cont 2,6 0,7368 0 0,5333 0,3333 0,1333 0 2,8421 0,7647 0 0,3684 0,4211 0,2105 0 2,8 0,9189 0,1 0,2 0,5 0,2 0 2,7143 0,7559 0 0,4286 0,4286 0,1429 0

31 Technologcké know-how f_knowhow 4,4 0,8281 0 0 0,2 0,2 0,6 4 0,6667 0 0 0,2105 0,5789 0,2105 3,6 0,5164 0 0 0,4 0,6 0 3,7143 0,7559 0 0 0,4286 0,4286 0,1429

32 Systém řízení vývoje f_Rdcontr 4 1,1952 0,0667 0 0,2667 0,2 0,4667 3,4211 1,1213 0 0,3158 0,1053 0,4211 0,1579 2,9 1,1972 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 3,5714 0,9759 0 0,1429 0,2857 0,4286 0,1429

33 Obchod f_salcont 3,8667 0,7432 0 0 0,3333 0,4667 0,2 3,5789 0,9612 0 0,1579 0,2632 0,4211 0,1579 3 1,0541 0 0,5 0 0,5 0 2,5714 0,7868 0 0,5714 0,2857 0,1429 0

34 Zákaznická podpora f_custsup 3,6667 1,0465 0,0667 0 0,3333 0,4 0,2 3,7895 0,9177 0 0,1053 0,2105 0,4737 0,2105 3,2 1,2293 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 3,4286 0,9759 0 0,1429 0,4286 0,2857 0,1429

35 EO - proaktivita eo_proact 3,4 1,0556 0 0,2 0,4 0,2 0,2 2,6842 0,671 0 0,4211 0,4737 0,1053 0 2,1 0,5676 0,1 0,7 0,2 0 0 2,5714 0,7868 0,1429 0,1429 0,7143 0 0

36 EO - akceptace rizika eo_risk 3,2 0,7746 0 0,2 0,4 0,4 0 2,6316 1,0116 0,1053 0,3684 0,3684 0,1053 0,0526 2,4 0,5164 0 0,6 0,4 0 0 1,8571 0,6901 0,2857 0,5714 0,1429 0 0

37 EO - inovativnost, změny eo_innov 3,8 1,1464 0,0667 0,0667 0,1333 0,4667 0,2667 3,2105 0,9177 0 0,2632 0,3158 0,3684 0,0526 2,2 1,0328 0,3 0,3 0,3 0,1 0 2,5714 0,9759 0,1429 0,2857 0,4286 0,1429 0

38 Dynamika trhu - prostředí ex_dynam 3,8667 0,8338 0 0 0,4 0,3333 0,2667 3,1053 0,9941 0,0526 0,2105 0,3684 0,3158 0,0526 3,3 0,6749 0 0,1 0,5 0,4 0 3,7143 1,1127 0 0,1429 0,2857 0,2857 0,2857

39 Konkurence trhu ex_compet 3,4 1,0556 0,0667 0,1333 0,2 0,5333 0,0667 3,3158 0,9459 0,0526 0,1053 0,3684 0,4211 0,0526 3,9 1,4491 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 3,5714 1,3973 0,1429 0 0,2857 0,2857 0,2857

40
Znalostní intenzita trhu - 
prostředí

ex_knowint 4,3333 0,8997 0 0,0667 0,0667 0,3333 0,5333 3,6316 1,1648 0,0526 0,1053 0,2632 0,3158 0,2632 3,7 1,1595 0,1 0 0,2 0,5 0,2 4 1 0 0,1429 0 0,5714 0,2857

41 Míra internacionalizace firmy ex_global 3,7333 1,2228 0,0667 0,1333 0,0667 0,4667 0,2667 2,6316 1,2115 0,2105 0,2632 0,2632 0,2105 0,0526 2,3 1,0593 0,3 0,2 0,4 0,1 0 1,8571 0,6901 0,2857 0,5714 0,1429 0 0

42 Míra systematičnosti aktivit lvl_system 4,1333 1,2459 0,0667 0,0667 0,0667 0,2667 0,5333 4,1053 0,5671 0 0 0,1053 0,6842 0,2105 3,5 1,0801 0 0,2 0,3 0,3 0,2 3,8571 1,069 0 0,1429 0,1429 0,4286 0,2857

43 Analytické aktivity lvl_analys 3,5333 1,4075 0 0,4 0,0667 0,1333 0,4 3,3684 1,2566 0 0,3158 0,3158 0,0526 0,3158 3 1,2472 0 0,5 0,2 0,1 0,2 2,4286 1,2724 0,1429 0,5714 0,1429 0 0,1429

44 Formování strategie lvl_formin 3,2667 1,1629 0 0,3333 0,2667 0,2 0,2 3,4211 0,7685 0 0,0526 0,5789 0,2632 0,1053 3 0,4714 0 0,1 0,8 0,1 0 3,4286 1,2724 0 0,2857 0,2857 0,1429 0,2857

45 Sdílení a komunikace strategie lvl_share 3,1333 0,9904 0 0,2667 0,4667 0,1333 0,1333 3,5263 0,8412 0 0,1053 0,3684 0,4211 0,1053 2,4 0,9661 0,2 0,3 0,4 0,1 0 2,8571 1,069 0,1429 0,1429 0,4286 0,2857 0

46 Aktivní řízení RS rs_control 1,8667 1,0601 0,4667 0,3333 0,0667 0,1333 0 2,2632 1,0457 0,2632 0,3684 0,2105 0,1579 0 2,8 0,7888 0,1 0,1 0,7 0,1 0 2 0,8165 0,2857 0,4286 0,2857 0 0

47 Trvalý výsledek RS rs_perm 2,0667 0,8837 0,2667 0,4667 0,2 0,0667 0 2,5789 0,9612 0,1579 0,2632 0,4211 0,1579 0 3 0,8165 0,1 0 0,7 0,2 0 2,8571 0,8997 0 0,4286 0,2857 0,2857 0

48 Podpora RS kulturou firmy rs_cult 2,0667 0,9612 0,3333 0,3333 0,2667 0,0667 0 2,4737 1,1239 0,1579 0,4737 0,1579 0,1579 0,0526 2,8 1,1353 0,1 0,4 0,1 0,4 0 2,2857 0,9512 0,1429 0,5714 0,1429 0,1429 0

49 Soulad OS a RS rs_struct 2,1333 0,8338 0,2667 0,3333 0,4 0 0 2,1579 0,6882 0,1053 0,6842 0,1579 0,0526 0 2,7 0,9487 0 0,6 0,1 0,3 0 2,2857 0,9512 0,1429 0,5714 0,1429 0,1429 0

50 Postačující fir.zdroje RS rs_source 2,3333 0,8165 0,1333 0,4667 0,3333 0,0667 0 2,7895 0,7873 0,0526 0,2632 0,5263 0,1579 0 2,8 0,9189 0 0,5 0,2 0,3 0 3,1429 1,069 0 0,2857 0,4286 0,1429 0,1429

51 Sdílení S pracovníky rs_share 2,5333 1,1872 0,2667 0,2 0,2667 0,2667 0 2,6842 1,0569 0,1579 0,2632 0,3158 0,2632 0 3,1 0,7379 0 0,2 0,5 0,3 0 2,8571 0,8997 0 0,4286 0,2857 0,2857 0

MAX 5,000 1,6676 0,800 0,800 0,467 0,667 1,000 4,737 1,9571 0,737 0,895 0,579 0,684 0,895 4,800 1,8886 0,700 0,700 0,800 0,750 0,800 4,714 1,9149 0,571 0,714 0,857 0,714 0,857

MIN 1,2667 0 0 0 0 0 0 1,5263 0,3153 0 0 0 0 0 1,5 0,4216 0 0 0 0 0 1,7143 0,488 0 0 0 0 0

PROMĚNNÁ
Mean SD

Po
řa

dí

f3 f4 f5
Mean SD Mean SD Mean SD

f1 f2

RELATIVNÍ ČETNOSTI PROMĚNNÝCH 
PODLE VÝVOJOVÝCH KATEGORIÍ

f5f1 f2 f3 f4f3 f4 f5f1 f2f5f1 f2 f3 f4

Relativní četnostiRelativní četnosti Relativní četnostiRelativní četnosti

"RR" FIRMY "RP" FIRMY "ST" FIRMY "PO" FIRMY
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           Příloha 5: Tabulka relativních četností binárních strategických  
 proměnných v kategoriích MTF 

 

 

Popis Název

vytyčení strat. záměru pr_stintent 3 12 0,2 0,8 3 16 0,1579 0,8421 4 6 0,4 0,6 0 7 0 1

externí analýza pr_extanal 3 12 0,2 0,8 4 15 0,2105 0,7895 4 6 0,4 0,6 3 4 0,4286 0,5714

interní analýza pr_intanal 5 10 0,3333 0,6667 5 14 0,2632 0,7368 2 8 0,2 0,8 2 5 0,2857 0,7143

souhrnné posouzení 
strategických faktorů

pr_steval 3 12 0,2 0,8 4 15 0,2105 0,7895 2 8 0,2 0,8 2 5 0,2857 0,7143

generování str. variant pr_vargen 2 13 0,1333 0,8667 6 13 0,3158 0,6842 1 9 0,1 0,9 0 7 0 1

strategické rozhodování (výběr 
variant)

pr_decmake 5 10 0,3333 0,6667 6 13 0,3158 0,6842 1 9 0,1 0,9 1 6 0,1429 0,8571

výstup formování, formulování 
strategie 

pr_stform 6 9 0,4 0,6 3 16 0,1579 0,8421 4 6 0,4 0,6 0 7 0 1

příprava strat. změny pr_prepchg 3 12 0,2 0,8 6 13 0,3158 0,6842 3 7 0,3 0,7 3 4 0,4286 0,5714

vlastní realizace (vytrvalost, tah 
na branku)

pr_realize 1 14 0,0667 0,9333 6 13 0,3158 0,6842 3 7 0,3 0,7 5 2 0,7143 0,2857

měření a hodnocení RS pr_control 5 10 0,3333 0,6667 3 16 0,1579 0,8421 3 7 0,3 0,7 3 4 0,4286 0,5714

korigování a re-formování 
strategie

pr_review 2 13 0,1333 0,8667 5 14 0,2632 0,7368 3 7 0,3 0,7 2 5 0,2857 0,7143

jiná aktivita pr_others 1 14 0,0667 0,9333 0 19 0 1 1 9 0,1 0,9 0 7 0 1

"1" "0" f"1" f"0" "1" "0" f"1" f"0" "1" "0" f"1" f"0" "1" "0" f"1" f"0"

SWOT saas_it1 8 7 0,5333 0,4667 12 7 0,6316 0,3684 2 8 0,2 0,8 1 6 0,1429 0,8571

BCG saas_it2 5 10 0,3333 0,6667 5 14 0,2632 0,7368 2 8 0,2 0,8 0 7 0 1

Blue Ocean Strategy saas_it3 3 12 0,2 0,8 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 0 7 0 1

BSC saas_it4 0 15 0 1 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 1 6 0,1429 0,8571

Analýza 5 konkurenčních sil saas_it5 2 13 0,1333 0,8667 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 0 7 0 1

Hodnotový řetězec saas_it6 2 13 0,1333 0,8667 3 16 0,1579 0,8421 0 10 0 1 0 7 0 1

Reengineering saas_it7 1 14 0,0667 0,9333 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 0 7 0 1

Porterovy generické strategie saas_it8 3 12 0,2 0,8 2 17 0,1053 0,8947 1 9 0,1 0,9 0 7 0 1

Teorie omezení saas_it9 1 14 0,0667 0,9333 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 1 6 0,1429 0,8571

Benchmarking saas_it10 4 11 0,2667 0,7333 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 0 7 0 1

TQM, EFQM saas_it11 2 13 0,1333 0,8667 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Jiné - Kaizen saas_it12 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Expansion Matrix (Ansoff) saas_it13 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Klíčové kompetence (Hammel) saas_it14 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Znalostní management 
(Nonaka)

saas_it15 2 13 0,1333 0,8667 2 17 0,1053 0,8947 0 10 0 1 0 7 0 1

Strategie jako jednoduchá 
pravilda

saas_it16 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Six Sigma saas_it17 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

Učící se organizace saas_it18 0 15 0 1 1 18 0,0526 0,9474 0 10 0 1 0 7 0 1

"PO" FIRMY

P
oř

ad
í

PROBLEMATICKÉ STRATEGICKÉ AKTIVITY

"0" f"1"f"0" "1"

PROMĚNNÁ

ČETNOSTI PROMĚNNÝCH PODLE 
VÝVOJOVÝCH KATEGORIÍ

"RR" FIRMY "RP" FIRMY "ST" FIRMY

f"0" "1" "0" f"1"

STRATEGICKÉ PRAKTIKY, NÁSTROJE, …

"1" "0" f"1" f"0"f"0" "1" "0" f"1"
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                            Příloha 6:     Tabulka kategorizace firem MTF podle FIS 
 
 

tr_employ tr_turnover tr_profit firm_perf 

7 20,4% 28,5% RR 

13,6% 3,8% 5,0% RP 

38,3% 1,1% 10,4% RP 

2,3% 3,6% -18,5% ST 

-2,7% 2,8% 40,9% RP 

90,3% 31,6% 43,5% RR 

38,8% 8,9% 15,0% RP 

23,7% 11,1% 23,7% RR 

42,7% 13,9% 10,0% RP 

30,2% 5,6% 2,6% RP 

16,0% 5,1% 8,3% RP 

72,7% 9,9% 23,2% RR 

4,2% 17,4% 45,9% RR 

9,5% 4,5% 32,8% RP 

-7,2% 3,6% -1,1% ST 

38,3% 12,1% 10,4% RP 

-60,4% -10,1% -17,0% PO 

RP (20) RR(30) RR(55) RR 

-75,2% -13,1% -14,1% PO 

68,4% 28,5% 73,7% RR 

-3,7% 3,3% 26,0% RP 

-10,2% 1,1% -14,5% PO 

ST(0) RP(15) ST(0) ST 

-33,2% 3,1% -40,2% PO 

65,1% 14,0% 3,2% RP 

29,2% 5,0% -7,1% ST 

76,3% 25,9% 10,9% RR 

11,9% 2,4% 3,2% RP 

-11,4% 2,3% -8,4% PO 

92,5% -6,3% 25,3% RR 

-33,8% 1,5% -0,7% ST 

8,7% 9,3% 20,2% RR 

RP (20) RP(15) RP(20) RP 

33,8% 9,7% 2,7% RP 

60,5% 10,1% 5,8% RP 

85,2% 31,5% 46,4% RR 

RP (20) RP(15) ST(0) RP 

ST(0) RP(15) ST(0) ST 

RP (20) RP(15) RP(20) RP 

RP (20) RR(30) RR(55) RR 

ST(0) RP(15) ST(0) ST 

RP (20) RP(15) RP(20) RP 

PO(-20) RP(5) PO(-10) PO 

ST(0) PO(-10) PO(-10) PO 

RP (20) RP(5) ST(0) ST 

RR(55) RP(15) RP(20) RP 

RP (20) RR(30) RR(55) RR 

RP (20) RR(30) RR(55) RR 

ST(0) RP(15) ST(0) ST 

PO(-20) RP(5) ST(0) ST 

RR(55) RR(30) RR(55) RR 
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Příloha 7: Faktorová analýza – charakteristické hodnoty  
 faktorů a „scree plot“ 

 

 

Value Eigenvalue
% Total 
variance

Cumulative 
Eigenvalue

Cumulative 
%

1 12,731 35,365 12,731 35,365
2 2,485 6,902 15,216 42,267
3 2,245 6,237 17,461 48,504
4 2,078 5,771 19,539 54,275
5 1,911 5,307 21,450 59,582

 Eigenvalues (Data_MVA_sorted.sta)
Extraction: Principal components

 

                                                 Charakteristické hodnoty faktorů 

 

 

                                                 Scree plot pro všechny faktory 
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Příloha 8: Scatter ploty výsledků kanonické diskriminační  
 analýzy 

 

 
Scatter plot pro Root 1 vs. Root 2 

 

 

  

Scatter plot pro Root 1 vs. Root 3 
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Scatter plot pro Root 2 vs. Root 3 
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Příloha 9:      Diskriminační analýza – koeficienty kanonických  
 funkcí, „centroidy“ kanonických proměnných 
 
 

Variables Root 1 Root 2 Root 3
f_capital 2,678 -0,860 -0,140

f_compt -1,596 -2,095 0,505

eo_risk 1,298 0,224 -0,367

own_engag 2,846 1,527 -0,359

lvl_share 2,596 -0,281 -1,741

st_type -0,711 -0,964 2,112

st_form 0,162 1,045 -2,060

rs_source 1,480 -1,607 0,923

f_infrastr -5,095 1,513 -1,604

own_maneo 2,069 -0,261 -0,271

tman_qual -0,637 1,196 0,844

st_tplan 3,220 -0,116 -1,111

st_variant -2,293 0,261 0,188

lvl_analys 2,612 1,646 1,059

st_intent -4,463 -0,054 2,520

ex_global 1,164 0,802 0,916

f_custsup -2,743 -0,580 0,368

eo_innov 1,382 -1,074 -0,999

lvl_formin -1,284 -0,087 -0,335

eo_proact -1,130 -0,481 1,026

rs_control 2,180 1,820 0,367

rs_perm -2,473 -0,513 -1,901

f_Rdcontr 2,461 1,262 1,073
own_influ -1,860 -0,473 -0,217
org_cult 1,442 -1,303 -0,551
org_nostr 2,519 -0,512 0,548
st_real -1,172 -0,498 -1,751
org_struct 1,199 0,230 -0,061
f_knowhow 1,740 -0,762 1,031
st_altern -0,291 0,586 -1,651
lvl_system 0,564 0,557 -2,027
own_major -0,409 -0,423 1,613
ex_compet -0,943 0,766 0,591
ex_dynam -0,777 0,806 -0,152
st_emerg -1,286 0,996 -0,301
Eigenval 47,303 6,398 5,708
Cum.Prop 0,796 0,904 1,000

 Standardized Coefficients (Data_MVA_sorted.sta)
for Canonical Variables

 
Koeficienty funkcí kanonických proměnných 

 

Root 1 Root 2 Root 3
PO -15,867 -1,521 -0,789
RP 4,375 -0,892 -2,417
RR 2,445 -1,421 3,178
ST -0,873 4,890 0,376

Group
Means of Canonical Variables 

 
Průměry („centroidy“) kanonických proměnných 
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Příloha 10:  Výsledky Chi-kvadrát testu nezávislosti  –  
  proměnné pro p < 0,05 

 

Chi-square df p Chi-square df p
Pearson Chi-square 20,20856 df=12 p=,04326 19,87240 df=12 p=,04956

M-L Chi-square 22,14589 df=12 p=,03593 23,99012 df=12 p=,02041

Spearman Rank R -,026516 t=-,1857 p=,85346 -,023533 t=-,1648 p=,86980

Chi-square df p Chi-square df p
Pearson Chi-square 20,45624 df=12 p=,04895 20,54443 df=9 p=,01484
M-L Chi-square 22,45646 df=12 p=,03273 20,28728 df=9 p=,01623
Spearman Rank R ,2237032 t=1,6066 p=,11456 -,291786 t=-2,135 p=,03775

Chi-square df p Chi-square df p
Pearson Chi-square 22,50130 df=12 p=,03228 20,81367 df=9 p=,01351
M-L Chi-square 24,24793 df=12 p=,01883 25,60639 df=9 p=,00237
Spearman Rank R -,097559 t=-,6862 p=,49583

Chi-square df p Chi-square df p
Pearson Chi-square 18,11492 df=9 p=,03387 30,04125 df=9 p=,00043
M-L Chi-square 24,50430 df=9 p=,00357 32,94028 df=9 p=,00014
Spearman Rank R ,1120570 t=,78937 p=,43370

Chi-square df p
Pearson Chi-square 23,48588 df=12 p=,02388
M-L Chi-square 22,68974 df=12 p=,03049

Statistics: f_capital(5) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: f_compt(4) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: st_intent(4) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: st_orient(4) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: eo_innov(5) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: eo_risk(5) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: eo_proact(5) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: f_salcont(4) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

Statistics: own_maneo(5) x firm_perf(4) 
(Data_MVA_sorted.sta)

 

 

POZNÁMKY:    - čísla v závorkách u proměnných udávají počet kategorií hodnot 

- Spearmanův test pořadové korela pouze pro ordinální proměnné 
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 Příloha 11:     Mann-Whitney U testy 
 

MANN-WHITNEY      
U TEST

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Podnikatelské a manažerské 

schopnosti vlastníka
own_maneo 61,000 290,000 33,000 -1,937 0,053 -2,292 0,022 7 19 0,055

Strategická orientace firmy st_orient 139,000 212,000 22,000 2,572 0,010 2,756 0,006 7 19 0,008

Obchodní systém f_salcont 57,000 294,000 29,000 -2,168 0,030 -2,261 0,024 7 19 0,030

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Strategický koncept / vize st_intent 86,000 67,000 12,000 2,245 0,025 2,373 0,018 7 10 0,025

Strategie - reálie využití st_real 87,500 65,500 10,500 2,391 0,017 2,512 0,012 7 10 0,014

Firemní zdroje/kompetence f_compt 88,500 64,500 9,500 2,489 0,013 2,584 0,010 7 10 0,010

Aktivní řízení RS rs_control 44,500 108,500 16,500 -1,805 0,071 -1,975 0,048 7 10 0,070

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Podnikatelské a manažerské 
schopnosti vlastníka

own_maneo 40,000 213,000 12,000 -2,855 0,004 -3,084 0,002 7 15 0,003

Strategická orientace firmy st_orient 124,000 129,000 9,000 3,066 0,002 3,325 0,001 7 15 0,001

Kapitál f_capital 46,000 207,000 18,000 -2,432 0,015 -2,579 0,010 7 15 0,014

Obchodní systém f_salcont 41,500 211,500 13,500 -2,749 0,006 -2,877 0,004 7 15 0,004

EO - akceptace rizika eo_risk 40,000 213,000 12,000 -2,855 0,004 -2,982 0,003 7 15 0,003

EO - inovativnost, změny eo_innov 48,000 205,000 20,000 -2,291 0,022 -2,372 0,018 7 15 0,021

Míra internacionalizace firmy ex_global 40,500 212,500 12,500 -2,820 0,005 -2,908 0,004 7 15 0,003

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Strategická orientace firmy st_orient 189,000 246,000 56,000 1,789 0,074 2,015 0,044 10 19 0,077

Systém řízení jakosti (ISO) iso_exist 106,000 329,000 51,000 -2,019 0,044 -2,141 0,032 10 19 0,045

Firemní zdroje/kompetence f_compt 106,000 329,000 51,000 -2,019 0,044 -2,155 0,031 10 19 0,045

Kapitál f_capital 99,000 336,000 44,000 -2,340 0,019 -2,396 0,017 10 19 0,019

EO - proaktivita eo_proact 108,000 327,000 53,000 -1,927 0,054 -2,144 0,032 10 19 0,056

EO - inovativnost, změny eo_innov 101,000 334,000 46,000 -2,248 0,025 -2,334 0,020 10 19 0,024

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Politicko-mocenské boje 
mezi vlastníky

own_policy 163,000 162,000 42,000 1,831 0,067 2,142 0,032 10 15 0,071

Podnikatelské a manažerské 
schopnosti vlastníka

own_maneo 85,500 239,500 30,500 -2,468 0,014 -2,653 0,008 10 15 0,012

Strategický koncept / vize st_intent 83,500 241,500 28,500 -2,579 0,010 -2,663 0,008 10 15 0,008

Strategie - reálie využití st_real 89,500 235,500 34,500 -2,247 0,025 -2,351 0,019 10 15 0,023

Systém ISO iso_exist 83,000 242,000 28,000 -2,607 0,009 -2,726 0,006 10 15 0,008

Firemní zdroje/kompetence f_compt 80,000 245,000 25,000 -2,774 0,006 -2,935 0,003 10 15 0,004

Kapitál f_capital 67,000 258,000 12,000 -3,495 0,000 -3,616 0,000 10 15 0,000

Lidské zdroje f_humanres 89,000 236,000 34,000 -2,274 0,023 -2,347 0,019 10 15 0,023

Technologcké know-how f_knowhow 88,000 237,000 33,000 -2,330 0,020 -2,475 0,013 10 15 0,019

Systém řízení vývoje f_Rdcontr 92,000 233,000 37,000 -2,108 0,035 -2,178 0,029 10 15 0,036

EO - proaktivita eo_proact 77,500 247,500 22,500 -2,912 0,004 -3,068 0,002 10 15 0,002

EO - akceptace rizika eo_risk 88,000 237,000 33,000 -2,330 0,020 -2,488 0,013 10 15 0,019

EO - inovativnost, změny eo_innov 77,500 247,500 22,500 -2,912 0,004 -2,990 0,003 10 15 0,002

Míra internacionalizace firmy ex_global 82,000 243,000 27,000 -2,663 0,008 -2,734 0,006 10 15 0,007

Variable description Var. Name
Rank Sum 

PO
Rank Sum 

RP
U Z p-level Z adjust p-level

Valid N 
PO

Valid N 
RP

2*1sided 
exact p

Podnikatelské a manažerské 
schopnosti vlastníka

own_maneo 278,000 317,000 88,000 -1,890 0,059 -2,036 0,042 19 15 0,060

Strategický koncept / vize st_intent 273,500 321,500 83,500 -2,046 0,041 -2,136 0,033 19 15 0,040

EO - proaktivita eo_proact 277,000 318,000 87,000 -1,925 0,054 -2,055 0,040 19 15 0,056

Dynamika trhu - prostředí ex_dynam 275,000 320,000 85,000 -1,994 0,046 -2,095 0,036 19 15 0,047

Míra internacionalizace firmy ex_global 262,500 332,500 72,500 -2,428 0,015 -2,496 0,013 19 15 0,014
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        Mann-Whitney U Test (Data_MVA_sorted.sta);     By variable firm_perf
Marked tests are significant at p <,05000
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Příloha 12:    Neparametrický Median test 
 

P.č. Popis proměnné
Název 

proměnné
Median test, proměnné s p-value < 0,05

1 Aktivní řízení RS rs_control

 Median Test, Overall Median = 2,00000; rs_control (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 9,679238 df = 3 p = ,0215

2
Míra 
internacionalizace 
firmy

ex_global

 Median Test, Overall Median = 3,00000; ex_global (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 17,17105 df = 3 p = ,0007

3 Konkurence na trhu ex_compet

 Median Test, Overall Median = 4,00000; ex_compet (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 11,02667 df = 3 p = ,0116

4
EO - inovativnost, 
změny

eo_innov

 Median Test, Overall Median = 3,00000; eo_innov (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 12,51323 df = 3 p = ,0058

5 EO - akceptace rizika eo_risk

 Median Test, Overall Median = 3,00000; eo_risk (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 8,845113 df = 3 p = ,0314

6 EO - proaktivita eo_proact

 Median Test, Overall Median = 3,00000; eo_proact (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 10,24994 df = 3 p = ,0166

7
Technologcké know-
how

f_knowhow

 Median Test, Overall Median = 4,00000; f_knowhow (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 12,76310 df = 3 p = ,0052

8 Kapitál firmy f_capital

 Median Test, Overall Median = 4,00000; f_capital (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 11,23068 df = 3 p = ,0105

9
Firemní 
zdroje/kompetence

f_compt

 Median Test, Overall Median = 4,00000; f_compt (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 8,459187 df = 3 p = ,0374

10
Systém řízení jakosti 
(ISO)

iso_exist

 Median Test, Overall Median = 2,00000; iso_exist (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 8,268642 df = 3 p = ,0408

11
Strategie - reálie 
využití

st_real

 Median Test, Overall Median = 3,00000; st_real (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 9,683100 df = 3 p = ,0215

12
Strategická orientace 
firmy

st_orient

 Median Test, Overall Median = 2,00000; st_orient (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 15,20736 df = 3 p = ,0016

13
Podnikatelské a 
manažerské 
schopnosti vlastníka

own_maneo

 Median Test, Overall Median = 3,00000; own_maneo (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 13,16201 df = 3 p = ,0043

14
Strategický koncept / 
vize

st_intent

 Median Test, Overall Median = 4,00000; st_intent (Data_MVA_sorted.sta)
 Independent (grouping) variable: firm_perf

Chi-Square = 7,722431 df = 3 p = ,0521!!!

Seznam odlišujících proměnných neparamterického Median Testu
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Příloha 13:     Box & Whisker diagramy nejvíce odlišujících  
 strategických proměnných 
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Příloha 14: Výpisy fuzzy-množinové kvalitativní komparativní  
 analýzy – kategoriální strategické proměnné 

 

 
 
 

[I] 
**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, F_CAPITAL, EO_INNOV, EX_GLOBAL, RS_CONTROL)   
   
Rows:       5     
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.869744  
   
                            raw        unique  
                          coverage    coverage   consistency  
                         ----------  ----------  -----------  
EO_INNOV+                0.716602    0.109922    0.826168  
ST_INTENT*F_CAPITAL      0.700713    0.094034    0.839223  
solution coverage: 0.810636  
solution consistency: 0.800000  
 

 
 

[II] 

**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ISO_EXIST, EO_INNOV, EX_GLOBAL, F_CAPITAL)   
   
Rows:       7        
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1-L   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder 
     
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000        
consistency cutoff: 0.875556  
   
                            raw        unique  
                          coverage    coverage   consistency  
                         ----------  ----------  -----------  
ST_INTENT*F_CAPITAL      0.700713    0.700713    0.839223  
solution coverage: 0.700713  
solution consistency: 0.839223  
  

 
 

[III] 

**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, F_CAPITAL, EO_INNOV, EX_GLOBAL, F_COMPT)   
   
Rows:       7        
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.870769  
   
                             raw        unique  
                           coverage    coverage   consistency  
                          ----------  ----------  -----------  
ST_INTENT*F_CAPITAL+      0.700713    0.040208    0.839223  
ST_REAL*F_CAPITAL         0.660506    -0.000000   0.806733  
solution coverage: 0.700713  
solution consistency: 0.807850  
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[IV] 
**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, ST_EMERG, ST_TYPE, RS_CONTROL)   
   
Rows:       7         
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.820488  
   
                             raw        unique  
                           coverage    coverage   consistency  
                          ----------  ----------  -----------  
st_emerg+                 0.582361    0.242218    0.807191  
ST_ALTERN*st_type+        0.387484    0.130999    0.735385  
st_altern*ST_INTENT+      0.148508    0.000000    0.796522  
st_altern*ST_REAL+        0.142996    0.000000    0.766957  
st_altern*RS_CONTROL      0.156291    0.010700    0.714074  
solution coverage: 0.777886  
solution consistency: 0.755590  
  

 

  

 
[V] 

**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: FIRM_PERF = f(F_COMPT, F_CAPITAL, F_HUMANRES, F_SALCONT, F_KNOWHOW)   
   
Rows:       5      
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.864390  
   
                             raw        unique  
                           coverage    coverage   consistency  
                          ----------  ----------  -----------  
F_CAPITAL*F_SALCONT+      0.700713    0.109922    0.855842  
F_HUMANRES*F_SALCONT      0.641699    0.050908    0.824583  
solution coverage: 0.751621  
solution consistency: 0.820531  
 

 

 
[VI] 

**********************   
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: EX_GLOBAL = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, ST_EMERG, ST_TYPE, EO_RISK)   
   
Rows:       7     
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.860000  
   
                 raw        unique  
               coverage    coverage   consistency  
              ----------  ----------  -----------  
st_emerg      0.714286    0.714286    0.760337  
solution coverage: 0.714286  
solution consistency: 0.760337  
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**********************   [VII] 
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: EO_INNOV = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, F_CAPITAL, F_KNOWHOW)   
   
Rows:       4   
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-CL   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.850000  
   
                                                         raw        unique  
                                                       coverage    coverage   consistency  
                                                      ----------  ----------  -----------  
ST_ORIENT*ST_ALTERN*ST_INTENT*ST_REAL*F_KNOWHOW+      0.710280    0.074766    0.835165  
ST_ORIENT*ST_INTENT*ST_REAL*F_CAPITAL*F_KNOWHOW       0.738318    0.102804    0.849462  
solution coverage: 0.813084  
solution consistency: 0.836538  
 

 
 
 
 
 
 

**********************   [VIII] 
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   

File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: ST_TYPE = f(FIRM_PERF, ST_ORIENT, ST_REAL, ST_EMERG, ISO_EXIST, EX_GLOBAL, ST_INTENT)   
   
Rows:      10   
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.925065  
   
                  raw        unique  
                coverage    coverage   consistency  
               ----------  ----------  -----------  
ST_REAL+       0.939130    0.017391    0.812030  
ST_INTENT      0.956522    0.034783    0.866142  
solution coverage: 0.973913  
solution consistency: 0.800000  
  

 
 
 
 
  

**********************   [IX] 
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
 
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: ST_EMERG = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, EO_RISK, RS_CONTROL, FIRM_PERF)   
   
Rows:       5   
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-C   
Don't Care: Remainder   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.904926  
   
                    raw        unique  
                  coverage    coverage   consistency  
                 ----------  ----------  -----------  
firm_perf+      0.552000    0.193739    0.787202  
rs_control       0.530435    0.172174    0.983871  
solution coverage: 0.724174  
solution consistency: 0.820978  
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**********************   [X] 
*TRUTH TABLE ANALYSIS*   
**********************   
   
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_fuzzy.csv   
Model: RS_CONTROL = f(OWN_MANEO, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, ST_TYPE, FIRM_PERF)   
   
Rows:       5   
Algorithm: Quine-McCluskey   
      True: 1   
  0 Matrix: 0-CL   
   
--- TRUTH TABLE SOLUTION ---  
frequency cutoff: 1.000000  
consistency cutoff: 0.977817   
                                                         raw        unique  
                                                       coverage    coverage   consistency  
                                                      ----------  ----------  -----------  
OWN_MANEO*ST_INTENT*ST_REAL*iso_exist*ST_TYPE+        0.421127    0.295775    0.983553  
OWN_MANEO*ST_INTENT*ST_REAL*ISO_EXIST*FIRM_PERF      0.338592    0.213239    0.979625  
solution coverage: 0.704366  
solution consistency: 0.989021  
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Příloha 15: Výpisy kvalitativní komparativní analýzy – binární  
 strategické proměnné 

 

 

[XI] 
**********************  
* CRISP-SET ANALYSIS *  
**********************  

  
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_binary_QCA.csv  
Model: NON_FIRM_PERFB = f(PR_STINTENT, PR_INTANAL, PR_DECMAKE, PR_PREPCHG, PR_REALIZE, PR_CONTROL)  
  
Cases:      51  
     Rows:      34   66.7%  
     Rows:      17   33.3%  
     Rows:       0    0.0%  
  
 Algorithm: Quine-McCluskey  
  1 Matrix: 1  
  0 Matrix: 0-C  
  - Matrix: R  
  
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***  
  
Minimum Frequency 0:     1  
Minimum Frequency 1:     1  
Minimum Frequency -:     1  
  
         Configs     %      Cases     %  
========================================  
0 Terms:      11   42.3        16   31.4  
1 Terms:       4   15.4         4    7.8  
- Terms:       0    0.0         0    0.0  
C Terms:      11   42.3        31   60.8  
      0:                       18  
      1:                       13  
========================================  
  Total:      26  100.0        51  100.0  
Dropped:       0    0.0         0    0.0  
  
*** CRISP-SET SOLUTION ***  
  
PR_STINTENT*PR_PREPCHG+  
pr_intanal*PR_REALIZE*PR_CONTROL+  
PR_INTANAL*pr_prepchg*PR_REALIZE*pr_control  
 

 

[XII] 
 
**********************  

* CRISP-SET ANALYSIS *  

**********************  

  
File:  C:/JIP/Private/Educational/PhD_Study/My_research/Vlastni_vyzkum/fsqca_disert/Data_binary_QCA.csv  
Model: NON_FIRM_PERFB = f(PR_STINTENT, PR_STEVAL, PR_VARGEN, PR_DECMAKE, PR_STFORM)  
  
Cases:      51  
   _ Rows:      34   66.7%  
   _ Rows:      17   33.3%  
   _ Rows:       0    0.0%  
  
 Algorithm: Quine-McCluskey  
  1 Matrix: 1  
  0 Matrix: 0-C  
  - Matrix: R  
  
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***  
  
Minimum Frequency 0:     1  
Minimum Frequency 1:     1  
Minimum Frequency -:     1  
  
         Configs     %      Cases     %  
========================================  
0 Terms:       8   53.3        17   33.3  
1 Terms:       2   13.3         2    3.9  
- Terms:       0    0.0         0    0.0  
C Terms:       5   33.3        32   62.7  
      0:                       17  
      1:                       15  
========================================  
  Total:      15  100.0        51  100.0  
Dropped:       0    0.0         0    0.0  
  
*** CRISP-SET SOLUTION ***  
  
PR_VARGEN*PR_STFORM+  
pr_stintent*PR_STEVAL*PR_DECMAKE  
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Příloha 16: Souhrn výsledků fuzzy a „crisp“ množinových  
 kvalitativních komparativních analýz 

 

 

 

fsQCA: 

 
I. Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, F_CAPITAL, EO_INNOV, EX_GLOBAL, RS_CONTROL) 

Výraz: EO_INNOV + ST_INTENT*F_CAPITAL 
 

II. Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ISO_EXIST, EO_INNOV, EX_GLOBAL, F_CAPITAL) 
Výraz: ST_INTENT*F_CAPITAL  

 
III. Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, F_CAPITAL, EO_INNOV, EX_GLOBAL, F_COMPT) 
 Výraz: ST_INTENT*F_CAPITAL +  ST_REAL*F_CAPITAL  
 
IV. Model: FIRM_PERF = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, ST_EMERG, ST_TYPE, RS_CONTROL) 
 Výraz: st_emerg + ST_ALTERN*st_type + st_altern*ST_INTENT + st_altern*ST_REAL +  st_altern*RS_CONTROL 
  
V. Model: FIRM_PERF = f(F_COMPT, F_CAPITAL, F_HUMANRES, F_SALCONT, F_KNOWHOW) 
 Výraz: F_CAPITAL*F_SALCONT + F_HUMANRES*F_SALCONT 
 
VI. Model: EX_GLOBAL = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, ST_EMERG, ST_TYPE, EO_RISK)  
 Výraz: st_emerg 
 
VII. Model: EO_INNOV = f(ST_ORIENT, ST_ALTERN, ST_INTENT, ST_REAL, F_CAPITAL, F_KNOWHOW)       
 ST_ORIENT*ST_ALTERN*ST_INTENT*ST_REAL*F_KNOWHOW + ST_ORIENT*ST_INTENT*ST_REAL*F_CAPITAL*F_KNOWHOW 
     
VIII. Model: ST_TYPE = f(FIRM_PERF, ST_ORIENT, ST_REAL, ST_EMERG, ISO_EXIST, EX_GLOBAL, ST_INTENT) 
 Výraz: ST_REAL + ST_INTENT  
 
IX. Model: ST_EMERG = f(ST_ORIENT, ST_INTENT, ST_REAL, EO_RISK, RS_CONTROL, FIRM_PERF) 
 Výraz: firm_perf + rs_control  
 
X. Model: RS_CONTROL = f(OWN_MANEO, ST_INTENT, ST_REAL, ISO_EXIST, ST_TYPE, FIRM_PERF) 
 Výraz: OWN_MANEO*ST_INTENT*ST_REAL*iso_exist*ST_TYPE + OWN_MANEO*ST_INTENT*ST_REAL*ISO_EXIST*FIRM_PERF 
 
 
 
 
 
 
 

QCA: 
 
XI. Model: NON_FIRM_PERFB = f(PR_STINTENT, PR_INTANAL, PR_DECMAKE, PR_PREPCHG, PR_REALIZE, PR_CONTROL) 
 Výraz: PR_STINTENT*PR_PREPCHG + pr_intanal*PR_REALIZE*PR_CONTROL + PR_INTANAL*pr_prepchg*PR_REALIZE*pr_control 
 
XII. Model: NON_FIRM_PERFB = f(PR_STINTENT, PR_STEVAL, PR_VARGEN, PR_DECMAKE, PR_STFORM) 
 Výraz: PR_VARGEN*PR_STFORM + pr_stintent*PR_STEVAL*PR_DECMAKE 
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Příloha 17: Parametry a charakteristiky návrhu FIS  
 a příklad kategorizace MTF 
 
    
 

 
 

Struktura vstupů a výstupů fuzzy inferenčího systému ‚MTF Trend‘ 
 
 

 
 

Definice funkce příslušnosti tr_employ – vývoj počtu zaměstnanců 
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Definice funkce příslušnosti tr_turnover – vývoj obratu 
 
 

 
 

Definice funkce příslušnosti tr_profit – vývoj zisku 
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Definice funkce příslušnosti tr_MTF – celkový vývoj firem MTF 

 

 
Definice fuzzy pravidel „IF-THEN“ systému ‚MTF Trend‘ 
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Prostorová funkce příslušnosti výstupu MTF trend (složení tr_turnover a tr_profit) 
 
 

 
 

Prostorová funkce příslušnosti výstupu MTF trend (složení tr_employ a tr_profit) 
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Příklad kategorizace ve FIS:  MTF náležející do vývojové množiny RR 
 
 
 

 
 

Příklad kategorizace ve FIS:  MTF náležející do vývojové množiny RP 
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Příklad kategorizace ve FIS:  MTF náležející do vývojové množiny ST 
 
 
 

 
 

Příklad kategorizace ve FIS:  MTF náležející do vývojové množiny PO 
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Příloha 18: Výtěžnost dotazníkového šetření v detailech 
 
 
 
 

Počet MTF/ 

dotazníků 
celkem 

Procent 
z celkového 

počtu 

 

Popis položky 

131 tj. procent ze 131 celkový počet MTF obeslaných dotazníkem poštou 

51 38,9%    počet respondenty vyplněných a použitelných dotazníků 

2 1,5%    počet vrácených poštou částečně vyplněných a vyřazených dotazníků 

13 9,9%    počet vrácených poštou zcela nevyplněných dotazníků 

14 10,7%    počet pokusů / nedostatečně vyplněných dotazníku na webu 'mensifirmy' 

36 27,5%    výtěžnost  dotazníkového šetření realizovaného „poštovním kanálem“ 

15 11,5%    výtěžnost  dotazníkového šetření realizovaného „webovým kanálem“ 

 
Celková výtěžnost dotazníkového šetření 

 
 
 

Počet 
použitelných 
MTF “cases“ 

Procent 
z celkového 

počtu 

 

Popis položky 

51 tj. procent z 51 celkový počet respondenty vyplněných, použitelných dotazníků ("cases") 

36 71%    počet použitelných vyplněných dotazníků vrácených poštou 

15 29%    počet použitelných vyplněných dotazníků na webu 'mensifirmy.cz' 

32 63%    počet "cases" s použitelnými číselnými výkonnostními údaji 

19 37%    počet "cases" s pouhým grafickým vyjádřením výkonnostních charakteristik  

 
Struktura dotazníků použitelného výběrového vzorku 



176 

 
Příloha 19: Kategoriální empirická data v matici  „proměnná x MTF „case““ 

 
firm_age own_numb own_struct own_major own_engag own_policy own_influ own_maneo st_orient st_altern st_variant st_intent st_type st_tplan st_form st_real st_emerg org_struct org_nostr org_cult iso_exist f_compt f_capital f_humanres f_infrastr tman_qual tman_cont f_knowhow f_Rdcontr f_salcont f_custsup eo_proact eo_risk eo_innov ex_dynam ex_compet ex_knowint ex_global lvl_system lvl_analys lvl_formin lvl_share rs_control rs_perm rs_cult rs_struct rs_source rs_share firm_perf

MTF 1 5 2 2 5 5 3 5 3 3 4 1 4 4 3 4 5 2 5 1 3 2 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 1 3 5 4 2 5 2 4 3 1 2 1 1 2 2 PO
MTF 2 5 4 1 5 4 3 5 3 3 1 1 3 2 1 3 3 4 2 3 2 5 5 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 5 2 5 3 3 2 2 2 3 2 PO
MTF 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 4 5 4 3 2 3 5 3 5 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 5 2 4 2 3 3 2 3 3 PO
MTF 4 5 1 2 3 5 1 5 3 3 3 5 4 4 4 4 5 3 1 4 1 2 5 3 4 4 3 3 4 4 2 5 3 1 3 5 4 5 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 PO
MTF 5 3 3 3 2 5 1 5 3 2 3 5 4 4 2 4 4 4 1 5 3 1 5 4 4 5 4 2 4 5 2 4 3 2 3 5 1 5 3 4 2 3 3 1 2 2 2 2 3 PO
MTF 6 4 2 2 2 5 4 5 3 5 1 5 3 3 5 2 3 4 2 4 2 1 3 1 1 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 5 2 1 3 1 2 1 2 4 4 4 4 4 PO
MTF 7 5 1 1 3 5 1 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 5 3 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 2 2 2 5 2 2 4 2 3 5 4 PO
MTF 8 5 2 1 5 5 3 5 3 2 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 2 2 4 5 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 1 3 RP
MTF 9 5 3 1 5 5 3 5 3 2 4 1 2 2 1 1 1 4 5 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 2 4 RP
MTF 10 5 1 1 3 5 1 5 5 2 2 5 4 3 5 3 5 3 3 5 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 5 4 1 2 2 2 2 1 RP
MTF 11 5 2 2 5 5 1 5 3 2 3 5 2 4 2 4 3 3 4 1 5 4 3 2 2 3 3 2 4 2 5 5 2 2 2 2 5 4 3 5 5 4 4 3 3 1 1 4 2 RP
MTF 12 3 4 2 5 5 1 5 3 2 3 1 2 2 3 2 2 4 2 4 2 1 4 3 4 4 4 2 4 3 3 5 3 2 3 1 4 5 1 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 RP
MTF 13 5 1 1 3 5 1 5 3 2 4 5 3 2 2 2 3 4 2 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 RP
MTF 14 5 5 2 5 5 1 5 4 2 3 5 3 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 RP
MTF 15 5 2 1 3 5 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 5 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 RP
MTF 16 5 1 1 3 5 1 5 5 1 4 4 4 5 1 5 5 2 2 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 1 3 1 1 3 1 RP
MTF 17 5 4 2 5 5 1 5 4 3 3 1 2 1 1 2 2 4 3 4 2 1 4 5 3 4 3 4 3 2 2 3 2 1 2 2 4 4 1 4 3 3 3 2 2 4 2 2 4 RP
MTF 18 5 2 2 3 5 1 5 4 2 4 5 3 3 5 4 2 3 4 2 1 2 5 1 4 4 4 2 5 4 2 4 3 5 4 4 3 5 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 RP
MTF 19 5 2 2 5 5 1 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3 RP
MTF 20 3 1 1 3 5 1 5 5 1 4 1 4 4 1 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 5 3 2 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3 2 2 3 2 RP
MTF 21 5 1 2 3 5 1 5 5 1 4 3 5 5 5 5 5 2 5 1 3 5 5 4 4 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 1 5 5 4 4 1 1 3 2 3 4 RP
MTF 22 5 1 2 3 1 1 2 3 1 3 5 4 3 5 4 3 4 2 3 2 5 3 5 2 5 3 3 4 2 4 2 2 3 3 2 1 1 3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 4 RP
MTF 23 5 3 2 3 5 1 5 3 2 1 1 3 4 2 4 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 RP
MTF 24 5 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 5 3 5 5 2 4 2 4 2 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 1 1 2 2 3 2 RP
MTF 25 5 1 2 3 5 1 5 3 1 3 1 4 4 2 4 5 2 5 2 4 5 5 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 3 4 4 2 4 4 5 5 2 4 1 2 1 2 2 1 RP
MTF 26 4 2 1 5 5 2 5 3 1 4 1 4 4 5 4 5 3 5 3 3 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 RP
MTF 27 4 2 3 2 3 1 5 5 1 3 5 4 2 5 2 4 4 5 4 1 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 1 5 4 4 5 3 2 2 3 1 1 3 4 RR
MTF 28 4 2 2 2 5 1 5 5 2 5 2 4 4 1 4 5 2 2 5 1 2 5 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 2 4 2 2 2 2 1 3 4 RR
MTF 29 5 1 2 3 5 1 5 4 2 3 2 4 3 1 2 3 4 5 1 4 4 4 5 4 4 3 2 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 1 1 2 3 2 2 RR
MTF 30 3 1 1 3 1 1 5 5 1 5 3 5 5 1 4 5 2 5 4 3 2 4 5 5 4 4 2 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 RR
MTF 31 5 2 2 2 2 3 5 4 2 3 3 4 5 5 4 3 2 2 4 2 5 3 4 5 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 RR
MTF 32 5 1 1 3 5 1 5 3 2 5 1 2 1 1 1 1 5 1 4 4 1 4 3 2 5 1 2 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 2 2 2 4 3 4 3 4 4 RR
MTF 33 5 4 1 5 5 1 5 3 2 1 2 2 2 2 2 2 5 5 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 4 RR
MTF 34 2 5 1 5 5 1 5 3 2 3 5 3 2 3 2 3 4 4 4 1 5 5 5 5 2 4 3 3 1 4 1 3 2 1 3 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 RR
MTF 35 4 2 3 5 5 1 5 5 2 4 5 4 3 1 3 5 3 5 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 3 1 2 2 2 3 3 RR
MTF 36 5 3 2 5 5 1 5 5 2 1 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 1 4 4 3 4 4 2 4 3 4 5 2 3 4 3 3 4 4 5 3 2 3 2 2 3 2 2 2 RR
MTF 37 5 2 1 5 5 1 5 4 2 2 5 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 5 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 1 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 RR
MTF 38 5 3 1 5 5 2 5 3 1 4 2 5 5 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 1 1 2 2 1 RR
MTF 39 4 2 1 3 5 2 5 5 1 3 2 5 5 3 5 5 3 5 4 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 1 2 2 3 2 1 RR
MTF 40 5 1 1 3 5 1 5 5 1 4 4 5 5 3 4 5 1 4 2 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 5 2 3 1 1 1 1 1 2 RR
MTF 41 4 1 2 3 5 1 5 5 1 4 4 5 5 2 4 5 1 4 2 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 4 1 2 1 1 2 1 RR
MTF 42 5 1 2 3 5 1 5 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 2 4 4 4 5 2 3 4 2 5 5 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 ST
MTF 43 4 3 5 4 5 1 5 3 2 1 5 3 3 2 4 3 4 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 4 3 5 3 4 3 3 3 2 2 4 3 ST
MTF 44 5 2 1 5 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 4 5 2 2 1 2 3 1 3 3 4 4 1 2 4 2 3 3 4 5 4 1 3 2 3 1 4 4 4 2 3 4 ST
MTF 45 5 5 1 5 5 1 5 4 2 4 5 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 4 2 3 ST
MTF 46 5 1 2 3 5 1 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 1 3 1 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 3 5 5 3 3 1 1 1 2 2 2 ST
MTF 47 5 2 3 2 5 5 5 3 2 1 5 2 2 5 2 2 3 5 1 3 1 2 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 1 4 5 4 1 2 2 3 1 3 4 2 4 2 4 ST
MTF 48 5 2 1 2 5 2 5 3 2 2 5 3 3 2 2 2 3 5 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 1 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 ST
MTF 49 4 2 1 5 5 2 5 2 5 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 3 2 4 2 3 4 4 2 4 5 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 ST
MTF 50 5 3 2 5 4 4 4 3 5 1 1 2 2 1 2 2 5 5 4 2 1 2 2 1 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 1 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 ST
MTF 51 5 2 2 2 5 4 5 3 5 1 2 2 2 1 2 3 4 5 4 2 1 3 1 2 4 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 5 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 ST  


