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ABSTRAKT 

Malé firmy mohou na jedné straně flexibilněji reagovat na současnou 

ekonomickou krizi, na straně druhé na ně má velký vliv nepředvídatelnost a neustálá 

změna externích faktorů. Z tohoto hlediska může současná ekonomická krize přispět 

k rozvoji nejrůznějších manažerských simulací umožňující lepší podporu 

v rozhodování firmy. Toto nové přenastavení podmínek a pravidel bezesporu znamená 

i vytvoření nových příležitostí. Aby se malá firma mohla rychle rozhodovat, mělo by 

být její rozhodování podpořeno vhodným systémem na podporu rozhodování, 

například manažerskými simulátory na bázi systémové dynamiky, které jsou 

analyzovány v disertační práci, jejímž hlavním cílem je právě analýza možnosti 

využití manažerských simulátorů pro podporu strategického rozhodování v prostředí 

malých firem. Na úvod je provedena rešerše současného stavu problematiky, 

vymezení malého a středního podnikání a strategie firmy. V dalších částech se práce 

věnuje analýze využitelnosti manažerských simulátorů, která je ovlivněna dvěma 

hlavními faktory neúspěchu malých firem – podkapitalizace a komplexita dnešního 

podnikatelského prostředí. Na těchto faktorech neúspěchu je testována využitelnost 

manažerských simulátorů pomocí konkrétních modelových případů sestavených 

v programu na podporu rozhodování. Součástí sestavení modelových případů je 

vymezení celkové struktury firmy z hlediska zdrojů, externích a interních vlivů, včetně 

faktorů „měkké povahy“ a vytvoření modelu firmy, který slouží jako základ 

manažerského simulátoru. V rámci řešení dané problematiky je provedeno 

dotazníkové šetření týkající se praktického využití manažerských simulátorů v oblasti 

malých firem v ČR, jehož cílem bylo zjistit, zda-li jsou simulátory tohoto typu 

v malých firmách používány. Za hlavní vědecké přínosy a vlastní příspěvek práce lze 

považovat vytvoření modelových případů odrážející hlavní faktory neúspěchu malých 

firem a jejich možné řešení na modelových případech, které byly samostatně 

vytvořeny v programu pro tvorbu simulací a toto řešení bylo prakticky testováno v 

malé firmě, analýzu využitelnosti manažerských simulátorů v rámci ekonomicky 

zdatných malých firem pomocí dotazníkového šetření a na závěr formulace 

doporučení pro větší využitelnost manažerských simulátorů v praxi malých firem. 

KLÍČOVÁ SLOVA: manažerské simulátory, malé a střední firmy, systémová 

dynamika, manažerské rozhodování, strategie firmy. 
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ABSTRACT 

Small companies can more flexible react to the present economic crise on one side, 

but on the other side they are very influenced by unpredictability and continous 

external factor changes From that reason the current economic crise can contribute to 

the development of various managerial simulation enabling better support in the 

company decision making. This new condition and rules „rebuilding“ without question 

means also the creation of new opportunity. The decision making should be supported 

by suitable decision making systems to be able to quickly react, specially for small 

companies. This role can play business flight simulators on the basis of system 

dynamics, which can help small companies make strategy decision. And just the 

analysis of possibility how to use business flight simulators for the strategy decision in 

the sector of small companies is the main goal of this thesis. First the present state 

research had to be done and the definition of small companies and the business 

strategy was set. Further in this thesis the analysis of using bussines flight simulators 

for strategy decision making are described. This analysis is influenced by two main 

factors – thin capitalization and the current business complexity - which declare the 

general failure in small companies sector. On these factors of failure the business 

flight simulator using is tested by creating models in the software for decision making 

support. The part of all models is the company definition from the resources view, 

external and internal influences including „soft“ factors and the developing of the 

model which is the base of the business flight simulator. Within the exploring, the 

questionare research in the small company sector was carried out. This research should 

show how Czech companies use bussiness flight simulators, if they want to try them or 

if their decisions are supported by this kind of decision making systems. The own 

development of model cases reflecting these main factors of the failure and their 

possible solution made in the software for decision making, which was tested at one 

small company, the analysis of business flight simulators using by questionare 

research in the sector of Czech small companies and sugessted recomandation could 

be taken as a main and scientific benefit of this thesis. 

KEYWORDS: business flight simulators, small and intermediate companies, 

systém dynamics, decision making systems, business strategy, managerial decision. 
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Motto 

V knize Good to Great Jim Collins hovoří o významu lidí pro firmu. Lehce 

pozměnil okřídlené přísloví tak, jak si dnešní svět zaslouží. “Tvrzení, že lidé jsou pro 

firmu nejvýznamnějším aktivem, se ukazuje býti chybné. Lidé nejsou pro firmu tím 

nejvýznamnějším aktivem. Tím jsou pouze ti správní lidé.“  (Collins, 2001, str. 135). 

Toto tvrzení by však stálo za to rozvinout, že tito lidé v současné době musí mít 

podporu vhodného informačního zázemí bez toho, aby došlo k zahlcení daty, neboť 

nikdy dříve jsme nebyli tak blízko k pochopení chaosu, který se zračí ve světě 

vytvořeném lidskou myslí, ve světě člověku tak vlastním, ve světě informací. 
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1 ÚVOD   

V poslední době se ve světové i domácí odborné literatuře stále častěji objevují 

úvahy o nástupu nové – postmoderní – doby, která je svým charakterem kvalitativně 

odlišná od všeho, co platilo až dosud. Řada vědců, myslitelů i praktiků (nejen) z 

oblasti managementu se stále důkladněji zamýšlí nad tím, jaký vliv bude mít nové 

prostředí na chod nejen podniků, ale organizací v nejširším smyslu tohoto slova.  

Již Toffler (Toffler, 1992) ukázal, že rychlost změn ve společnosti narůstá a 

rostoucí tempo změn ve světě kolem nás přímo mění způsob, jakým prožíváme život. 

Drucker argumentuje, že probíhající změny mají stále více turbulentní charakter, 

přičemž definičními znaky turbulence jsou podle něj nepravidelnost, nevypočitatelnost 

a nelinearita. (Drucker, 1994). Jejich existence je příčinou řady diskontinuit ve vývoji 

společnosti.  

Rostoucí rychlost probíhajících změn a růst konkurence v důsledku globalizace 

trhů způsobuje rychlé zastarávání výrobků či služeb a nutí firmy k neustálému 

obnovování své konkurenční výhody. Konkurenční síla každého podniku je 

determinována rychlostí s jakou se umí přizpůsobit stále se měnícím podmínkám trhu. 

Jak se rychlost změn zvyšuje, schopnost flexibilně reagovat na měnící se požadavky 

trhu se stává stále důležitějším faktorem úspěšnosti podniku.  

Rychlé změny přinášejí stále více nových, neočekávaných problémů. Každá nová 

diskontinuita vyžaduje, aby podniky utlumily stávající činnosti a vyvinuly nové 

schopnosti a zdroje podnikání (Camillus, 1997). S rostoucím tempem změn v celé 

společnosti se tak změna stává stálou funkcí každé organizace (tedy i podniku).  

Nutnost nové problémy řešit (často ve zcela nových organizačních a 

institucionálních podmínkách) klade větší důraz na množství nezbytných relevantních 

informací, na znalosti a schopnosti lidí tyto informace využívat ke stále efektivnějšímu 

řešení vznikajících problémů. 

Do tohoto globálního prostředí vstupuje informatika se svým sofistikovaným 

pohledem na svět, v němž informace má hrát klíčovou roli strůjce a nositele 

cílevědomého vědění a řízení. Základní pravidla formální logiky mohou tedy znít: 

„Přítel mého přítele je můj přítel, nepřítel mého přítele je můj nepřítel, přítel mého 

nepřítele je můj nepřítel, nepřítel mého nepřítele je můj přítel.“ Celý svět 
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automatizace a řízení je postaven na této logice a operacích binární aritmetiky. True, 

false, pravda, nepravda. 

Život však přináší stále nová a nová překvapení. Obsahem i smyslem pravé 

inteligence živých tvorů proto není nastolit věcný pořádek odhalením světa v jeho 

jednotlivostech a rozmanitých vztazích, ale schopnost orientace v ne-řádu, umění 

přizpůsobit se chaosu. 

Současný stav vývoje informačních technologií dospěl do stadia, kdy vhodně 

podporuje lidské myšlení. Na druhé straně se často stává, že informační systémy 

podporované vhodnými informačními technologiemi oplývají přehlcením dat a 

informací, které možná ani nikdo nevyužívá a systém nefunguje jako celek. K lepšímu 

pochopení fungování firmy proto hledáme stále mocnější nástroje pro rozhodování 

v reálném čase.  

Současná ekonomická recese přináší nutnost „přenastavení“ podmínek podnikání 

pro mnoho firem. Společnosti by se měly zaměřit především na vytváření konkurenční 

výhody a získávání podílu na trhu za současného úsilí šetřit náklady a právě 

informační a komunikační technologie mohou sehrát klíčovou roli při překonávání této 

krize: mohou napomoci k efektivním úsporám díky sofistikovanému ovládání, mohou 

umožnit udržovat stávající a získávat nové zákazníky, mohou podporovat růst 

produktivity práce a inovací s podporou manažerských simulací, které pomohou 

optimalizovat infrastrukturu. Moderně koncipované strategie podniků se stále ve větší 

míře orientují i na oblast přímé podpory manažerského rozhodování včetně simulací 

podnikových procesů, k čemuž mohou napomoci manažerské simulátory na podporu 

strategického rozhodování, kterými se tato práce zabývá.    

Práce je zaměřena na sektor malých a středních podniků, jelikož kvalitní, ucelená a 

integrovaná informační podpora managementu firem je v této oblasti podceňována a 

stává se faktorem, který má v současném konkurenčním prostředí pro podnikatelský 

úspěch klíčový význam. Malé a střední podniky1 (dále jen MSP) jsou nedílnou 

součástí tržních ekonomik. Jejich význam spočívá především v zajištění ekonomické a 

společenské stability. Malé a střední podniky (MSP – podnikající fyzické a právnické 

osoby) jsou významnou součástí podnikatelské sféry České republiky. V České 

                                                 
1 Definice MSP jsou diskutovány v kapitole č. 2 
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republice se podílejí 61,41% na zaměstnanosti a 53,69% na účetní přidané hodnoty a 

podněcují konkurenční dynamiku podnikatelské sféry2.  

Malé firmy mohou na jedné straně flexibilněji reagovat na současnou 

ekonomickou krizi, na straně druhé na ně má velký vliv nepředvídatelnost a neustálá 

změna externích faktorů. Z tohoto hlediska může současná ekonomická krize přispět 

k rozvoji nejrůznějších manažerských simulací umožňující lepší podporu 

v rozhodování firmy. Toto nové přenastavení podmínek a pravidel bezesporu znamená 

i vytvoření nových příležitostí.  

                                                 
2
 Ministerstvo obchodu a průmyslu, 2008 
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2 OBJEKT A PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * objekt a předmět zkoumání 
 * hypotéza a cíle práce 
 * vědecké metody práce 
 * vymezení objektu zkoumání  
 * specifika malých firem 
 

 

V souladu se standardními metodologickými zásadami vědecké práce, jak je 

definuje např. (Strecková, 1995), přistoupíme nejprve k určení objektu a předmětu 

zkoumání. Základním objektem zkoumání jsou malé a střední podniky, neboť dopad 

tohoto sektoru na dnešní ekonomiku je signifikantní. Moderní doba klade zvýšené 

nároky na znalosti, schopnosti a dovednosti řídících pracovníků – manažerů, kteří 

svou činností a rozhodnutími směřování podniku výrazně ovlivňují. Právě úroveň a 

efektivnost využití informací pro manažerské rozhodování je často klíčem k úspěchu 

celého podniku. Primárním úkolem jsou nástroje, které podporují možnost efektivního 

a účelného využití informací v podniku. Obecným předmětem zkoumání je pak 

problematika manažerských simulátorů a jejich využitelnost pro podporu strategického 

rozhodování. Prostředkem k analýze využitelnosti manažerských simulátorů je 

vytvoření konkrétních modelových případů vedoucích k sestavení manažerských 

simulátorů pro podporu strategického rozhodování. Hlavními pojmy linoucími se 

celou prací jsou tedy: strategie firmy a manažerské simulátory.  

 

2.1  CÍLE PRÁCE 

Všude kolem nás momentálně probíhá největší změna modelu podnikání v 

posledních dvaceti letech - finanční a ekonomická krize, recese globální ekonomiky. 

Analytici se předhánějí v pozitivních i negativních předpovědích dalšího vývoje, 

podniky se potýkají s nedostatkem financí a odbytu a řeší složité otázky v oblasti 

řízení, v období předchozího růstu naprosto nepředstavitelné. Současná krize znamená 

přenastavení podmínek podnikání a podnikům proto nepomůže schovat se a přečkat 



 

 

17 

krizi díky dočasným úsporám, ale je nutno radikálně změnit celkový pohled na firmu. 

Je třeba začít dělat věci jinak a inovativně.  

V současném období poměrně logicky většina podniků upírá svoji pozornost na 

krátkodobé cíle. Tedy na udržení cashflow, významné úspory nákladů v oblasti 

zaměstnanců, cestovních nákladů, skladování zboží, marketing. Sledují teď již nejen 

měsíční, ale týdenní nebo dokonce denní obchodní výsledky. Paradoxně podle historie 

předchozích větších ekonomických otřesů (1929, 1973, 2001) větší naději na úspěch v 

krizi mají firmy, jejichž management upře pozornost i dlouhodobým směrem. 

Samozřejmě nelze predikovat budoucí vývoj, je možné však vytvářet scénáře 

předpokládaného vývoje, včetně pohledu na změnu chování zákazníků a změny trhu, 

stejně jako pozici a předpokládané kroky konkurence. Otázkou není, že podnik nebude 

zasažen krizí - důležité je, aby byl zasažen méně než konkurence a aby zároveň 

nedošlo k nečekanému vstupu nových konkurentů na trh, zejména s produktem nebo 

službou, které mohou být substituty stávající nabídky. 

Z výše uvedených důvodů jsem si stanovila za hlavní cíl disertační práce potvrzení 

či vyvrácení hypotézy, která zní: „Manažerské simulátory pro podporu strategického 

rozhodování na bázi systémové dynamiky mohou vhodně posloužit při podpoře 

strategického rozhodování a to i v prostředí malých a středních firem“. Tento obecný 

cíl je konkretizován naplněním dílčích cílů. První dílčí cíl práce je rešerše současného 

stavu problematiky, vymezení klíčových pojmů, se kterými práce operuje. Jedná se 

hlavně o vymezení malého a středního podnikání, strategie firmy a manažerských 

simulátorů. V další části je řešena analýza využitelnosti manažerských simulátorů pro 

podporu strategického rozhodování v malých a středních firmách. V současné době na 

malé firmy působí dva vzájemně se ovlivňující faktory a to vnitřní a vnější, přičemž 

externí faktory, podkapitalizace a komplexita dnešního podnikatelského prostředí jsou 

jedny z nejvýznamnějších důvodů neúspěchu malých firem. V oblasti podniku lze 

manažerské simulace použít zejména při analyzování současného stavu v podnicích, 

nebo při analýze návrhů změn v organizaci a jejich dopadů, a to i alternativně. A právě 

zde, ve zjednodušeném prostředí manažerských simulátorů, lze učinit pokus o 

vysledování vlivu jednotlivých proměnných na ekonomické výsledky podniku.  

Využitelnost manažerských simulátorů je analyzována na konkrétních modelových 

případech sestavených v programu na podporu rozhodování, které budou 
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vybrány na základě analýzy hlavních faktorů neúspěchu malých firem. Dalším dílčím 

cílem je tudíž sestavení těchto modelových případů, které odráží základní rozhodování 

při volbě té či oné strategie ve firmě. Součástí sestavení modelových případů je 

vymezení celkové struktury firmy z hlediska zdrojů, externích a interních vlivů, včetně 

faktorů „měkké povahy“ a vytvoření modelu firmy, který slouží jako základ 

manažerského simulátoru. V rámci řešení dané problematiky bude provedeno 

dotazníkové šetření týkající se praktického využití manažerských simulátorů v oblasti 

malých firem v ČR. Cílem šetření bude zjistit, zda-li jsou simulátory tohoto typu 

v malých firmách používány a zda-li by tyto firmy měly zájem o jejich případné 

využití. Na základě výše popsaných cílů budou formulována jednotlivá doporučení, 

která by umožnila firmám manažerské simulátory pro podporu strategického 

rozhodování používat. Výše popsané cíle budou naplněny následující strukturou práce 

a můžeme je shrnout do 6 bodů: 

1. potvrzení či vyvrácení hypotézy: „Manažerské simulátory pro podporu 

strategického rozhodování na bázi systémové dynamiky mohou vhodně 

posloužit při podpoře strategického rozhodování a to i v prostředí malých a 

středních firem“,  

2. rešerše současného stavu problematiky vymezením klíčových pojmů, se 

kterými práce operuje, 

3. využitelnost manažerských simulátorů v prostředí malých firem, 

4. sestavení modelových příkladů v programu pro podporu rozhodování, 

5. dotazníkové šetření na trhu malých a středních firem ČR v používání 

manažerských simulátorů, 

6. formulace jednotlivých doporučení. 

 

2.2  ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRÁCE 

Práce je logicky členěna od obecných témat k tématům konkrétním. V úvodu práce 

je popsán objekt zkoumání a jednotlivé cíle práce. Jelikož se práce zabývá prostředím 

malých a středních firem, bylo nutné na začátku popsat klíčové pojmy, se kterými se 

v práci setkáváme a provést jejich rešerši. Jedná se hlavně o vymezení sektoru malých 
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a středních firem, různých pohledů na definice malých podniků, jejich specifik a 

charakteristik. Součástí kapitoly 2.4 je také analýza možných faktorů neúspěchu 

malých firem. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů této práce je formulace doporučení 

pro malé firmy týkající se možnosti využitelnosti manažerských simulátorů při jejich 

podpoře strategického rozhodování, je tato analýza potřebná k tomu, abychom si 

uvědomili, jak tyto simulace mohou jednotlivým firmám pomoci v dnešním globálním 

podnikatelském světě a alespoň částečně modelovat situaci ve firmě, která stojí před 

velkým rozhodnutím. Další kapitola je věnována strategickému kontextu, pojmu 

strategie obecně, uvedení jednotlivých souvislostí týkající se strategického 

rozhodování a v neposlední řadě vymezení pojmu manažerský simulátor. Kapitoly 4 a 

5 analyzují teoretická východiska manažerských simulátorů, jsou zde uvedeny 

základní pojmy, jako je systém, model, okrajově i systémová dynamika, jako základ 

manažerských simulátorů používaných v disertační práci. Na toto téma navazuje 

následující kapitola 6 zabývající se podstatou manažerských simulátorů, jejich 

zařazením v rámci klasifikace systémů na podporu rozhodování a jejich začlenění do 

informačního systému firmy.  

Stěžejní částí této práce jsou manažerské simulátory pro podporu strategického 

rozhodování a tvorba jednotlivých modelů tvořící základ manažerských simulátorů. 

Vybrané příklady odráží jednotlivé oblasti vedoucí k sestavení modelu pro podporu 

strategie jako celku. Tyto příklady jsou na jedné straně částečně inspirovány modelem 

trhu popsaným v kapitole 5.2 a na straně druhé se snaží zohlednit hlavní faktory 

neúspěchu v podnikání malých firem popsaných v kapitole 2.4.2. Model pro podporu 

strategie firmy odráží pohled na firmu z hlediska jejich zdrojů ať již hmotných či 

nehmotných. Na jednotlivých příkladech jsou analyzována rozhodování managementu 

při různých typech konkurence, rozhodování v oblasti nákladů na reklamu a při 

zohlednění faktorů externí povahy. Jednotlivé řešené oblasti jsou propojeny do tohoto 

modelu pro podporu strategického rozhodování firmy, který je podkladem 

manažerského simulátoru. Detailní popis tvorby simulátoru „krok za krokem“ je 

popsán v příloze č. 1, kde je uveden postup v programu „mystrategy“ (Warren, 2008). 

Tato kapitola si neklade za cíl popsat a vytvořit celkový detailní model firmy, což by 

již bylo nad rámec této práce, ale pouze poukázat na jednotlivé oblasti, které by při 

rozhodování o konkurenceschopnosti firmy neměly být opomenuty. 
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V neposlední řadě bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření v rámci 

malých firem v ČR v oblasti využití těchto simulátorů v praxi, které mělo přispět 

k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy práce. Na závěr práce jsou formulována 

doporučení, zhodnoceny přínosy a naplnění jednotlivých předem stanovených cílů.  
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2.3 METODY POUŽITÉ V DISERTAČNÍ PRÁCI 

Disertační práci lze rozdělit na teoretickou a empirickou část, avšak hranice mezi 

nimi nemusí být vždy zcela zřetelná. Práce má povahu jak základního teoretického 

výzkumu (tedy vědeckého poznání daných jevů, jejich struktur, vlastností a příčin 

existence), tak i aplikovaného výzkumu, v jehož rámci jsou vytvořeny modelové 

příklady rozhodování, které mají využití v praxi.  

Teoretické části práce pomocí literární rešerše shrnují dosavadní poznatky, které 

jsou podstatné vzhledem ke zkoumané problematice. Jedná se zejména o oblast 

manažerských simulátorů, jejichž základem je systémová dynamika, strategie obecně a 

specifik malých a středních podniků.  

V disertační práci je postupováno od obecného ke konkrétnímu a teoretické 

poznatky jsou doplňovány o způsob aplikace v praxi zejména při sestavování modelů 

mapující strategii firmy v prostředí mystrategy3. V této části je použita metoda 

modelování, tedy poznávání prostřednictvím modelu podniku, který je zjednodušeným 

pohledem na realitu, a který obsahuje, pouze vzhledem k pozorování, významné 

předem definované vazby a objekty. Dále jsou využívány tradiční vědecké metody 

jako analýza (rozbor literárních a dalších informačních zdrojů) a syntéza (souhrn dat a 

jejich setřídění). Syntéza dat je průběžně využívána v celé práci, zejména je využita 

v kapitole popisující faktory neúspěchu malých firem a její následné praktické využití 

při tvorbě modelových příkladů v programu pro podporu rozhodování a v neposlední 

řadě v závěru práce při formulaci jednotlivých doporučení.  

Další použitou metodou je vlastní dotazníkové šetření obsažené v kapitole 8, kde 

při vyhodnocování dotazníků byla využita metoda statistické analýzy (četnost, 

korelace).  

Závěrem práce v kapitole 9 při formulaci doporučení využitelnosti manažerských 

simulátorů v malých firmách jsou použity metody induktivně-deduktivní, kdy ze 

zvláštního a jednotlivého jsou odvozovány obecné závěry a naopak dílčí závěry jsou 

odvozeny z obecně platného.  

 

                                                 
3 program pro simulaci, více na www.mystrategy.com  
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2.4  VYMEZENÍ OBJEKTU ZKOUMÁNÍ 

V rámci vymezené předmětné oblasti zájmu této práce se nyní zaměřím na stručné 

zhodnocení vývoje a současného stavu poznání v oblasti, kterou se bude disertační 

práce zabývat.  

 

2.4.1 CHARAKTERISTIKA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ  

Malé a střední podniky jsou významnou součástí národního hospodářství ČR po 

roce 1989 a v české ekonomice hráli důležitou roli již ve 30. letech 20. století. I díky 

jim patřilo Československo v té době k nejvyspělejším zemím světa. Na tomto místě je 

nezbytné vymezit pojem „malé a střední podnikání“ vycházející z různých zdrojů. 
 
 

DEFINICE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 

Pro rozdělení podniků na malé, střední a velké je možné využít různých kritérií. 

V obecné rovině se jedná o kritéria kvantitativní nebo kritéria kvalitativní, případně o 

jejich kombinaci. 

Mezi kvantitativní kritéria rozlišování velikosti podniků se řadí především tyto 

veličiny: 

� počet zaměstnanců, 

� obrat, 

� bilanční suma, 

� objem produkce, 

� výše kapitálu, 

� výše zisku 

� informační potřeba 

Do kvalitativních kritérií můžeme zařadit zejména personální strukturu, spojení 

vlastnictví s vedením podniku, kapitálové omezení a hospodářskou sílu (Konečná, 

1993). Podle Korába (1995) se malá a střední firma vyznačuje minimálně dvěmi z 

následujících 4 charakteristik: 

� management je nezávislý a manažer je obvykle vlastníkem firmy, 
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� základní kapitál je splacen a držen jednou nebo několika individuálními 

osobami, 

� oblast působení firmy je lokální, ale trh, kde působí, nemusí být lokální, 

� podnik je malý ve srovnání s největšími konkurenty v odvětví. 

Kombinace kvalitativních a kvantitativních charakteristik umožňuje vzít v úvahu 

oba typy kritérií. Např. je možné využít obrat, počet zaměstnanců (kvantitativní) a 

vlastnické vztahy mezi podniky (kvalitativní).4 

Dále můžeme definice MSP rozlišovat podle toho, k jakému účelu mají sloužit. 

Dle účelu existují tato pojetí definic MSP: 

� pojetí podpory podnikání (nejčastěji uváděná definice), 

� statistické pojetí, 

� pojetí pro ostatní účely. 

 
POJETÍ PODPORY PODNIKÁNÍ 

Nejčastěji zmiňovanou je definice MSP, která je uvedena v příloze I k nařízení 

Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 20015 v platném znění. Do českého práva byla 

tato definice aplikována prostřednictvím zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a 

středního podnikání6, který se v § 2 odkazuje právě na uvedenou evropskou normu. 

Definice je využívána zejména při rozhodování o udělení veřejné podpory MSP. 

Definice MSP je poměrně rozsáhlá, a proto jsou zde uvedeny pouze její 

nejdůležitější body. Definice rozlišuje tři velikosti podniků podle níže uvedených 

kritérií: 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Tato kombinace je využita i v oficiální evropské definici MSP 

5
 Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní 

podpory 

6
 Přesný název zákona je: Zákon   47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 



 

 

24 

STŘEDNÍ PODNIKATEL JE PODNIK, KTERÝ: 

� zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

� jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo 

má 

� obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 

 
MALÝ PODNIKATEL: 

� zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 

� jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 

mil. EUR. 

 
 
DROBNÝ PODNIKATEL: 

� zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a 

� jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. 

EUR. 

 
STATISTICKÉ POJETÍ  

Pro statistická šetření mezi podniky není výše uvedená definice zcela vhodná, 

neboť by v praxi bylo velmi náročné testovat každý šetřený podnik, zda této složité 

definici vyhovuje či nikoliv. Proto statistické úřady obvykle berou v potaz pouze počet 

zaměstnanců a nezabývají se vztahy mezi podniky. Český statistický úřad rozlišuje: 

� drobné podniky s 0 - 9 zaměstnanci, 

� malé podniky s 10 - 49 zaměstnanci, 

� střední podniky s 50 - 249 zaměstnanci, 

� velké podniky s více než 250 zaměstnanci. 

Tuto definici využívá většina národních statistických úřadů v EU (včetně Eurostatu). 
 

 
POJETÍ PRO OSTATNÍ ÚČELY 

Do tohoto pojetí můžeme zařadit různé definice obsažené v odlišných zákonech. 

Podnik zařazený do určité kategorie pak podléhá/nepodléhá různým povinnostem. Pro 

účely České správy sociálního zabezpečení jsou za malé považovány organizace 
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do 25 zaměstnanců. Podle obchodního zákoníku bychom zase jako malé mohli 

definovat ty podnikatele, kteří nemají povinnost se zapisovat do obchodního rejstříku. 

Zákon o spotřebních daních rozlišuje malé a velké pivovary podle ročního výstavu. 

Podle zákona o účetnictví jsou podnikatelé-fyzické osoby, které přesáhnout stanovený 

roční obrat (15 mil. Kč), povinni vést podvojné účetnictví. Tato uvedená pojetí však 

pro účely disertační práce nemají význam. 

 
POJETÍ V ZAHRANIČNÍ LITERATUŘE 

Velmi často si vlastníci firem myslí, že růst firmy je jediným jejich manažerským 

rozhodnutím. Na druhé straně může růst firmy odhalit určité kritické faktory, jako je 

přílišná rychlost růstu, která může primárně způsobit propad finančních prostředků 

firmy. Je možné identifikovat několik hlavních přístupů, dle kterých jsou malé firmy 

odlišitelné od velkých. Bolton (Bianchi, 2002) navrhuje, aby mezi malé firmy byly 

zařazeny ty, které mají relativně malý podíl na trhu, vysoký stupeň propojení mezi 

vlastníky a manažery, nezávislost na velkých podnicích a vlastním rozhodování. 

Dalším popisem malých firem se věnuje Curran a Burrows (Bianco, 2002), který 

navrhuje kategorizovat malé firmy dle kvantitativních ukazatelů jako je obrat, počet 

zaměstnanců. Tato kvantitativní definice však může být diskutabilní, neboť například 

velká firma dle obratů v jednom odvětví může být v jiném odvětví považována za 

malou. (Gofee a Scase, 1980) zaměřili svou studii na roli vlastníků malých firem. 

Zdůraznili, jak malé firmy mohou být ovlivněny osobními charakteristikami svých 

vlastníků, jako je: přístup k vedení, potřeba svobody rozhodování, averze k riziku. 

Taxonomie malých firem byla dle jejich studie popsána následovně: 

� společnost, která zaměstnává vlastníky, kteří věnují práci své vlastní firmě a 

spoléhají pouze na zaměstnance z řad rodiny, 

� malí zaměstnavatelé, kteří také zaměstnávají externí pracovníky. Obě skupiny 

společně koordinují podnikové činnosti. Jako jediný jejich nejasný manažerský 

problém je problém růstu firmy a to z toho důvodu, že se zdráhají rozšířit svoji 

podnikatelskou činnost, jelikož se obávají ztráty kontroly, 

� vlastníci kontrolující činnost prostřednictvím svých manažerů, kteří se 

vyprofilovali v rámci firmy, 
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� vlastníci-ředitelé, kteří přijali za svou organizační strukturu firmy a procedury 

a delegují pravomoci na své podřízené. Toto vedení firmy je 

nejsofistikovanější.  

 Jiné rozdělení malých firem navrhl Bianchi, Winch a Grey (Bianchi, 1998): 

� vlastníci s kuráží – většinou se jedná o kreativní myslitele. Jejich úspěch je 

založen na intuici a zkušenostech spíše než na manažerské způsobilosti. 

� technokrati – jsou schopni bravurně vést firmu, která většinou podniká 

v oblasti výroby nebo komerční sféry. Jedná o manažery, kteří se vypracovali 

od nuly, kteří začali své manažerské dovednosti prohlubovat praxí v tomto 

oboru jako například řemeslník či zaměstnanec jiné firmy. Hlavním rizikem 

může být to, že se příliš specializují pouze na obor své činnosti. 

� koordinátoři – manažeři, kteří mají zkušenosti a schopnosti z několika oborů.  

 

Vlastníci/manažeři těchto malých firem obvykle:  

� pracují současně jako manažeři firmy a jsou součástí řešení i provozních 

problémů, 

� nejsou podporování profesionálním managementem, 

� často zaměstnávají rodinné příslušníky a známé,  

� jen zřídka udržují formální organizační strukturu a používají kontrolní systém, 

� neradi delegují pravomoci, 

� často se rozhodují intuitivně na základě svých zkušeností a odhadu, 

� mají nedostatek času, aby pravidelně přizpůsobovali svou strategii firmy. 

 

POJETÍ PRO ÚČELY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Jak je vidět, definice malých a středních podniků se v literatuře liší případ od 

případu. V pracích věnovaných informatice se tento způsob často ukazuje jako 

nedostatečný a proto jsou brány do úvahy i ukazatele informačních technologií, ať se 

jedná o vybavenost hardwarem, softwarem, náklady informačních technologií celkově 

či na zaměstnance. Pro potřeby této práce je malý podnik definován jako podnik 
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s méně než 50 zaměstnanci, podnik je malý ve srovnání s největšími konkurenty 

v okolí, vlastníci často pracují jako manažeři, kteří řeší současně i provozní problémy, 

v některých případech nepoužívají žádný kontrolní systém s vysokým podílem 

informační potřeby v podniku, kteří se mohou upnout na každodenní chod firmy a 

podcení význam dlouhodobé strategie rozvoje podniku. 

 

2.4.2 FAKTORY NEÚSPĚCHU MALÝCH FIREM 

Důležitost malých firem na dnešní ekonomiku je signifikantní. Malé firmy do 100 

zaměstnanců představují 99,4% celkového obchodu v EU a zaměstnávají více jak 56% 

z celkového počtu zaměstnanců (Tagliacarne Institut, 2005). Významnost malých 

firem můžeme také pozorovat v USA, kde tvoří 40% celkového národního produktu a 

zaměstnávají okolo 60% činného obyvatelstva (Bianchi, 2004). Na rozdíl od 

důležitosti malých firem na stabilitu a růst, mnoho podnikatelů nemá dostatečnou 

podporu bankovního sektoru, profesionálních účetních, externích poradců.  

Malé a střední podniky se musí potýkat s bariérami, které mohou brzdit jejich 

rozvoj, jsou více citlivé na změny v okolí než velké firmy, a to jak v pozitivním, tak 

negativním slova smyslu, mají horší přístup ke kapitálu, neboť obvykle nemají čím 

ručit, mají krátkou historii a jejich projekty jsou pro banky příliš rizikové. Proto 

nejdůležitějším zdrojem začínajících podniků je samofinancování. Malé podniky ve 

srovnání s velkými podniky disponují menší ekonomickou silou. To se pak projevuje 

zejména v dodavatelskoodběratelských vztazích, ale může se to projevit i při jednání s 

veřejnými autoritami, například mají menší možnost ovlivnit připravovanou 

legislativu. Mají ztížený přístup k informacím, např. o novinkách anebo 

připravovaných změnách v legislativě, o situaci na trhu, o konkurenci atd. Mají horší 

přístup i k odbornému vzdělávání a poradenským službám, neboť jsou pro ně často 

finančně nedostupné. Dalším omezením je jejich přístup ke kvalifikované pracovní 

síle. Nemohou si běžně dovolit zaměstnávat špičkové techniky, manažery, obchodníky 

atd. Naopak malé a střední podniky často potřebují zaměstnance, kteří jsou univerzální 

a vykonávají různé činnosti. Pro tyto podniky je obtížnější i přístup na trh, zejména 

zahraniční, mají slabší pozici v soutěži o veřejné zakázky a jsou vyloučeny z 

podnikání, které vyžaduje větší investice. Na druhé straně je jejich velkou výhodou 

jejich flexibilita, umožňující rychlé přizpůsobování se změnám, a prostorová i 
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psychologická blízkost k zákazníkům. Flexibilita těchto podniků je dána i jejich 

organizační strukturou, která zajišťuje přímé vedení a kontrolu. Tok informací je tak 

méně narušován. 

Frková (Frková, 2006) uvádí čtyři specifické vlastnosti MSP, které pro ně 

představují hrozbu a které souhrnně nazývá jako absenci podnikatelské vzdělanosti: 

NEKOMPETENTNÍ ŘÍZENÍ. Začínající podnikatelé jsou obvykle dobří specialisté ve 

svém odvětví, rozumí tedy výrobní technologii, produktům a službám. Úzká orientace 

na výrobu však představuje riziko, že podnikatel omezí podnikání pouze na řízení 

výroby. 

OMEZENÉ SCHOPNOSTI PODNIKATELE A NEOCHOTA KE ZMĚNÁM. Malí 

podnikatelé často postrádají manažerské a strategické schopnosti a hrozí tedy, že se 

upnou na každodenní chod firmy a podcení význam dlouhodobé strategie rozvoje 

podniku. 

ORIENTACE NA KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE. Malý podnik může být závislý na 

jednom (nebo několika málo) klíčových vysoce kvalifikovaných zaměstnancích. Jejich 

odchod z firmy může ohrozit existenci podniku. 

ÚZKÁ SPECIALIZACE. Pro MSP je charakteristická specializace na úzký sortiment 

zboží nebo služeb, která je dána mj. i omezenými kapitálovými a lidskými zdroji. 

Úzká specializace znemožňuje podniku diverzifikovat své podnikatelské riziko. 

Zvláště počáteční fáze růstu firmy jsou kritické a znamenají značné riziko dalšího 

úspěchu či neúspěchu firmy. V těchto počátečních fázích se myšlenka podnikání 

teprve utváří, podnikatelé neví, jak tuto svou myšlenku implementovat, není stanoven 

podpůrný tým vlastníka, který by prováděl strategická rozhodnutí, a navíc banky 

nejsou ochotny v této počáteční fázi malým firmám půjčovat. 

Bylo zjištěno, že v prvním roce končí například v USA tři firmy z deseti, další rok 

přežijí pouze tři firmy a pětileté období přežijí pouze tři firmy z deseti. Je taky 

pozoruhodné, že v USA pouze 3-5% firem je schopno přežít tři generace (Bianchi, 

2004). 

Vědecké debaty týkající se těchto neúspěchů malých firem jsou velice podnětné, 

zvláště v posledním desetiletí. Bylo provedeno několik průzkumů jak v EU, tak v USA 

většinou se stejnými výsledky. Na základě výzkumu The Dun Bradsheet 
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Business Failure Rekord (Ault, Miler, 1985) a (Bianchi, 2002) bylo zjištěno, že 

hlavním důvodem neúspěchu je nezkušenost a nezpůsobilost v oboru marketingu a 

financí.  

Z průzkumu vedeného (Lussierem, Cormanem, 2005) byly zjištěny za hlavní 

příčiny neúspěchu – podkapitalizace, recese a kredibilita firmy. Dále z něj vyplývá, že 

za hlavní příčiny neúspěchu považují majitelé firem hlavně externí faktory. Studie 

identifikuje 10 oblastí zlepšení fungování malé firmy. Mezi tyto oblasti patří také 

potřeba pomalého pozvolného růstu firmy podloženého adekvátním kapitálem.  

Dle Festervanda a Forresta (Bianchi, 1998) jsou hlavní příčinou neúspěchu firmy 

finanční problémy – podkapitalizace, cash flow, schopnost kontroly nákladů. 

Management byl shledán jako druhou hlavní krizí v podnikání, hlavně v oblasti 

dlouhodobého plánování. Jako další slabost managementu se zde uvádí problém 

s lidskými zdroji v intencích nedostatku kvalifikovaných lidí. 

(Bradley, 1997) ukázal, že komplexita dnešního podnikatelského prostředí může 

také být příčinou neúspěchu malé firmy. Schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu 

prostředí (technologie, zákony, konkurence) a zároveň udržovat motivovaný a 

kvalifikovaný personál je označen za hlavní problém, dokonce většího rozsahu než je 

tomu v případě finančních problémů.  

Zvýše uvedených studií je patrné, že hlavními příčinami neúspěchu v podnikání 

malých firem jsou snahy podnikatelů přesouvat zodpovědnost za neúspěch externím 

faktorům. Dalším důležitým zjištěním je potřeba externích poradců, která jde ruku 

v ruce s nedostatkem manažerských schopností, nástrojů pro podporu rozhodování a 

nástrojů pro sestavní dlouhodobých plánů a rozpočtů. Je s podivem, že z těchto studií 

nevyšel jako nejkritičtější faktor neúspěchu nevyhovující podnikový systém. Ve 

skutečnosti tento podnikový informační systém je součástí nejen interního prostředí 

firmy, ale prosakuje do externího prostředí firmy. Komplexita a nepředvídanost 

dnešního prostředí hraje rozdílnou úlohu v rámci malých firem ve srovnání s velkými.  

 

Na malé firmy působí dva vzájemně se ovlivňující faktory: 

� vnitřní faktory – představují proměnné uvnitř firmy jako je manažerské 

dovednosti, metodologie plánování, inovace, lidské zdroje, 
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� vnější faktory – jsou hlavně spojeny s vnějším okolím, jako je konkurence, 

zákazníci, finanční instituce. Nedostatek porozumění „pravidel hry“ v daném 

oboru podnikání může vést k hlavním příčinám neúspěchu. 
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3 STRATEGICKÝ KONTEXT 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * pojem strategie 
 * porovnání strategií 
 * strategie &dynamika 
 * manažerské simulátory pro podporu strategie 
 * propojení strategií pro účely manažerských simulátorů 
  

 

3.1 POJEM STRATEGIE  

Úvodem této kapitoly je potřeba definovat podnikovou strategii obecně. Tato 

obecná definice pak bude doplněna jednotlivými druhy strategií včetně informační 

strategie a jejich zařazení do struktury firmy.  

Standardní definici slova strategie hledejme nejdříve ve slovníku cizích slov - 

zjistíme, že se jedná o chování zajišťující dosažení cílů. V učebnici managementu 

Fundamentals of Management (Donnely, 1998) se pojem strategie používá ve velmi 

podobném smyslu - jednání s určitým záměrem, aktivity firmy jako důsledek 

strategického plánování, resp. konkrétní pravidla a zásady, které jsou využívány k 

dosahování strategických cílů. V aktuální české učebnici Managementu (Veber, 2001, 

str. 38) je velmi jasná formulace: „Koncept celkového chování organizace, dlouhodobý 

program a pojetí činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení 

zamýšlených záměrů." Existuje řada dalších pojetí, přístupů a definic. Ale to není 

podstatné. Podstatné je, že podniková strategie není a nemůže být přání: „Chci 

vyhrát!“ Musí být konkretizována do cílů a souboru zásad a pravidel chování. 

Co představuje tedy pojem „strategie“? (Keřkovský, Vykypěl, 2002, str. 21) říká: 

„Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle 

dosaženy“. Strategie nesmí být statický dokument, který se jednou vytvoří a již se 

nebude měnit. Tyto základní charakteristiky se ještě více zvýrazňují v případě 

informační strategie, u které například (Voříšek, 1997) říká, že by měla být vytvářena 

maximálně pro období 2-3 let a nejméně jedenkrát ročně by mělo docházet k její 

kontrole, zda se příliš neodchýlila od skutečné situace ve vývoji okolního světa či 

podnikání firmy. Vyjma výše uvedených vysvětlení existují i jiné přístupy, jak pojem 
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strategie definovat. Jsou jimi např. dle (Keřkovský, Vykypěl, 2002): 

� strategie je plán naplnění mise a vize společnosti, 

� strategie je množina firemních cílů a základních představ o tom, jak budou tyto 

cíle naplněny, 

� strategie je forma několika scénářů budoucího vývoje a reakcí firmy na 

jednotlivé možné varianty budoucího vývoje společnosti a jejího okolí. 

Otázky typu „co je strategie“ (např. Minzberg, 1989, Porter 1996, Whittington, 

2000) nebo „z čeho se skládá strategie“ (např. Hambrick, Fredrickson, 2001) jsou 

velice často diskutovány v literatuře strategického managementu. Vědci stále kritizují 

nedostatek jasné definice týkající se konceptu strategie. Jaký je ale rozdíl mezi 

strategickým rozhodnutím a nestrategickým? Co dělá strategické rozhodnutí 

strategickým? Správné informace ve správný čas? 

Co si však představíme pod pojmem strategie ve skutečnosti? Často se pojmu 

strategie používá pro označení strategického plánu, ať už má jakoukoli podobu. 

Mnohem častěji pro některou jeho část - obvykle pro poslání a vizi, pokud alespoň ty 

existují. Ale mám nepříjemný pocit, že v celé řadě organizací se pod pojmem strategie 

skrývá neurčitý mlhavý oblak představ a přání, které mají vlastníci a vrcholoví 

manažeři.  

K čemu je vlastně taková strategie dobrá? Jakou roli má mít globální podniková 

strategie v běžném životě organizace? Tento pojem jednotliví manažeři vysvětlují 

různě, zejména to, jak strategické řízení v praxi realizovat. Strategie totiž není a nesmí 

být jen proklamace. Strategie má smysl pouze v případě, kdy se její obsah stane 

součástí chování organizace. Když je prosazována a realizována v běžném provozu. 

Poslání je formulace, která má odpovědět na otázku: „Proč tady jsme?“ a vyjádřit 

nezpochybnitelný smysl existence. Pokud se to podaří, tak je právě podoba poslání 

determinujícím faktorem pro všechny další části strategie. Obsahuje, resp. měla by 

obsahovat, celý komplex vnitřních vztahů a vazeb na prostředí, omezení a dispozice, 

zájmy a možnosti, zkrátka všechny relevantní faktory, které pro existenci organizace 

lze formulovat.  

Pokud odpovíme v tomto smyslu korektně - tzn. pokusíme se o co nejhlubší možné 

pochopení, co vlastně firma dělá, proč to dělá a jaké jsou její reálné možnosti - 
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vymezuje nám toto poznání další postup a obsah strategie. Částí navazující na poslání 

je vize, která popisuje žádoucí podobu organizace v dohledném horizontu. Vize je 

většinou rozpracována do systému strategických cílů, což jsou dílčí kroky umožňující 

se vizi přiblížit a tím naplňovat poslání. Formulace těchto a všech dalších částí 

strategie je prostým výsledkem kvality poznání smyslu existence a úrovně pochopení 

podstaty a vnitřních hybných sil prostředí, ve kterém budeme muset existovat. 

Všechny dílčí atributy (výsledky), které je možno stanovit, odpovídají vnitřním 

možnostem a vnějším požadavkům. Realističnost stanovených cílů odpovídá 

realističnosti poznání vlastní firmy a realističnosti předpovědi budoucího vývoje 

prostředí.  

Jinými slovy - na dané úrovni poznání a v daném čase existuje pouze jediný 

soubor cílů a pravidel, který umožní optimálním způsobem naplňovat poslání. 

Všechny dílčí prvky strategie jsou pouze vyústění konfrontace požadavků a možností. 

To, nakolik se nám podaří správně pochopit interní předpoklady, nakolik dobře 

odhadnout vývoj prostředí a jak důsledně dokážeme interpretovat závěry z tohoto 

poznání vyplývající, určuje kvalitu strategie. Žádoucí a očekávanou budoucnost se 

snažíme popsat především proto, aby lidé, kteří mají používat informace obsažené v 

globální podnikové strategii, mohli pracovat co nejúčelněji, a tak nejlepším možným 

způsobem přispívat k naplnění poslání. Je nutno zdůraznit, že čím realističtější 

dokážeme při formulaci strategie být, tím méně se liší očekávaná a žádoucí 

budoucnost - přesně ve filozofických intencích výroku svoboda je poznaná nutnost. 

 

3.2 KAŽDODENNÍ STRATEGIE 

Je pozoruhodné, jak se praxe a teorie liší v pojetí a chápání strategie. Teorie 

prohlašuje strategii za nejdůležitější a nejnáročnější výsledek řídící práce. Reální 

manažeři v reálných firmách malého a středního typu v převážné většině považují 

strategii a strategické řízení za teoretický nesmysl, který není v reálném životě k 

ničemu. Otázka zní - má některá strana pravdu? Domnívám se, že bohužel jako 

obvykle jsou pravdivé oba názory. Teorie pod pojmem strategie často prezentuje 

formalizovaný a velmi okleštěný popis toho, co strategie skutečně je. V naprosté 

většině případů se spokojuje s nedostatečným, z kontextu vytrženým souborem 

neprovázaných a ničím nepodložených přání a představ, který se označuje jako 
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vize nebo dokonce systém strategických cílů. Pokud má strategie takovouto podobu, je 

bezpochyby pravdivý názor manažerů, protože takovýto manifest k ničemu být 

nemůže. Těžko říci, kde je chyba - můj osobní názor je blízko tomu, že faktická 

příčina této deformace je spíše na straně teorie, jelikož nepřípustně ustupovala tlaku 

praxe na jednoduchá a rychlá řešení.  

Skutečná strategie existuje nezávisle na tom, jestli je popsána či nikoli. Strategie je 

nedílnou součástí způsobu výběru vrcholových manažerů, metod stanovení zákaznické 

a produktové politiky, podoby investičních rozhodnutí. A dokonce, i kdybychom 

žádné zásady, pravidla, metody a postupy neměli - i to je strategie. Strategie chaosu. 

Mnoho z nás prosazuje, abychom tvorbou a údržbou pravidel neztráceli čas. Říkají, že 

v reálném životě je všechno jinak, rozhoduje improvizace a pravidla jsou svazující. V 

jistém smyslu mají pravdu. Nedostatečná a špatná pravidla jsou omezující a 

nepoužitelná. To ovšem není důvod pro anarchii, ale pro tvorbu lepších pravidel. 

Nepřímo tím potvrzují, že strategie je nezbytně nutná v každodenním životě. Strategie 

organizace je totiž vrcholným kritériem pro posouzení účelnosti všeho, co se má či 

nemá stát. A pokud globální podniková strategie nebude formalizována, jsou možnosti 

jejího rozvoje a realizace značně omezené. Omezené představivostí jediného člověka a 

jeho možnostmi korigovat chování všech ostatních manažerů. Pokud totiž strategie 

není důsledně a komplexně písemně formulována a projednána, nelze do její tvorby, 

zdokonalování a uskutečňování zapojit nikoho dalšího krom jejího aktuálního nositele.  

Je hospodářský výsledek skutečně ukazatelem, který je vhodné používat jako 

měřítko výkonnosti? Snad, ale rozhodně ne jednoduše a za minulé období. Neměli 

bychom se tedy ptát, jaké jsou výsledky za minulé období, ale proč jsou či nejsou 

takové, jaké jsme očekávali. Zjevně potřebujeme informace, které popisují vztahy 

mezi vstupy a výstupy. Potřebujeme chápat řízený systém komplexně. Je zřejmé, že v 

současné době není možné omezit se na využívání pouze finančních ukazatelů, které 

jsou jen agregovaným a značně zastřeným popisem toho, co se stalo, přičemž většinou 

je téměř nemožné zjistit, proč se to stalo. Každý účelově orientovaný systém musí být 

řízen. Ten, kdo ho řídí, potřebuje pomůcky, kterými může měnit chování systému. 

Řízení v tomto smyslu znamená ovlivňovat chování lidí prostřednictvím informací. 

Musíme být schopni předvídat a hodnotit, jaké účinky budou námi poskytnuté 

informace mít na chování systému. Pokud budeme korektně chápat vztahy mezi 
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sledovanými a řízenými jevy, jsme schopni plánovat a sdělovat informace vztahující 

se k budoucnosti. To ovšem nestačí, musíme také sbírat informace, které nám sdělují, 

jaké byly skutečné účinky našich informací a v jakých aktuálních stavech se nacházejí 

námi ovlivňované prvky a procesy.  

Jakým způsobem však uvést globální podnikovou strategii do každodenního 

používání? Nestačí formulovat vrcholové teze, globální podnikovou strategii je nutno 

rozpracovat do realizačních strategií a vyladit vzájemné vazby mezi jednotlivými 

aktivitami a cíli, kde mohou být jednak synergické efekty, ale také významné rozpory.  

Je dobré mít pravidla, která srozumitelně pojmenují jaké chování je žádoucí či 

nežádoucí a jakým způsobem na toto chování bude organizace reagovat. Moderní 

firma v tržním prostředí v současné době potřebuje zcela jednoznačné a srozumitelné 

priority, pravidla, požadavky a kritéria hodnocení.  

 

3.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ 

Podniková (corporate) strategie - obsahuje a určuje základní podnikatelská 

rozhodnutí. Jakým způsobem bude probíhat alokace disponibilních kapitálových 

prostředků a zejména, jakým způsobem bude probíhat samotné řízení podnikání. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002, s. 24) uvádí, že: „Na podnikovou (corporate) strategii je 

nutné nahlížet jako na dokument, který rozpracovává misi společnosti, ale rovněž je a 

musí být zadáním, z něhož se následně vytváří business strategie“. Dále uvádí, že  

jádrem podnikové strategie je sestavení a řízení portfolia podnikatelských jednotek, 

schopností a aktivit zaměřených na zvyšování hodnoty. 

Byznys (obchodní) strategie - navazuje na podnikovou (corporate) strategii. 

Obsahuje formulaci obchodních strategií. Vyjadřuje základní strategické cíle a cesty, 

které povedou k jejímu naplnění. 

Funkční strategie - navazuje na obchodní strategii a konkretizuje ji v 

následujících oblastech strategií: strategie marketingu, strategie výzkumu a vývoje, 

strategie řízení výroby, strategie IS/IT, personální strategie atd. 

Informační strategie - je jednou z dílčích strategií (vedle marketingové, finanční, 

personální atd.), které navazují a rozpracovávají podnikovou strategii. Cílem 

informační strategie je podpora podnikových cílů vhodným informačním 



 

 

36 

systémem. Strategie hodnotí stávající stav informačního systému a určuje celkovou 

koncepci rozvoje informačního systému podniku na dva až tři roky (Voříšek, 1997). 

Jednotlivé strategie a jejich návaznost jsou shrnuty v následujícím schématu (obr. 

1). 

 

OBRÁZEK 1: PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ 

 

3.4 STRATEGIE & DYNAMIKA 

Teoretickým základem manažerských simulátorů uvedených v této disertační práci 

je systémová dynamika a s ní související systémové myšlení. (Senge, 1990) použil 

manažerský simulátor jako základní nástroj učící se organizace. Soustředil se na 

zvládnutí systémového myšlení jako jednu ze základních dovedností, kterou by měli 

manažeři zvládnout, aby se mohli úspěšně vyrovnat se složitostí současného světa. 

Popisuje učící se organizaci jako místo, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti 

dosáhnout požadovaných výsledků, kde se lidé ustavičně učí jak se učit spolu s 

ostatními, kde lidé postupně objevují, jak se podílet na vytváření reality, a jak ji 

mohou měnit.  
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Charakteristikou většiny systémů je to, že se v čase mění a přechází z jednoho 

stavu do druhého. Metoda, která je schopna experimentovat s navrženými modely, je 

systémová dynamika (Mildeová, 2006, Mildeová, 2003). Základy systémové 

dynamiky byly položeny začátkem 60. let J. Forresterem. Práce Prof. Forrestera a jeho 

pokračovatelů (např. manželé Meadowsovi, Prof. Sterman, Peter Senge a 

další) sklidila značný ohlas. Mezi vytvořenými modely, které si získaly světovou 

proslulost, lze zmínit průmyslovou dynamiku („Industrial Dynamics“, princip 

hospodářských cyklů), dynamiku města („Urban Dynamics“) a světa („World 

Dynamics, Limits to Growth“). Další významné modely ukazují a řeší problémy 

spojené s fungováním firmy, s problémy s distribučními řetězci, projektovým řízením, 

chováním spotřebitelů a trhů, atd. 

Systémová dynamika a chápání dynamických souvislostí je pro manažery často 

obtížné a to hlavně z důvodu složitosti dynamických jevů s množstvím zpětných 

vazeb. Simulátory se tak mohou stát jakýmsi mezistupněm mezi touto složitostí 

systémové dynamiky a praxí. Se simulátorem lze pracovat interaktivně, je možno 

měnit strategie, nastavovat hypotézy.  

Jelikož zde se literatura příliš nerozchází, není potřeba dělat velký exkurz do 

pojmového aparátu. (Neumaierová, 2005) popisuje manažerský simulátor jako 

ekonomický model v počítačové podobě. Jeho těžištěm je mentální model podniku, 

který kvantitativně vyjadřuje jeho hlavní rysy - nejvýznamnější prvky struktury - a je 

schopen postihnout jejich zpětnovazební a dynamické souvislosti. Umožňuje celkový 

pohled na chování a fungování podniku. Dle (Mildeová, 2006, s. 8) je charakteristika 

manažerského simulátoru následující: „počítačová podoba ekonomického modelu 

firmy, umožňující celkový pohled na chování a fungování podniku. Jeho těžištěm je 

model podniku, který kvantitativně vyjadřuje jeho hlavní rysy, tzn. nejvýznamnější 

prvky struktury. Tento model se nesnaží zachytit všechny aspekty reálného systému, 

ale pouze ty aspekty, které mají na chování systému jako celku podstatný vliv. Tento 

model je dále účelovým zjednodušením reality, kdy jsou za účelem zvládnutelnosti 

opominuty méně důležité detaily reality. Simulátory poskytují laboratoř pro 

experimentování.“ Manažerské simulátory jsou především velmi užitečné nástroje pro 

podporu rozhodování, komunikace a budování znalostí. Manažerům pomáhají 

společně rozhodovat, plánovat, řídit rizika (risk management), zkoumat současné i 
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budoucí příležitosti/hrozby, sdílet znalosti a komunikovat (Šusta, 2004). Manažerský 

simulátor je prostředkem pro simulaci fungování reálných systémů pro potřeby 

vzdělávání a odhadů budoucího vývoje (Budař, 2002). 

Manažerské simulátory mohou překonat nevýhodu manažerských her založených 

na případových studiích (Graham et al., 1994) a umožňují jak studentům, tak 

manažerům vytvářet rozdílná strategická rozhodnutí se simulací výkonnosti firmy 

v čase. Manažerské simulátory vzdělávají manažery před tím, než získají vlastní 

odpovědnost za reálný chod firmy. Tyto simulátory se také často používají 

v edukačních procesech, kde mohou studenti testovat své hypotézy (Sterman, 1992, 

Morecraft and Sterman, 1994). Manažerské simulátory spolu s konvenčními 

případovými studiemi a manažerskými hrami jsou používány delší dobu. Jako příklad 

může sloužit „Beer Game“ (Sterman, 1992), kde lze jednoduchým způsobem 

ilustrovat řadu problémů, které mohou vzniknout v distribučních řetězcích v případě, 

kdy se v nich vyskytují zpoždění a není dobře zvládnuto společné řízení zásob a 

sdílení informací; „PeopleExpress“ (Sterman, 1988) týkající se letecké společnosti a 

„Beefeater Restaurants Microworld“ (Warren, 2001)7 zabývající se sektorem služeb. 

V současné době je ve světě vidět vzrůstající popularita manažerských simulátorů díky 

schopnosti podchytit nedostatky vyplývající z nesprávného rozhodnutí, schopnosti 

vytvořit virtuální svět (Sterman, 2000).  

 

3.5 MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY PRO PODPORU STRATEGICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 

Manažerské simulátory postavené na modelu systémové dynamiky mohou být 

vhodně využity při strategických rozhodováních. Tyto simulátory poskytují jakýsi 

jazyk pro kvantitativní vyjádření strategie a umožňují „co když“ scénáře. V této práci 

jsou popisovány manažerské simulátory, jejichž tvorba je založena na přístupu 

mapování firmy z hlediska zdrojů. Tento přístup je odlišný od přístupu závisejícím na 

trhu, kde se jedná o stanovení marže (následně implikující zisk firmy), která se odvíjí 

od cenové prognózy a prognózy trhu v závislosti na podílu firmy v daném odvětví. 

Přístup závisející na zdrojích se orientuje na výkon firmy v čase, který závisí na úrovni 

toku jednotlivých zdrojů (obr. 2).   

                                                 
7 více například viz  www.strategydynamics.com nebo www.web.mit.edu/jsterman  
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OBRÁZEK 2: PŘISTUP MAPOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ  

 

Před půl stoletím Edith Penrose (Penrose, 1959) zdůraznila, že nadřazenost 

finančního ukazatele ziskovosti není pro investory ani tak důležitý. Investoři spíše 

dávají přednost vzrůstajícímu cash flow, bez něhož není možné zajistit udržitelnost 

zisku v čase. (Remelt, 2007) vyzdvihl důležitost dynamického přístupu ke sledování 

strategie. K jeho sestavení potřebujeme definovat komponenty, které vysvětlují, jak se 

dané faktory mění v čase, avšak většina základních podnikových analýz je založena na 

statickém popisu dat. Například zisk rovná se obrat mínus náklady, atd. Statické 

strategické nástroje hledají řešení v rozšířených ustálených vztazích jako je: “zisk = 

komplex jednotlivých funkcí produkční kapacity firmy” Poněvadž se například obrat 

firmy mění v čase, je potřeba i tyto závislosti vyjádřit v toku času, k čemuž by nám 

měly dopomoci manažerské simulace. Manažerské simulátory pro podporu 

strategického rozhodování zahrnují jak matematické vyjádření akumulace např. zásob, 

zdrojů, tak i nezávislost mezi těmito komponenty (Sterman, 2001). (Warren, 2008) ve 

své práci spojil specifikaci zdrojů (hmotných, nehmotných) s matematickým 
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systémem dynamiky, aby zkompletoval ucelený rámec. Jedna z prvních výzev k 

plánování strategického přístupu vzešla od Lindblomova v 60. letech a od Quinna v 

letech 80-tých. Charles Lindblom (Lindblom, 1959), který prohlašoval, že strategie je 

proces jednotlivých fragmentů rozhodnutí, viděl strategii jako vzájemný informační 

přizpůsobovací proces. Jame Brian Quinn (Quinn, 1980) vyvinul přístup nazvaný 

“logical incrementalism” Prohlašoval, že strategický management zahrnuje aktivity 

směřující k vědomé strategii procesem, který se odehrává krok za krokem. Zatímco 

Lindblom vidí strategii jako oddělený proces bez vědomého řízení, Quinn vidí tento 

proces jako plynulý a kontrolovatelný.8  

Joseph Bower (Bower, 1970) a Robert Burgelman (Burgelman, 1980) toto tvrzení 

posunuli o krok dále. Nejen, že strategická rozhodnutí jsou vytvářena skokově spíše 

než velká ujednocená vize, ale dle nich velké množství malých rozhodnutí je 

vytvořené lidmi na všech úrovních řízení organizace. 

Henry Mintzberg (Mintzberg, 1978) stanovil rozdíl mezi uváženou (úmyslnou) a 

emergentní strategií. Emergentní strategie se původně nezrodila v mysli stratégů, ale 

interakcí organizace s jejím prostředím. Dle něj emergentní strategie inklinuje k tomu, 

aby předkládala jistý typ konvergence, ve které myšlenky a aktivity pocházející z 

rozličných zdrojů, jsou integrovány do jednotlivých vzorců. 

Constantinos Makides (Markides, 1999) popisuje formulaci strategie jako neustálý, 

nikdy nekončící, integrující proces vyžadující kontinuální přezkoumávání a reformaci.  

Model strategie dynamiky procesů byl popsán J. Moncrieffem (Moncrieff, 1999), 

který rozpoznal, že strategie je částečně uvážená a částečně neplánovaná, i přesto, že 

pro dosažení vyšší výkonnosti je lepší, když je přesně naplánovaná a jasně definována. 

Neplánované složky pochází ze dvou zdrojů: “emergentní strategie”, jež je výsledkem 

emergence příležitostí a hrozeb v daném prostředí a “strategie v akci”, kde jsou ad hoc 

aktivity prováděné všemi lidmi v organizaci.  

Metoda tvorby manažerských simulací podporující manažerské rozhodování 

v oblasti strategie firmy byla vyvinuta Kimem Warrenem (Warren, 2008), popisuje 

výkonnost firmy z hlediska zdrojů, vytváří a zlepšuje strategii tak, aby v budoucnu 

bylo dosaženo lepší výkonnosti firmy v závislosti na uchování zdrojů a jejich kapacitě. 

                                                 
8 více např. na: http://www.12manage.com/description_logical_incrementalism.html 
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Základním kamenem této metody je systémová dynamika založena Prof. Jay 

Forrestem na MIT v 60. letech a dále Dierickxem a Coolem aplikována na perspektivu 

zdrojů v organizaci, strategii a principy akumulace zásob (Warren, 2008). Manažerské 

simulátory pro podporu strategie jsou v této práci chápány jako dynamický nástroj pro 

vhodnou volbu strategie, spojující specifikaci zdrojů (hmotných, nehmotných) 

s aparátem systémové dynamiky. 

 

3.6 PROPOJENÍ STRATEGIÍ PRO ÚČELY MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ 

Byznys strategie je úzce spjata s informační strategií ve firmě. Manažerské 

simulátory, pokud je firma využívá, musí v této strategii figurovat, neboť je nutné 

určit, odkud budou plynout data do manažerských simulací.  

Na jedné straně existuje mnoho technik formulující strategii, které se soustředí na 

konkurenci, sílu existujících portfolií produktů nebo relativní výhodu jednotlivých 

aktivit, na straně druhé je však potřeba uvažovat v daleko širším kontextu 

strategického rámce, který může být složen ze tří vrstev: 

� externí prostředí – ekonomické, technologické, politické, ekologické, sociální, 

legislativní, 

� nátlakové skupiny – akcionáři, lobbistické skupiny, média, vláda, zákazníci, 

atd., 

� interní podniková strategie a plánování – cíle, vize, silné a slabé stránky, atd. 

 

3.6.1 EXTERNÍ PROSTŘEDÍ 

Firmy podnikají v rámci širokého externího okolí s mnoha aspekty, se kterými 

musí být denně konfrontovány a které musí být součástí podnikové strategie. Tyto 

externí faktory můžeme shrnout do PEST analýzy, která okolí podniku dělí do čtyř 

základních faktorů:  

Politické a legislativní – stabilní politická situace, členství v mezinárodních a 

nadnárodních organizacích.  
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Ekonomické – stav a prognóza vývoje základních ekonomických ukazatelů (hrubý 

domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, salda veřejných rozpočtů a zahraničního 

obchodu). 

Sociální a demografické – životní úroveň a styl obyvatelstva, charakteristika 

pracovní síly, vzdělanost, demografická struktura a vývoj, ochrana životního prostředí,  

Technické a technologické – změny technologie, nové objevy,…  

Je třeba zdůraznit, že cílem PEST analýzy není analyzovat všechny složky 

jednotlivých faktorů, ale najít ty složky, které mají pro podnik význam, jinými slovy, 

které pro něj mohou znamenat nějakou významnou příležitost (šanci) nebo naopak 

hrozbu. Analýza by rovněž měla usilovat o stanovení pravděpodobnosti, se kterou k 

této šanci nebo hrozbě dojde. Konkrétním příkladem takovýchto šancí a hrozeb může 

být kupříkladu deregulace cen nebo přístup do daného odvětví, fúze a akvizice, 

technologické a strukturální změny, větší důraz na ochranu životního prostředí, 

rostoucí globalizace apod.  

 

3.6.2 AKCIONÁŘI A LOBBISTICKÉ SKUPINY  

Abychom dosáhli vhodného propojení informačního kontextu s firemní strategií je 

nutno jej vidět nejen jako část podnikové infrastruktury, ale jako nedílnou součást 

podnikové strategie. Vzájemný vztah mezi podnikovou strategií a informačním 

kontextem znázorňuje následující schéma (obr. 3).  
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OBRÁZEK 3: INFORMAČNÍ POPTÁVKA / NABÍDKA 

 

3.6.3 INTERNÍ STRATEGIE 

Pro vhodné propojení informačního rámce, externího prostředí a podnikové 

strategie můžeme využít některé z technik formulující strategii podniku jako je SWOT 

analýza, Bostonská matice, životní cyklus produktu. V následující tabulce jsou 

popsány některé příklady technik použitelné k analýze současného stavu informačního 

a podnikového rámce. 

 

Technika K čemu je určena 

Byznys strategy analýza 

 

Stanovení podnikové strategie – mise, vize cíle, atd., stanovení 

podnikových cílů 
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Kritické faktory úspěchu 

(CSFs) 

 

Klíčové faktory určující úspěch či neúspěch firmy, 

potencionální hrozby IS/IT 

SWOT analýza 

 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

interního a externího podnikatelského prostředí a prostředí 

IS/IT 

 

Balanced Scorecard analýza 

(BSC) 

 

Systém ukazatelů z oblasti (perspektiv) financí (Finance), 

zákazníků (Customers), interních procesů (Internal Processes) 

a učení se a růstu (Learning and Growth) umožňující 

formulovat správný strategický záměr 

Vyhodnocení současného 

aplikačního portfolia a 

stanovením jeho vlivu a 

potenciálu 

 

Rozlišujeme aplikace kritické a významné pro budoucnost, 

kritické pro současné používání a podpůrné, které zlepšují 

výkonnost a řízení, ale nejsou kritické. 

 

Analýza hodnotového 

řetězce vzhledem k využití 

možností IS/IT 

 

Zde je nezbytné pochopit, které činnosti se podílejí na odlišení 

se od konkurence, a které jsou náročné na náklady a 

vyhodnotit potencionální důsledek IS/IT 

 

Procesní analýza / Business 

process reengineering 

 

Identifikace klíčových procesů a jejich efektivita, redesign 

procesů, modelování procesů (a jejich informační podpory). 

Dopady se projevují v oblasti - finanční (efektivita, využití 

zdrojů, návratnost investic, rozložení nákladů), vztahu k 

zákazníkům (spokojenost uživatelů, produktivita, podpora), 

interních procesů (dostupnost služeb, kvalita, provoz, servis) a 

efektivním rozvoji (inovace, zlepšování, vzdělávání). 

 

 

Modelování, simulace 

 

Napodobení chování reáného systému. 

TABULKA 1: TECHNIKY POUŽITELNÉ K ANALÝZE SOUČASNÉHO STAVU 
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Je nezbytné stanovit, co vlastně od informačního systému očekáváme. Abychom 

lépe umístili CSF a BSC do kontextu s tokem informací ve firmě, poslouží nám 

následující schéma (obr. 4), které ilustruje model DIKAR (Data, Information, 

Knowledge, Action, Results) a pochází z práce Venkatramana9 (Ward, Peppard, 

2007). 

 

OBRÁZEK 4: INFORMAČNÍ KONTEXT    

 

Pohled zleva doprava reprezentuje informační perspektivu, která se hlavně 

soustředí na datový proces a poskytování informací pro podnikání. Při pohledu zprava 

doleva se z hlediska firemního pohledu soustředíme na podnikové výsledky, aktivity a 

znalosti, které jsou potřebné k dosažení nejlepších podnikových výsledků. BSC 

identifikuje informace požadované k ohodnocení správného záměru a CSF analýza na 

druhé straně identifikuje, co by mělo být provedeno či změněno, aby bylo dosaženo 

požadovaných cílů.  

                                                 
9 převzato, upraveno a přeloženo z (Ward, Peppard, 2007) str. 207 
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Výše uvedené techniky umožní analyzovat roli informací v podniku kriticky a 

konstruktivně (obr. 5). 

 

OBRÁZEK 5: SUMARIZACE TECHNIK K FORMULACI INFORMAČNÍHO RÁMCE
10 

                                                 
10 upraveno a přeloženo z (Ward, Peppard, 2007) 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * popis jednotlivých pojmů – systém, model,  simulace 
 * sestavení dynamického modelu 
   

 

Jedním z důležitých aspektů udržitelnosti je schopnost komunikace přes hranice 

oborů. Řídicím a organizačním pracovníkům může být bližší manažerský způsob 

myšlení než přírodovědecký nebo dokonce matematický. Pro tyto lidi je nutné, aby 

byli schopni posuzovat důsledky svých rozhodnutí; posouzení metodou pokus-omyl je 

však velice nákladné, v horším — ale vysoce pravděpodobném — případě může mít 

omyl destruktivní a nevratné následky. Potřebnou úlohu „manažerského simulátoru“ 

může hrát systémová dynamika, disciplína rozvíjející se v posledních letech i v České 

republice se svými simulačními modely. Tyto modely jsou vyjádřeny objekty, jejich 

výstupy grafy a tabulkami, tedy způsobem, kterému i manažeři mohou rozumět. Právě 

systémová dynamika se může stát společným jazykem. 

Chceme-li definovat, co znamená modelování, simulace či simulátory musíme 

před tím definovat význam některých výchozích termínů jako je systém a model i 

termínů pomocných, které pomohou vyjasnit některé nepříliš přesné, avšak všeobecně 

rozšířené představy.  

 

4.1 SYSTÉM 

Slovo „systém“ je v dnešní době používáno v mnoha oborech a v mnoha 

významech. Například operační systém či jazykový systém a vždy jde zcela o odlišné 

pojetí. Neodpovědným používáním v politice a masmédiích („systémové pojetí“, 

„systémové změny“, „systémový přístup“, …) ztratil tento termín v běžném jazyku 

téměř všechen význam, stal se prázdnou frází. Jeden obor, který často používá 

simulaci, totiž teorie regulace a technického řízení, vymezuje termín systém dosti 

přesně (jako objekt se vstupními a výstupními signály svázanými přes své vnitřní 

stavy pomocí obyčejných diferenciálních nebo diferenčních rovnic), avšak tento fakt 

nás nesmí svést k tomu, že bychom v simulaci a v modelování chápali systém 
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podobně. V simulaci a modelování se studuje nějaká věc, resp. možné varianty nějaké 

věci, přičemž slovo věc můžeme chápat tak, jak jej chápou filozofové: je to nějaký 

objekt hmotného světa, a to buď objekt, který vskutku existuje (např. organismus 

konkrétní osoby, konkrétní továrna, krajina, škola atd.), nebo o kterém uvažujeme, že 

by existovat mohl (např. stroj, budova či výrobní provoz, který by měl být realizován, 

nebo nemocný organismus dané osoby, o jehož terapii se uvažuje, ale definitivní 

rozhodnutí dosud nebylo formulováno). Věc chápou filosofové v její úplné složitosti 

(pokud existuje) nebo spolu se všemi nejasnostmi její existence (pokud se uvažuje o 

možnosti věc realizovat) a chápou i to, že není v lidských silách celou věc racionálně, 

tj. rozumovými prostředky, pochopit a zvládnout (Bohner, Peterson, 2001). Tak to 

chápou i různé obory vědy, techniky a řízení společnosti, a proto zavádějí na 

zkoumaných věcech abstrakce, které zanedbávají některé aspekty těchto věcí. 

Abstrakce může nebo nemusí zanedbat význam času. Systém, v němž se od významu 

času abstrahuje, se nazývá statickým systémem. Pokud se od významu času 

neabstrahuje, pak se jen výjimečně berou v úvahu i jeho vlastnosti, jak je poznává 

moderní fyzika (Adam, 2003). V drtivé většině oborů se čas chápe ”newtonovsky”, to 

jest jako v klasické fyzice, čili tak, že je smysluplné mluvit o tom, že dvě „události“ 

nastaly v systému současně nebo jedna z nich nastala dříve než druhá. Systém, jehož 

čas se nezanedbává a je přitom chápán takto „newtonovsky“, se v modelování a 

simulaci nazývá dynamickým systémem. Množina okamžiků, v nichž dynamický 

systém existuje, se nazývá časovou existencí tohoto systému (Mildeová, Vojtko, 

2006). Množina takových okamžiků nemusí být ani interval reálných čísel: např. pro 

makro ekonoma mohou být důležitá jen data na koncích periodicky se opakujících 

účtovacích období a od toho, co se děje během těchto období, abstrahuje. Systém pro 

něj tedy existuje jen v konečné množině navzájem izolovaných časových okamžiku. 

Tak, jak se to dělá už dávno ve fyzice, lze časovým okamžikům jednoznačně přiřadit 

polohu na časové ose pomocí reálných čísel. Existence dynamického systému může 

být v principu jakákoliv neprázdná množina reálných čísel. V praxi jde vždy o 

množinu „dostatečně velikou“, což je ovšem mlhavý, ale srozumitelný pojem. 

Dynamický systém je v každém okamžiku své existence v jistém stavu. V obecné 

teorii systémů (Bertalanffy, 1968) je systém definován jako komplex prvků 

nacházejících se ve vzájemné interakci. V modelování a simulaci se chápe systém tak, 

že je složen z prvků a počet jeho prvků během jeho existence se může měnit: 
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systém (např. biologický) může růst a smršťovat se, avšak v technických a 

ekonomických aplikacích jde nejčastěji o to, že prvky mohou do systému „vstupovat“ 

a systém „opouštět“. Takové prvky se nazývají transakcemi. Ve skutečnosti takové 

prvky nevznikají, nýbrž přicházejí do systému z jeho „okolí“, a nezanikají, nýbrž 

systém opouštějí; avšak vzhledem k tomu, že systém je abstrakce, která našemu 

rozumu nahrazuje zkoumanou věc, abstrahujeme i od okolí, které sice pro danou věc 

existuje, ale pro systém nikoliv. Prvky, které jsou v dynamickém systému během celé 

jeho existence, se nazývají permanentními prvky nebo aktivitami. Prvky systému mají 

své vlastnosti, které se odborně nazývají atributy. Atributy tedy přiřazují prvkům 

nějaké hodnoty a ty se u prvku dynamického sytému mohou v čase měnit. 

 

4.2 MODEL 

Slovo „model“ se používalo v běžné řeči nejprve pro předlohu. V odborném 

jazyku doby před simulací a virtuální realitou zůstal z této praxe termín „funkční 

model“, a to pro první exemplář navrženého výrobku, který pracuje tak, jak by 

výrobek pracovat měl, přestože jiné vlastnosti výrobku (např. estetické) tento 

exemplář ještě nemá. Z této praxe vznikla i interpretace slova model pro něco 

zvláštního, nezvyklého či nákladného (např. model klobouku, model automobilu 

apod.).  

Jelikož v disertační práci analyzuji systémově dynamické modely, budou pouze ty 

předmětem zájmu. Jedná se o explicitní modely vytvořené na základě systémové 

dynamiky fungující jako rozšíření našich schopností – mentálních modelů o důležité 

charakteristiky nutné pro poznávání a vysvětlení chování komplexních systémů 

(Mildeová, 2006). Dynamický model je popis jak se mění hodnoty stavové veličiny X 

v čase t (Miledová, 2006). Dynamické modely pak dělíme na dvě základní kategorie – 

diskrétní a spojité. Diskrétní systémy jsou založeny na jednotlivých transakcích, 

kdežto spojité pracují na agregované úrovni. Pro modelování konkrétních operací 

slouží ponejvíce diskrétní modely, pomocí nichž lze snížit provozní náklady, 

namodelovat řízení jednotlivých procesů (Mildeová, 2006). Spojité modely mohou být 

použity při stanovení finanční situace firmy či jednotlivých výkonnostních kritérií.  

 



 

 

50 

4.3 SIMULACE 

V obecné mluvě značí simulace předstírání nemoci, bezvědomí, duševní poruchy 

apod. Profesionálně vzato, tento význam slova simulace by měl patřit někam do 

sociální psychologie. Pojem simulace, jak ho chápe aplikovaná informatika a 

kybernetika a jak ho chápou i ostatní obory, když aplikují výpočetní techniku, má však 

zcela jiný obsah. V této oblasti je simulace chápána jako modelování ve smyslu 

výzkumné techniky, přičemž použitý model je simulační.  

„Latinské slovo simulare znamená „imitovat“ nebo „napodobovat“. Účelem 

simulačního modelu je napodobení chování reálného systému, aby mohlo být 

zkoumáno. Simulační model při svém chodu napodobuje podstatné stránky 

modelovaného systému.“ (Mildeová a kol, 2006, str. 28). V tomto smyslu budeme 

termín simulace dále chápat. Aby šlo o simulaci, musí být cílem experimentu se 

simulátorem snaha dozvědět se něco o simulovaném systému.  

 

4.4 SESTAVENÍ DYNAMICKÉHO MODELU 

Skutečnost, že něco rozpoznáváme jako systém, je vyjádřena pojmem převzatým z 

kognitivní vědy — máme na mysli mentální model tohoto systému. Mentální model je 

vnitřní reprezentace okolního světa, kterou si vytváříme. Jedná se o naše představy, 

které se týkají konkrétního problému. Již z tohoto vymezení je patrné, že mentální 

model jednoho systému se liší od člověka k člověku. I kdyby všichni „nazírali“ stejně, 

v paměti mají různé vzpomínky a vědomosti. Vlastní vytváření formalizovaného 

modelu začíná rozmyšlením, z jakých složek se studovaný systém skládá, tj. jaké 

veličiny (tedy pojmy, jež lze kvantifikovat) a jaké procesy jsou v něm nejdůležitější. 

Ty mohou vyplynout z výsledků pokusů nebo pozorovaní a naměřených dat, nebo 

mohou vyjadřovat předpoklady, které si o systému vytváříme a odvozujeme z nich 

výsledky. Složky systému je užitečné rozlišit na: 

� veličiny „uvnitř“ systému (endogenní), které se v průběhu času mohou měnit, 

� veličiny „vně“ systému (exogenní), které však systém ovlivňují a mohou se v 

čase měnit, 

� veličiny, které se v době studovaného vývoje systému nemění. 
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Jinou důležitou otázkou je výběr úrovně rozlišení podrobnosti. Například za složku 

systému můžeme vzít skupinu obyvatel stejného věku (a pak si představujeme, že 

jedinci uvnitř této skupiny jsou identičtí, i když ve skutečnosti nejsou), jednotlivé 

obyvatele, nebo naopak skupiny ještě větší (například lidi produktivní a ty ostatní). 

Příliš vysoký stupeň agregace vede k tomu, že agregovaná složka nic nevypovídá o 

skutečném stavu systému; na druhé straně, malá agregace s sebou nese nebezpečí, že 

výsledný model bude příliš komplexní v rozporu s cílem modelování. Podobným 

problémem jako agregace je rozpoznání proměnných, jejichž změna ovlivňuje systém 

málo. Pak lze proměnné, které se mění v průběhu času, považovat za konstantní 

(Bohner, Peterson, 2001). 

Při výběru složek modelu si je třeba také rozmyslet, které složky systému na sebe 

vzájemně působí nebo mohou působit. Výsledkem tohoto rozmyšlení, první etapy 

tvorby modelu, je pojmový model. Užitečným krokem je tyto pojmy vyjádřit 

grafickou formou, nějakým způsobem zobrazit složky systému a vazby mezi nimi, tj. 

znázornit, která složka ovlivňuje složky jiné. Výsledkem této etapy je nějaké schéma 

systému, diagram jeho struktury (Mildeová, 2006). Schéma je úrovní abstrakce někde 

mezi systémem a matematickým modelem; nelze ho dále nějak přesně analyzovat 

nebo z něho vyvozovat závěry (struktura systému ještě negeneruje ani nedeterminuje 

jeho chování). Užívaným způsobem grafické representace systému je tzv. příčinný 

smyčkový diagram (CLD — casual loop diagram). Cyklus v grafu (obr. 6) vyjadřuje 

zpětnou vazbu v systému. Pokud se nedaří určit polaritu vazby, je to signálem, že 

patrně chybí nějaká důležitá složka systému (Sterman, 2000). Například: cena určitě 

ovlivňuje tržbu; lze zdůvodnit, jak ji zvětšuje, tak i to, že ji zmenšuje, proto piktogram 

vlevo (obr. 6) není úplně správný, neboť to z něj není patrné. Proto je potřeba zahrnout 

další složku – prodej, který spolu s cenou ovlivňuje tržbu pozitivně. Další — tou 

nejdůležitější — etapou je vytvoření vlastního matematického nebo počítačového 

modelu. Zde závisí na tom, v jakém tvaru model chceme mít, zda např. jako systém 

dynamických rovnic. Po sestavení modelu bude následovat jeho vyhodnocení. To je 

možné provést v případě, že máme model dostatečně jednoduchý, že ho lze analyzovat 

matematicky. To samozřejmě nenastává vždy; můžeme mít třeba komplikovaný 

praktický model pro přesné predikce. Pak jedinou cestou k vyhodnocení modelu je 

jeho počítačová reprezentace pomocí programu, který numericky řeší příslušné 

rovnice. K tomuto účelu lze často využít existující programové prostředky; 
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nejjednodušší dynamické modely lze simulovat i v prostředí tabulkových kalkulátorů 

kancelářských programů, pro simulaci a grafickou representaci řešení těch složitějších 

lze využít prostředí pro numerické nebo symbolické výpočty. Pro modely ve formě 

piktogramů jsou přímo určeny komerční programy mystrategy, Vensim, Stella nebo 

její nástupce Powersim.  

 

OBRÁZEK 6: UKÁZKA PIKTOGRAMŮ 

 

Již od dob Isaaca Newtona je nejpoužívanějším prostředkem k vyjádření reálného 

děje (popisu, modelování, zápisu přírodního zákona) systém diferenciálních rovnic. Z 

úvah o sestavení modelu vyplynulo, že základními složkami modelu jsou veličiny, 

které jsou vnitřními charakteristikami modelovaného systému a v čase se nějak 

vyvíjejí, tj. veličiny, jež v každém časovém okamžiku vyjadřují stav systému. Takové 

veličiny lze chápat jako reálné funkce jedné reálné proměnné — času; tyto funkce se 

nazývají stavové proměnné (Adam, 2003). Model může obsahovat i další proměnné 

(exogenní proměnné nebo vnitřní proměnné systému, jejichž změna není 

bezprostředně způsobena vazbami jednotlivých složek systému, nebo takové působení 

není cílem modelování) a konstanty. Parametry modelu mohou být mezi sebou nebo se 

stavovými proměnnými nějak svázány. Poněvadž v povaze stavových proměnných je 

v čase se měnit, je potřeba jejich změnu nějak vyjádřit. Označíme-li stavovou 

proměnnou symbolem x, nebo podrobněji pro zdůraznění její závislosti na čase 

symbolem x(t), je obecný tvar zápisu  

∆ x(t) = f(t, vlivy), kde f je nějaká reálná funkce, tzv. přechodová funkce  

Vlivy jsou stavové proměnné (včetně proměnné x, v systému samozřejmě mohou 

být i bezprostřední zpětné vazby) a/nebo exogenní proměnné, případně další 

parametry. Přechodová funkce může, ale nemusí, explicitně záviset na čase t. 
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Pokud žádná z přechodových funkcí v modelu na čase explicitně nezávisí, jedná se o 

model autonomní, v opačném případě neautonomní. Projekce chování systému pomocí 

modelu musí někdy a v nějakém stavu začít. Proto nezbytnou složkou dynamických 

modelů jsou počáteční podmínky, které udávají hodnoty stavových proměnných v 

určeném počátečním okamžiku t 0. U autonomních modelů se obvykle volí t 0 = 0. 

Rovnice vyjadřují základní dynamiku modelu. Abychom tuto dynamiku mohli 

projektovat, je třeba ještě specifikovat, co přesně znamená „změna x(t)y“. Uživatelé 

nebo zadavatelé modelů, zejména z oblasti společenských věd nebo ekonomiky, lidé v 

rozhodovacích funkcích a podobně většinou dynamickým rovnicím nerozumějí. Pro 

tento účel byl vyvinut jednoduchý systém piktogramů, kterými je možné dynamický 

model reprezentovat. Používaná schémata jednoduše vyjadřují vztahy (vazby, nikoliv 

funkční závislosti) mezi složkami modelu. To mají společné s příčinnými smyčkovými 

diagramy, navíc ale umožňují rozlišovat stavové proměnné od ostatních proměnných 

nebo konstant, vazby ovlivňující změnu proměnných od vazeb mezi proměnnými. 

Největší výhoda grafického prostředí (mystrategy, Powersim, iThink, Vensim,) však 

spočívá v tom, že z grafické reprezentace modelu s doplněnými formulemi 

vyjadřujícími závislosti mezi složkami přímo generuje příslušné dynamické rovnice a 

jejich numerické řešení. Cenou za výhody piktogramů je jisté nebezpečí, které spočívá 

ve spoléhaní se na technologii, přičemž do techniky řešení není příliš vidět (Adam, 

2003). 
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5 SYSTÉMOVÁ DYNAMIKA NA OKRAJ 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * modelování procesů, vytvoření modelů 
 * model trhu 
 * informační zpětná vazba 
 

 

5.1 MODELOVÁNÍ PROCESŮ A VYTVOŘENÍ MODELU 

Modelování z pohledu systémové dynamiky nemůže být procedura, která je 

popsána například jako kuchařka, ale jedná se v podstatě o kreativní činnost, a přitom 

o disciplinovaný a sofistikovaný proces, který zahrnuje pozorování dynamických 

fenoménů v reálném světě, testující nejrůznější předpoklady, zabývající se sběrem 

jednotlivých dat a korigující model vedoucí k lepšímu zobrazení reality. Následující 

diagram (obr. 7) zobrazuje základní kroky modelování v porovnání s realitou běžného 

světa. Na základě mentálního modelu organizace a jejího odvětví lidé navrhují 

strategii, strukturu a pravidla pro rozhodování. Přebírají strategická rozhodnutí, jejichž 

všechny důsledky nejsou na počátku zcela jasné a jejich dopad je možno sledovat 

v reálném světě. Celý cyklus je uzavřen, jakmile je na základě zpětných vazeb 

přizpůsoben mentální model. Modelování pak napomáhá lidem v organizaci nejen 

sdílet, ujasnit si a zlepšit jejich mentální modely, ale i testovat svá strategická 

rozhodnutí pomocí simulace.  
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OBRÁZEK 7: MODELOVÁNÍ JAKO ITERATIVNÍ UČÍCÍ SE PROCES (STERMAN, 2000) 

 

V systémové dynamice se setkáváme s pěti základními kroky modelování. První 

krok – popis problému – vytvoření hranic modelu. Tento krok je nejdůležitější, neboť 

si ten, kdo modeluje danou situaci (modelář) stanovuje úroveň analýzy, hranice 

modelu, celkovou problémovou situaci, kterou chce vyřešit. Druhý krok je shrnut pod 

pojmem dynamická hypotéza, tzv. předběžná osnova hlavních interakcí a zpětných 

vazeb, které mohou popsat a předvídat chování modelu. Následně dochází k 

transformaci dynamické hypotézy do vhodného diagramu se zpětnými vazbami. Fáze 

4 – testování – zahrnuje testování dynamické hypotézy o příčinách chování systému, 

Cyklus je ukončen formulací a ohodnocením modelu, kde sledujeme, zda-li tento 

model reprezentuje daný problém, který byl na začátku stanoven. Všechny tyto kroky 

jsou uvedeny jako cyklická smyčka, ne jako lineární závislost. Síť uprostřed 
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diagramu a šipky ukazující směr poukazují na to, že iterace je nedílnou součástí celého 

procesu. Z perspektivy modelování je dynamická hypotéza nejdůležitější část, která 

redukuje komplexitu – dává jakýsi smysl a řád do chaosu reálného světa.  

 

5.1.1 SESTAVENÍ MODELU – PODKLAD MANAŽERSKÉHO SIMULÁTORU 

Sestavení manažerského simulátoru může mít několik fází. První krok začíná 

definicí problému a končí data flow diagramem. Je třeba vyjádřit problémovou situaci 

v závislosti na čase, například dynamickou nestálost v dodavatelském řetězci, která 

zachycuje změny v poptávce po zboží v závislosti na výrobě. Druhý krok znamená 

převedení popisu do matematických rovnic a následnou simulaci, která dále poskytuje 

různé scénáře vývoje typu what-if. V posledním, třetím, kroku je tento simulační 

model převeden do jednoduššího uživatelského rozhraní, které můžeme nazvat 

simulátorem. Následující schéma (obr. 8 a 9) popisuje jednotlivé kroky vedoucí 

k sestavení manažerského simulátoru (Beer, 2009).  

 

 

OBRÁZEK 8: KROK 1 SESTAVENÍ MODELU 
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OBRÁZEK 9: KROK 2 A 3 SESTAVENÍ MODELU 
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5.2 MODEL TRHU 

Abychom lépe porozuměli sestaveným modelům v kapitole 7, je potřeba začít 

úvahou v jakých situacích má vytváření systémově dynamických modelů smysl a proč 

mohou být aplikovány ve firmách. Cílem těchto firem by mělo být obecné nalezení 

dynamické rovnováhy, která umožňuje stabilní fungování organizace jako systému i 

v rychle se měnících okolních podmínkách. Firmy by se měly snažit zachytit 

jednotlivé situace tokově prostřednictvím grafu, neboť současné problémy a 

nedostatky nelze přisuzovat jednotlivým složkám, ale systému jako celku, jehož 

dnešní výsledky jsou důsledkem včerejších rozhodnutí (Morecroft, 2007). 

Firmy si často mohou klást otázku „Proč někdy dochází k úplné stagnaci, jindy 

zase k expanzi, atd.“ Jen malý počet firem však roste a expanduje delší dobu. Základní 

úvahu lze začít „modelem trhu“11 vytvořeném prof. Forresterem v 60. letech. 

(Forrester 1968). Tento systémově dynamický model se zabývá růstem společnosti na 

neomezeném trhu a je založen na vztazích mezi počtem prodejců a trhem. Obchodníci 

přijímají objednávky a část zisku generována těmito objednávkami je použita na 

najímání nových prodejců. Přijaté objednávky jsou přesunuty do nevyřízených 

objednávek, ale zatím negenerují žádné zásoby. Projevuje se nárůst nevyřízených 

objednávek a vznikají určitá zpoždění na trhu, kterých si všimnou zákazníci a zjistí, že 

firma operuje s nevyřízenými objednávkami. Postupem času toto zpoždění začíná 

zákazníkům vadit a prodejci stále hůře přesvědčují potencionální zákazníky ke koupi 

zboží. V důsledku zviditelnění prodlení objednávek klesá efektivnost prodeje a růst 

společnosti stagnuje i přesto, že se vyskytuje na neomezeném trhu (obr. 10).  

Za snížením obratu, stagnací či úpadkem často vidíme externí faktory, jako jsou 

slabá ekonomika, agresivní konkurence, limitní velikost trhu nebo nedokonalé 

technologie. Na druhé straně bychom však měli hledat jiné faktory ovlivňující tento 

pokles a to faktory v rámci kontroly managementu. Z tohoto důvodu bychom měli 

předpokládat, že potenciál trhu je dostatečně veliký, a že naše výrobky jsou dostatečně 

konkurenceschopné, lepší, než mají ostatní dodavatelé. Trh závisí na poptávce a 

nabídce a my ji jsme schopni svým kvalitním výrobkem ovlivnit a koordinovat.  

                                                 
11 „market growth model“ 



 

 

59 

 

OBRÁZEK 10: SEKTOROVÁ MAPA 

 

Nalevo sektorové mapy (obr. 10) je znázorněna firma se svou produkční kapacitou 

a možnostmi uspokojit poptávku zákazníků, s tím souvisí nabírání nových 

zaměstnanců a plánování investic. Na pravé straně je znázorněn trh a ostatní firmy 

ovlivňující potencionální zákazníky. V podstatě se nejedná o nic složitého, jen přimět 

zákazníky, aby kupovali naše výrobky a byli s nimi spokojeni. Sektorovou mapu lze 

analyzovat pomocí čtyř zpětných vazeb (obr. 11).   
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OBRÁZEK 11: KAUZÁLNÍ DIAGRAM „FORRESTERŮV MODEL TRHU“ 

 

Nahoře nalevo je smyčka růstu prodeje, která zahrnuje prodejní sílu a objednávky 

zákazníků. Nahoře napravo je smyčka odpovědí zákazníků, která závisí na tom, jak 

zákazníci vnímají zpoždění v doručení požadovaných výrobků. Nalevo dole je 

znázorněna smyčka investic, která expanduje v závislosti na tom, jak společnost vnímá 

zpoždění v dodávce a nakonec v levém dolním rohu je smyčka ovlivňující cíle 

společnosti. Ačkoliv není možné dedukovat růst trhu pouze z tohoto diagramu, 

studium jednotlivých částí může dopomoci k pochopení chování trhu a dynamiky 

jednotlivých procesů. Můžeme začít prodeji. Větší prodeje přilákají více zákazníků, 

kteří objednají naše zboží. Toto umožní snížit zásoby na skladě na jedné straně, ale na 

druhé straně se mohou zvýšit nevyřízené objednávky, proto je nutné zvýšit kapacitu 

skladu. Díky větším prodejům se zvýší obrat a prodejní rozpočet, který dále 
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vede k nabírání nových prodejců. Jelikož firma nemá tolik zásob, zvyšuje se dodací 

lhůta, která je nutná k vyřízení objednávky, což může být signál pro zvýšení kapacity. 

Výsledkem je smyčka, která balancuje mezi prodloužením dodacích lhůt a zvýšením 

kapacit produktů. Tento měnící se cíl často klade velký tlak na kapitálové investice.  

Často se v současné době pro rostoucí komplexitu světa používá tvrzení, že vše je 

propojeno se vším. Toto tvrzení je ale snad přehnané. Je pravdou, že společnosti a 

firmy jsou provázány více než v minulosti a to nejen díky mobilním telefonům, 

internetu, ale na druhé straně je většina nejdůležitějších spojení rozptýlena. Proč? Vše, 

co se ve firmě stane, závisí na lidech, kteří nehledě na to jak jsou talentovaní, mohou 

pojmout pouze limitní množství informací, aby dosáhli žádaných výsledků. 

Komplexita společnosti se hlavně odráží na naší schopnosti zpracování informací a 

koordinaci jednotlivých činností. Proto je úlohou jednotlivých modelů, simulátorů 

vyobrazit běžnou realitu co možná nejlépe.  

Na modelu růstu trhu můžeme aplikovat pravidla se zdůrazněním zpětných vazeb 

(Morecroft, 2007). Tato pravidla jsou uvedená v knize Business Dynamics, kde 

(Sterman, 2000) popisuje pět základních metodických pokynů, které mají pomoci 

modelářům při vytváření jednotlivých modelů a simulací. Jednotlivé pokyny jsou 

následující: 

� „the baker criterion“: vstupní data všech rozhodovacích pravidel (politik) musí 

být omezena na informace aktuálně dostupné lidem, kteří se zabývají 

rozhodovacím procesem, 

� rozhodovací pravidla modelu by se měla přizpůsobit manažerské praxi,  

� požadované a aktuální podmínky by se měly rozlišit, 

� neměla by se a priori předpokládat rovnováha a optimální stav, 

� za extrémních podmínek by pravidla pro rozhodování měla být robustní. 

 

První pravidlo naznačuje, že manažeři používají ke svým rozhodnutím pouze 

malou část podnikových informací. Termín „Baker Criterion“ byl původně vysloven 

senátorem Howardem Bakerem v americkém senátu (týkal se kauzy Watergate v roce 
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1973), který se ptal “Co prezident věděl a kdy to věděl“12. A poukazoval na to, že 

Richard Nixon nemohl být zapleten do skandálu, aniž věděl, co jeho podřízení dělali. 

Takže to, co prezident věděl, by se mělo stát centrem důležitosti. Toto samé kritérium 

může být jednoduše aplikováno na rozhodování v organizaci. Co manažeři v daném 

okamžiku věděli, když se rozhodovali o investicích? Co lidé, kteří jsou odpovědni za 

ceny, ví a co věděli, když tvořili ceny? Problém je v tom, že lidé, kteří dělají 

rozhodnutí, nemohou v daném okamžiku vědět vše o organizaci jako celku a často se 

může zdát, že levá ruka neví, co dělá pravá. Taková nekonzistentnost je ovšem 

v managementu normální a modeláři s ní musí počítat a reálně ji zobrazit ve svém 

modelu.  

Druhé pravidlo je přirozeným důsledkem prvního kritéria a týká se toho, že 

rozhodování se musí přizpůsobit manažerské praxi. Všechny zákonitosti a proměnné 

uvedené v modelu musí odrážet všechny protipóly reálného světa.   

Třetí pravidlo modelování organizace se týká toho, že modeláři musí rozlišit mezi 

aktuálními a požadovanými podmínkami v organizaci. Aktuální podmínky jsou 

takové, které mohou být měřeny, jako je produkční kapacita, cena, atd. Očekávané 

podmínky jsou v mysli těch, kteří stanovují cíle a vize. Většinou jsou tyto dvě 

kategorie rozdílné.  

Čtvrté pravidlo vychází ze třetího – rovnováha a optimální stav by neměl být brán 

jako cíl, protože ideálnost není charakteristika, kterou by mohla být organizace 

popsána. Růst, stagnace, pokles, úpadek - to vše není rovnovážný stav, ale 

nerovnováha. Modeláři, kteří předpokládají optimální využití zdrojů nebo rovnováhu 

mezi nabídkou a poptávkou by se chovali stejně, jako když obyčejný reprezentativní 

motorista bude považován za jezdce formule 1. Perfektní načasování dodávek, výroby, 

akce a reakce je zajímavá vlastnost, nicméně nereálná v případě fungování organizace.  

Poslední pravidlo deklaruje fakt, že rozhodování by za extrémních podmínek mělo 

být komplexní. Jedná se například o náhlou změnu trhu. Není vhodné ihned měnit 

cenu výrobku, ale vzít v potaz širší souvislosti a propočet nejrůznějších dopadů.  

 

                                                 
12 „What did the President know and when did he know it?“ (Morecraft, 2007) 
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5.3 INFORMAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA 

Manažer si vybírá sám důležitost jednotlivých informací, tj. dochází k rozčlenění 

na informace, které musí brát vážně, a které může ignorovat. Následně úspěch závisí 

na vytřídění relevantních informací a jejich efektivním využití. Prof. Forrester ve své 

knize Industrial Dynamics (Forrester, 1961, str. 93) k tomu dodává: 

„Jestliže je management proces, který transformuje informace do akce, pak úspěch 

managementu závisí primárně na tom, jaké informace vybereme a jak tuto přeměnu 

provedeme. Navíc rozdíl mezi dobrým manažerem a špatným leží právě v bodě mezi 

informacemi a akcí“ 

Simulační model pak závisí na explicitním vyjádření politiky managementu, které 

řídí rozhodovací proces. Rozhodovací proces se skládá ze tří kroků – formulace 

podmínek, které požadujeme, pozorování, jaké podmínky se aktuálně objevily a jejich 

následná korekce tak, aby se požadované podmínky přiblížily skutečným, jež je 

matematicky možno vyjádřit jako:  

Korekce=(požadovaný zdroj-domnělý zdroj)/čas ke korekci tohoto rozdílu 

Jaké informace ze všech možných dostupných jsou ale manažery použity? Ve 

skutečnosti každá informace je použita v určitou dobu a pro určité rozhodnutí. Jaké 

informace jsou relevantní pro plánování výrobní kapacity? Zřejmě by společnost měla 

brát v úvahu objednávky od zákazníků na jedné straně, na druhé straně musí brát 

v potaz také svůj stav zásob a dodací podmínky. Jedná se tedy o soubor informací, 

které musí být brány v úvahu v celém procesu objednávání a dodávání zboží. 

Kdybychom měli uvažovat veškeré informace týkající se tohoto procesu, bylo by to za 

hranicí únosnosti (Adamec, 2009). Ve skutečnosti je tento proces jednodušší. 

Manažeři věnují větší pozornost hmatatelným informacím. Jedním z náhledů jak 

pochopit selekci informací, je zobrazení pomocí pěti možných filtrů (obr. 12). 
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OBRÁZEK 12: PĚT FILTRŮ 

 

První filtr pochází z lidského omezení poznání. Stačí několik informací a můžeme 

cítit určité informační zahlcení, proto vybíráme informace, které jsou více relevantní, a 

zbytek ignorujeme. Neustálý denní proud emailových zpráv toho mohou být důkazem. 

Druhý filtr je dán organizací samotnou. Organizace má nastavené své vlastní cíle a 

mezníky, proto tyto podněty redukují komplexitu rozhodování, jelikož předem 

stanovují cíle, odměňování a další stimuly pro jednotlivá oddělení. Třetí filtr 

představuje účinnost informací, míru komunikace systému. Bezpochyby internet a 

počítače masivně podporují tok informací uvnitř organizace. Například data týkající se 

zákazníků vycházející z objednávek mohou být méně relevantní než ty, které pochází 

z neformálního hovoru, či jednání. Tato data však většinou v databázi nenajdeme. 

Čtvrtý filtr představuje vliv organizační struktury a geografického uspořádání. 

Poslední filtr je nejvíce choulostivý, ale také nejvýkonnější. Zachycuje vliv 

jednotlivých tradic, kultur a typů vedení na informace. 
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6 OD SIMULACÍ K MANAŽERSKÝM SIMULÁTORŮM  

Hlavní témata kapitoly 
 

* manažerské aplikace 
* druhy manažerských simulátorů 

 * manažerské simulátory – podstata, struktura 
 * možnosti využití manažerských simulátorů 
 * začlenění manažerských simulátorů do hierarchie informační podpory firmy 
 

 

Informační exploze na konci dvacátého století umožnila téměř každému přístup k 

obrovskému množství informací, a to v globálním rozsahu. Dochází k akumulaci 

velkého množství znalostí, které jsou ve stále větší míře využívány k růstu bohatství. 

Lepší dostupnost většího množství informací však často nevede k přesnějšímu a 

dokonalejšímu řízení, a to nejen v České republice, ale i na světové úrovni. Z výsledků 

mezinárodních výzkumů vyplývá, že špičkoví manažeři patří k nejinformovanějším 

profesním skupinám, ale zároveň 60 % z nich si není jisto, zda má správné informace. 

Výsledky jiného výzkumu ukazují, že více než polovina manažerů si s množstvím 

nasbíraných informací neví rady a má obavu z chybných rozhodnutí (Vymětal a kol., 

2005, str. 28).  

V rozvinutých zemích navíc vstupuje na scénu fenomén zaměstnanců 

disponujících znalostmi (Drucker, 2002), kteří nyní tvoří většinu pracovní síly. S tím, 

jak roste relativní důležitost znalostí pro tvorbu hodnot, se ve stále větší míře 

pracovníci disponující znalostmi stávají znovu vlastníky výrobních prostředků. To je 

důvodem, proč se mění vztah jednostranné závislosti zaměstnanců na podniku. 

Jednotlivci, jako vlastníci znalostí = hlavních výrobních prostředků, se stávají na 

podniku daleko nezávislejší než kdykoliv v minulosti.  

Stále důležitější otázkou se také stává ochrana životního prostředí, která se musí 

stát jednou z nejvyšších priorit podniků, má-li být zajištěna jejich dlouhodobá 

prosperita a rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj zahrnuje uspokojování dnešních potřeb 

takovým způsobem, který neomezuje možnosti příštích generací uspokojovat jejich 

budoucí potřeby. Uznání tohoto problému nutně vyvolává řadu změn vedoucích k 

integraci problémů ochrany životního prostředí do podnikových strategií a procesů. 

Změny v řízení podniků budou jistě probíhat postupně. Jde především o sociální 
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a ekologické aspekty ekonomické aktivity a o jejich systematickou integraci do 

procesů řízení s využitím ekonomických metod (Schaltegger a kol., 2002). Má-li být 

tato změna úspěšná, musí být na tuto změnu v první řadě připraveni manažeři. Je 

třeba, aby již dnes disponovali takovými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které 

umožní postupné systematické zavádění principů trvale udržitelného rozvoje do 

každodenní podnikové praxe.  

Rozšíření zájmu nad rámec tradičních ekonomických hledisek bude také znamenat, 

že podniky budou muset uspokojovat potřeby stále většího počtu stakeholderů, 

především zákazníků, vlastníků, zaměstnanců disponujících znalostmi, místní 

komunity, samosprávy a vlády. To povede k nutnosti vytvořit konzistentní 

komunikační a informační strategie se všemi těmito skupinami tak, aby bylo možné 

poskytovat a získávat informace všem relevantním stakeholderským skupinám.  

Proces liberalizace světové ekonomiky a s ním související proces 

internacionalizace hospodářských procesů v (dříve čistě) národních ekonomikách vede 

k tomu, že zboží a služby již nejsou vyvíjeny, produkovány a prodávány pouze v jedné 

zemi, ale dochází k přes hraniční hospodářské spolupráci a konkurenci. Tento stav na 

jedné straně vytváří nové příležitosti (např. nové trhy, možnost lepší náladové 

optimalizace apod.), na druhé straně však přináší zvýšené hrozby v podobě zostřené 

konkurence a možnosti rychlých přesunů značného množství kapitálu. V oblasti řízení 

lidských zdrojů pak narůstá na důležitosti nutnost vedení, spolupráce a porozumění 

mezi lidmi z odlišných kultur.  

S růstem konkurence se získání a udržení zákazníků stává stále důležitější 

podmínkou dlouhodobého úspěchu podniku. Účinná spolupráce mezi zákazníky a 

jejich dodavateli může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti, redukci nákladů 

zejména prostřednictvím vypuštění nedůležitých částí dodavatelského řetězce. Ve 

velké míře dochází k outsourcingu dříve interně zajišťovaných činností. Podniky se 

zaměřují na klíčové procesy (tzv. core business), které přímo vytvářejí přidanou 

hodnotu, což vede k dalšímu zefektivňování produkce.  

Neméně důležité jsou změny zasahující přímo do oblasti výroby. Požadavky trhu 

nutí výrobce také ke zrychlování procesu samotné výroby. K tomu napomáhají metody 

jako např. just-in time, benchmarking či trvalá partnerství s dodavateli, která jsou 

prostřednictvím nadnárodní kolosů „protlačována“ do celé ekonomiky. V této 



 

 

67 

souvislosti je neméně důležitým trendem také pokračující trvalý tlak na zvyšování 

kvality produkce. Rostoucí tempo změn nutí ke stále rychlejšímu a efektivnějšímu 

vývoji a zavádění inovací, jak v oblasti výroby, tak v oblasti samotných výrobků a 

služeb, ovšem při zachování nízké úrovně nákladů.  

K tomu, aby bylo možno všem těmto trendům vyhovět se podniky často uchylují k 

razantní změně své tradiční organizační struktury. Požadavky na rychlost a využití 

většího objemu znalostí nutí ke zplošťování organizačních struktur a zavádění týmově 

orientovaných organizačních struktur zahrnujících pracovníky disponujícími 

znalostmi, kteří často ani fyzicky nejsou na jednom místě. Stále častěji se přitom 

objevují podniky, ve kterých organizační změna probíhá opakovaně v relativně 

krátkých intervalech, protože tento postup jim zajišťuje potřebnou flexibilitu a 

umožňuje včasné reakce na měnící se požadavky okolního prostředí.  

Je zřejmé, že začlenění všech výše uvedených trendů do simulačního prostředí 

simulátorů či jiných manažerských aplikací je velmi obtížným úkolem. Již samotný 

model manažerských simulátorů, který je východiskem při jeho tvorbě a definuje jeho 

základní podstatu, musí počítat s tím, že simulace musí vytvářet dostatečně 

dynamické, do značné míry nepředvídatelně se vyvíjející prostředí (v protikladu ke 

statickému vyhodnocování dat). Zároveň je třeba, aby scénář simulátoru umožňoval 

uživatelům dostatečně reflektovat zájmy různých zájmových skupin (např. 

zaměstnanců, dodavatelů, místní samosprávy či národní vlády apod.). Přitom je nutné, 

aby simulátor poskytoval co největší, nebo alespoň dostatečnou flexibilitu při 

uplatňování různých způsobů řešení problémů, před které jsou manažeři a uživatelé v 

rámci řešení problému postaveni. Tento požadavek znamená nutnost omezení velkého 

objemu dat. I v reálném životě existuje řada zákonů a nařízení omezující chování 

podniků a jednotlivců, avšak jejich nadměrné užívání vede k rigiditě, kdy uživatelé 

nemají prostor pro uplatnění vlastních způsobů řešení. Zejména tam, kde je chování 

simulovaných situací popisováno formálními modely (typickým příkladem je 

počítačový model trhu) může požadavek dostatečné flexibility narážet na omezení 

daná přesně danou strukturou modelu. Důležité je zajistit, aby simulovaná část 

prostředí uměla správně reagovat na všechny možné způsoby řešení problémů, které 

mohou být použity. S tím vším souvisí i množství a kvalita informací, se kterými 

uživatelé mohou disponovat.  
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Vzhledem k výše popsaným trendům je třeba, aby uživatelé simulátoru využívali 

větší množství informací přicházejících z různých zdrojů tak, aby simulace vytvářela 

nutnost informace aktivně vyhledávat, analyzovat, filtrovat a vzájemně konfrontovat. 

Rostoucí složitost řešených problémů by měla vést k tomu, že cíle již nebudou 

redukovány na jeden hlavní cíl, například zisk podniku. Tyto manažerské cíle by navíc 

(kromě ekonomických) měly zohledňovat i ekologické a sociální aspekty činnosti 

podniků.  

V souvislosti s tím by měly být provedeny takové změny pravidel a formálních 

modelů, které umožní začlenit do simulace procesy a postupy umožňující tyto 

ekologické a sociální cíle naplňovat, monitorovat a měřit míru jejich naplnění. Mnoho 

nástrojů trvale udržitelného rozvoje podniků je přitom založeno na konvenčních 

ekonomických a účetních metodách. To může z hlediska jejich zavádění v rámci 

manažerských simulací být výhodou, a to hned ze dvou důvodů. Cíle trvale 

udržitelného rozvoje jsou tak přirozeně propojovány s ekonomickými cíli podniku a 

bez jejich naplňování by podniky nemohly existovat. Druhou výhodou může být fakt, 

že manažeři se z hlediska používaných nástrojů pohybují „ve známém terénu“, což 

může usnadnit jejich zavádění, protože jim umožní využít stávajících znalostí, 

schopností a dovedností.  

Manažerským simulátorům, jak je známe dnes, předcházely manažerské hry 

„business games“. Tyto manažerské hry dnes také používají matematické modely a 

simulaci a vytvořily disciplínu, která je manažerským simulátorům příbuzná. 

Simulační manažerské hry jsou v současnosti nejvíce používány právě jako nástroj 

rozvoje manažerských znalostí, schopností a dovedností. Simulační hry však nemusí 

sloužit jen k rozvoji schopností a dovedností. (Fotr, 1981) se věnuje také možnosti 

využití simulačních her pro naplňování alternativních (jiných než výukových) cílů. 

Rozděluje využití simulačních her v této oblasti do dvou skupin, na využití pro 

výzkum a využití pro řešení problémů řízení.  

Velmi rychlý vývoj v oblasti výpočetní techniky a softwarových analytických 

nástrojů umožnil dynamický rozvoj simulačních manažerských her jako nástroje 

výuky i jako nástroje podnikového výzkumu. S rostoucí kapacitou počítačů je možné 

modelovat zvolenou část hospodářské reality daleko komplexněji. To umožňuje 

vytvářet „bohatší“ prostředí pro výuku manažerských schopností a dovedností. 
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Nejčastěji bývá simulační hra definována jako technika, která „… zajišťuje uměle 

vytvořené prostředí, které kopíruje vybrané charakteristiky skutečných situací, což 

umožňuje hráčům sledovat důsledky svých rozhodnutí a reagovat na ně.“(Angelides, 

1999, str. 43)  

Manažerské hry lze pak považovat za zvláštní, obsahově vymezenou skupinu 

simulačních her. Jde o hry, které simulují hypotetické podnikatelské, ekonomické či 

manažerské prostředí, a umožňují tak aktivní sociální komunikaci živých hráčů 

v kvazi reálných hospodářských (podnikových) podmínkách.  

Velká většina autorů odborné literatury se přiklání k názoru, že moderní simulační 

hry zabývající se problematikou řízení ekonomických systémů se vyvinuly z her 

válečných. Jejich “původcem“ či předobrazem byly šachy. Základem válečných her 

původně bylo zobrazení manévrovacích cvičení s postupným rozhodováním účastníků 

hry podle předem stanovených pravidel. Na začátku 20. století byla znalost válečných 

her rozšířena již v celém světě. Válečné hry se postupně staly důležitou součástí 

příprav válečných plánů a jsou považovány za jejich nejlepší test. S postupem času 

byla opatření, jež hra zobrazovala, formulována stále podrobněji, a kromě vojenských 

zahrnovala i faktory ekonomické, finanční a psychologické. (Fotr, 1981).  

Vývoj moderních simulačních her začal po druhé světové válce, současně s 

rozvojem matematických metod v ekonomii, rozvojem operačního výzkumu, teorie 

her, teorie systémů a dalších nových vědních disciplín, které zdůraznily analytickou, 

kvantitativní a experimentální stránku simulačních her.  

Výrazný vliv na další vývoj simulačních her měl a má dynamický vývoj v oblasti 

výpočetní techniky. Přestože využití počítače není nutnou podmínkou pro sehrávku 

simulační hry, stalo se její využívání díky nesporným výhodám běžné. Využití 

počítačů totiž v řadě případů umožňuje zvýšení komplexnosti a realističnosti simulace 

při zachování přiměřené složitosti (resp. požadované jednoduchosti) sehrávky hry i její 

administrace.  

Za těchto podmínek se z válečných her vyvinuly hry manažerské. Za první 

simulační manažerskou hru bývá považována Top Management Decision Simulation, 

vyvinutá v USA v roce 1957. Na základě úspěchu této hry se vývojem simulačních 

manažerských her začala zabývat řada institucí v USA a později i ve světě, zejména 

univerzity a společnosti vyrábějící stolní počítače. Byla vyvinuta řada dalších 
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simulačních manažerských her, a to s využitím počítačového modelu i bez něj, které 

byly a jsou aplikovány v různých oborech ekonomiky. Herní modely byly postupně 

zdokonalovány, aby umožnily využití spojitých veličin, uplatnění stochastických 

prvků, vyšší míru komplexnosti nebo naopak kvazi realistické modelování podmínek 

určitých odvětví či dokonce konkrétních podniků.  

Podstatou simulačních manažerských her je vytvoření kvazi reálného prostředí, v 

jehož rámci účastnící získávají potřebné zkušenosti pro následnou reflexi. Simulační 

manažerské hry tak mohou být vhodným doplňkem manažerských simulátorů v rámci 

informační strategie firmy.   

 

6.1 MANAŽERSKÉ APLIKACE 

Manažerské simulátory můžeme zařadit do kategorie manažerských aplikací. 

Všechny tyto aplikace podporují rozhodovací proces vyhodnocování informací. 

Manažerské aplikace mohou obsahovat: 

� BI (Business Intelligence), 

� CRM (Customer relationship management), 

� APS (Advance Ressource Planning), 

� SCM (Supply Chain Management), 

� manažerské simulátory (nad modelem systémové dynamiky). 

Tyto aplikace poskytují z funkčního pohledu souhrnné přehledy nad primárními 

daty s různou hladinou detailu. Informaci umí zobrazit graficky a znakově, lze 

provádět statistické vyhodnocování, ad hoc dotazy. Aplikace dále umožňují zobrazit 

jevy s výhledem do budoucnosti. Z technologického pohledu se vyznačují použitím 

multidimenzionálních databázových prostředků (OLAP technologie) a pracují s daty 

různých formátů s vysokou úrovní grafického zpracování. 

Cílem je navrhnout a implementovat manažerské aplikace, datové sklady a tržiště, 

které zpracovávají analytické a rozhodovací úlohy v řízení společnosti s odpovídající 

organizační a technologickou infrastrukturou. Tyto systémy pomáhají řešit problémy 

informačních, transakčních systémů a tedy vytvářejí prostor pro zkvalitnění řízení 

společnosti.  
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6.2 KLASIFIKACE SYSTÉMŮ NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ (DSS) 

Systémy pro podporu rozhodování lze definovat jako systémy, které podporují 

činnosti spojené s tvorbou rozhodnutí, poskytují uživateli nabídky řešení a případně 

kladením dotazů usměrňují jeho postup. Existuje mnoho taxonomických členění DSS, 

které se vzájemně prolínají. Dle (Mildeová, Votjko, 2006) je v současné době 

nejpoužívanější taxonomie D. J. Powera13, který rozvinul základy Steven Altera14 již 

z roku 1980. Dle této taxonomie existuje pět základních skupin DSS systémů15:  

� datově orientované systémy pro podporu rozhodování (Data-driven DSS) – 

systémy operují nad velkým množstvím strukturovaných vnitropodnikových 

dat uložených převážně v datových skladech. Funkcionalita se týká od 

zodpovězení jednoduchého dotazu týkající se obsahu databáze přes oblast 

Business Intelligence. Tyto systémy jsou bez dalších nadstaveb v podobě 

využívání technik z oblasti dobývání znalostí. Smyslem těchto systémů je jen 

poskytnout pasivní informaci, 

� modelově orientované systémy pro podporu rozhodování (Model-driven DSS) 

– zpravidla neoperují nad objemnými databázemi, jejich podstatou je tvorba 

modelu a simulace. Jako vstupní data se převážně využívá menší množství 

proměnných zadaných uživatelem. Disertační práce se zabývá právě tímto 

druhem systémů na podporu rozhodování, 

� znalostně orientované systémy pro podporu rozhodování (Knowledge-driven 

DSS) – jsou představiteli expertních systémů, jejichž podstata tkví ve 

vlastnictví expertní znalosti, díky které je možno navrhovat rozhodnutí. 

Principy získávání expertních znalostí souvisí s technikami v oblasti dobývání 

znalostí z databází, které využívají poznatky z oblasti umělé inteligence, proto 

se těmto systémům také někdy říká inteligentní systémy, 

                                                 
13 POWER, D. J. Decision Support Systems: Concept and Resources for Managers. Westport, 

Conn., Quorum Books, 2002 

14
 ALTER, S. L.: Decision Support Systems: Current Practice and Continuing Challenges. 

Reading, Mass., Ad, 1980 

15
 Rozdělení vychází z knihy (Mildeová, Vojtko, 2006) str. 65-67 



 

 

72 

� dokumentově orientované systémy pro podporu rozhodování (Document-

driven DSS) – tyto systémy jsou zaměřeny na zpracování dokumentů 

relevantních v rozhodovacím procesu, jejichž smyslem není návrh rozhodnutí, 

� komunikačně orientované systémy pro podporu rozhodování 

(Communications-driven DSS) – podstata těchto systémů je podpora při tvorbě 

rozhodnutí ve skupině za využití komunikačních technologií. Jedná se od 

hromadně zasílaných e-mailů přes virtuální prostory pro sdílení informací až 

po podporu videokonferencí. 

 

6.3 MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY  

Manažerské simulátory umožňují posun v poznání chování podniku, virtuální 

realitu, která se může stát skutečností. Virtuálně se člověk může stát čímkoliv, tedy i 

ředitelem podniku, vidět a řešit jeho problémy, poučit se z toho, a předejít tak mnoha 

nešťastným rozhodnutím a překvapením. Podnik je komplexní sociální systém a 

pochopení jeho chování nelze pouze pochopením prvků, ze kterých se skládá. 

Důležitou roli zde hraje hlavně vzájemná závislost prvků. Mnohé vlastnosti 

komplexních systémů lze poznat pouze skrze celek. Na jednotlivých manažerských 

simulátorech je možno vyzkoušet zvolenou strategii a její dopad na celou firmu. Aby 

tento simulátor mohl realizovat celou řadu aplikací, musí obsahovat vhodný model 

podniku. Pokud tento model nebude téměř ideální, nemůže vzniknout dobrý nástroj 

pro podporu rozhodování a řízení. Dynamický manažerský simulátor proto bude 

záviset hlavně na dobrém zobrazení systému se všemi jeho interakcemi s okolím, 

exogenními a endogenními faktory a jejich propojením se znázorněním zpětných 

vazeb. Sestrojení tohoto modelu není však jednoduché, protože každá firma je ve své 

podstatě jedinečná.  

 

6.3.1 PODSTATA A STRUKTURA MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ 

Manažerské simulátory jsou především velmi užitečné nástroje pro podporu 

rozhodování, komunikace a budování znalostí. Manažerům pomáhají společně 

rozhodovat, plánovat, řídit rizika, zkoumat současné i budoucí 

příležitosti/hrozby, sdílet znalosti a komunikovat. 
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Podstatou manažerských simulátorů je vytvoření takového pracovního prostředí 

s využitím virtuální nebo konstruktivní simulace, ve kterém je tým rozhodovatelů 

veden k postupnému řešení jednoduchých, složitějších i komplikovaných 

rozhodovacích situací. V tomto prostředí tým rozhodovatelů přijímá i odpovídající 

rozhodnutí, která v závislosti na parametricky nastavené úrovni složitosti dané 

rozhodovací situace tuto situaci určitým (zcela konkrétním) způsobem řeší. Podstatnou 

předností takové simulace je, že tým rozhodovatelů má možnost s minimální časovou 

prodlevou zjistit, sledovat, analyzovat a zejména vyhodnotit důsledky jím přijímaných 

rozhodnutí. A to bez toho, že by případná špatná či neadekvátní rozhodnutí 

způsobovala materiální škody, které jsou logickým důsledkem takových rozhodnutí 

v reálné praxi. 

Struktura manažerského simulátoru jak ji popisuje (Mildeová, 2006) má tři 

základní části obr 13).  

� model – tvoří jádro simulátoru, nesnaží se zachytit všechny aspekty reálného 

systému, ale pouze ty, které mají na chování systému jako celku podstatný 

vliv, 

� uživatelské rozhraní – vhodné prostředí pro komunikaci uživatele se 

simulátorem. V poslední době se tvůrci simulátorů přibližují grafickému 

standardu, který je používaný při tvorbě webových prezentací (prostředí s 

grafickými prvky a s rozložením ovládacích prvků tak, jak je uživatel zná z 

jiných programů). To směruje k rychlejšímu proniknutí uživatele do vlastního 

simulovaného problému. Při návrhu rozhraní musí mít jeho tvůrce na zřeteli, že 

není vytvářeno pro počítačové odborníky, ale pro uživatele různého profesního 

zaměření s odlišnou znalostí výpočetní techniky. Pozitivní vlastností, kterou 

přinášejí poslední typy manažerských simulátorů, je možnost přenesení 

vstupních dat nebo výsledků simulace do rozšířených kancelářských aplikací 

jako je MS Excel nebo MS Word, 

� prostředí pro simulaci – různé scénáře vývoje, prognózy, studie. Samotný 

simulátor je funkční i bez této části, ale na druhé straně právě tato část 

podstatně zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Jako součást tohoto prostředí můžeme 

uvést předem připravené ukázkové scénáře vývoje simulace při určitých 



 

 

74 

nastaveních simulátoru nebo vytvořené úlohy pro simulátor s úkolem 

dosáhnout zadaných cílů.  

 

 

OBRÁZEK 13: MANAŽERSKÝ SIMULÁTOR  
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6.3.2 MOŽNOSTI MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ 

Organizace a jejich okolí, výrobky, ceny, strategie, znalosti, výrobní technologie, 

infrastruktura, lidé, konkurence i zákazníci se rychle mění. Je ovšem schopen 

management firmy správně a vhodně vyhotovit závěry o hrozbách a příležitostech? 

Jakým směrem se vydat, cestou vyšší produkce či maximalizace zisku? Podobných 

otázek je jistě mnoho a jejich zodpovězení hraje klíčovou roli, zda-li podnik uspěje či 

ne. Vhodné rozhodnutí může být podpořeno právě manažerskými simulátory. Na 

základě modelu popisujícího procesy v organizaci a mimo ni, umožní rychle a bez 

rizika odhadnout důsledky svých rozhodnutí a strategií. Na jedné straně mohou 

manažeři použít pouze kalkulace ve své hlavě, na druhé mohou použít vhodných 

nástrojů na podporu rozhodování včetně simulací a manažerských simulátorů. Často se 

však stává, že jednotlivé systémy, jako je účetnictví, controlling jsou neintegrované a 

lze jednoduše ztratit celkový obraz toho, co se ve firmě děje.   

Použije-li firma pro podporu svého rozhodnutí manažerské simulátory, rychle si 

může různé strategie otestovat. Dopady konkrétních rozhodnutí se přímo projeví v 

měřítcích, které jsou známy z praxe – zásoby na skladě, prodeje v kusech i penězích, 

náklady, peněžní toky a celkový vygenerovaný zisk. Když například zvolíme špatnou 

kombinaci úrovně prodejních cen a nákupní politiky, projeví se to v růstu zásob na 

skladě. Rostoucí zásoby něco stojí a jsou v nich vázané peněžních prostředky. Na to 

vše může manažerský simulátor upozornit dopředu a postihne i vazby mezi politikami 

v různých částech firmy.  

Manažerské simulátory v sobě spojují prvky modelování (tj. zobrazení přiměřeně 

zjednodušené reality), chování lidí v takto nastavených podmínkách, chování okolního 

prostředí. V důsledku rozvoje výpočetních techniky se prostřednictvím simulace dají 

zobrazit komplexnější jevy daleko realističtějším způsobem. Lepší kvalita simulací 

umožňuje lépe definovat podmínky, za jakých lze poznatky zobecnit, což dále zvyšuje 

jejich kvalitu a zvýšená validita simulací také umožňuje daleko lepší přenositelnost 

zjištěných poznatků a jejich využití v podmínkách skutečné hospodářské praxe. Ve 

zjednodušeném prostředí manažerských simulátorů lze učinit pokus o vysledování 

vlivu jednotlivých proměnných na ekonomické výsledky podniku.  

Alternativně mohou být simulátory použity v souvislosti s otázkou vlivu typu 

organizační struktury na kvalitu řídících a rozhodovacích procesů (měřenou 
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objemem předávaných informací, počtem konfliktů a způsoby jejich řešení, 

spokojeností zaměstnanců, fluktuací apod.). Dalším typickým způsobem využití 

simulátorů je jejich aplikace za účelem analýzy konkrétních podnikových procesů.  

 

6.4 MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY V RÁMCI FIRMY 

6.4.1 INFORMAČNÍ PODPORA 

Moderní informační systémy musí umožňovat jak pohodlné shromažďování 

podnikových dat tak i zajištění toku nezbytných informací důležitých pro rozhodování 

a simulaci. Systémy musí umožnit nejen integraci základních procesů ve firmě, ale i 

nasazení metod jako je dynamické modelování včetně manažerských simulátorů. 

Výhodou integrace je přístup k reálným datům, která lze pomocí simulátorů převést do 

té podoby, aby manažer byl schopen vidět, jak je možné v současnosti učinit to či ono 

rozhodnutí s dopadem do budoucnosti a tím měnit svá rozhodnutí. Simulátor by neměl 

být v systému osamocen, ale měl by být vhodně propojen s informačním systémem a 

celkovou strategií firmy.  

Manažerské simulace mohou vhodně doplnit firemní strategii zejména pro 

strategickou úroveň plánování. Jako vstupní data těchto systémů se mohou využívat 

výstupy z podnikových informačních systémů, datových skladů i různých dalších 

nestrukturovaných zdrojů (texty, tabulkové procesory, chování trhu, ekonomické 

ukazatele ostatních společností apod.). Simulátor nemusí přebírat jen data 

z informačního systému, ale umožní stanovit i proměnné „měkké povahy“, jako může 

být atraktivita značky, velikost trhu, očekávání či stupně rizika. Na základě 

prováděných simulací lze stanovit celkovou strategii firmy. Jako dalšími zdroji 

informací může sloužit nejen celý ERP systém podniku, ale také informace z 

moderních metod řízení firmy jako je Customer relationship management (CRM - 

řízení vztahů se zákazníky), Supplier relationship management (SRM – řízení vztahů 

s dodavateli) či Supply chain managament (SCM – řízení dodavatelských řetězců) 

(Bébr,  Doucek,  2005). Tyto informace pak vstupují do úrovně střednědobého 

plánování, kde je možné využít například metodu Balanced scorecard, která prakticky 

rozpracovává a převádí poslání a vizi organizace do uceleného souboru měřítek a 

ukazatelů výkonnosti podniku. Všechny tyto souhrnné ukazatele umožňují na 
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základě historie vytvářet prognózy a budoucí modely vývoje. Úroveň strategického 

plánování a řízení výroby je v této fázi úzce spojena s dalšími strategickými oblastmi, 

jako je marketing, obchod a ekonomika (Svatá,, 2008) (obr. 14).  

Jedním z významných trendů v získávání větší konkurenceschopnosti, dosahování 

vyšší produktivity, efektivnosti firem a udržení jejich postavení v dnešním 

dynamickém tržním prostředí je zavádění procesní organizace a zákaznické orientace 

jejích procesů. Ke všem těmto cílům organizace mohou vhodně posloužit manažerské 

simulátory, které ve virtuální realitě podniku namodelují přínosy procesní organizace 

jako je úspora nákladů, dosahování vyšších tržeb či udržení a posílení strategické 

výhody a tím umožní rychle reagovat na změnu okolí, podniku, atd. 

 

OBRÁZEK 14: SIMULÁTORY V RÁMCI HIERARCHIE INFORMAČNÍ PODPORY FIRMY 
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6.4.2 GLOBÁLNÍ KONTEXT DLE SKUPIN UŽIVATELŮ  

Jelikož je podnik komplexní sociální systém, jeho chování nelze pochopit pouze 

pochopením jednotlivých prvků, ze kterých se skládá. Důležitou roli zde hraje hlavně 

vzájemná závislost prvků a jejich interakce s okolím (obr. 15). Mnohé vlastnosti 

komplexních systémů lze poznat pouze skrze celek. Z tohoto důvodu i manažerské 

simulátory musí být zasazeny do celkového systému podniku a jeho interních i 

externích vazeb. Následující obrázek zobrazuje zasazení manažerských simulátorů do 

kontextu jednotlivých skupin uživatelů a zachycuje jednotlivé komponenty 

informačního systému a jejich vzájemné vazby.  

 

OBRÁZEK 15: GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA DLE SKUPIN UŽIVATELŮ - PŘEVZATO A UPRAVENO (DOHNAL, 

POUR, 1997)  
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7 MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY PRO PODPORU STRATEGICKÉHO 

ROZHODOVÁNÍ 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * důvody výběru modelových případů 
 * program „MYSTRATEGY 
 * strategická struktura firmy a její sestavení  
 * popis zdrojů 
 * externí faktory 
 * typy konkurence  
 * faktory „měkké povahy“ 
 * modelové případy 
 * Balance Scorecard 
 * návrh modelu propojující účetní a dynamický model 
 

 

Manažeři firem neustále pátrají po dlouhodobě udržitelné výhodě v podnikání. 

„výhoda“ v pojetí firem znamená příjmy, a „dlouhodobě udržitelný“ znamená to, že 

firma bude mít příjmy i v budoucnu. Tyto příjmy však nevysvětlují jen dnešní 

výsledky, ale ukazují hlavně to, jak je firma výkonná během určitého časového úseku.  

Záleží však jen na časovém průběhu? Abychom byli schopni odpovědět na tuto 

otázku, je užitečné si položit správné otázky. Strategická analýza často hledá 

vysvětlení v ziskovosti, v měřítcích obratů z prodeje či výnosnosti aktiv. Ale na druhé 

straně akcionáři neinvestují do koeficientů, ale například do budoucího cash flow. 

Odpovědí na výše uvedenou otázku proto mohou být tyto tři další otázky, neboť 

hlavním úkolem manažerů je udržet výkonnost firmy nejen pro současné, ale i pro 

budoucí období (obr. 16): 

� Proč byla výkonnost firmy v průběhu času taková, jaká byla? 

� Kde by se ubírala výkonnost firmy, kdyby sledovala současný stav? 

� Jak můžeme výkonnost upravit, aby byla v budoucnosti lepší? 
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OBRÁZEK 16: VÝKONNOST FIRMY 

 

Některé tyto otázky mohou být podpořeny manažerskými simulacemi, které 

umožňují lépe pochopit závislosti strategického managementu, zabývající se 

pochopením a řízením firmy v průběhu toku času, její simulací, která se zaměřuje 

nejen na zisk, ale také na ostatní aktiva podniku. Simulační modely, nad kterými je 

vytvořeno uživatelské rozhraní vysvětlují v kauzálních závislostech chování firmy a 

odhalují příčiny zisku nebo jiného hodnocení výkonnosti firmy. Pomocí těchto 

simulací je možno částečně toto chování namodelovat a zjistit příčiny úspěchu či 

neúspěchu. Výkonnost firmy měřená například prodeji, produktivitou, podílem na trhu 

je přímo závislá na úrovni jiných faktorů jako jsou zákazníci, personál, reputace, které 

se v daném čase akumulují a množství těchto akumulovaných faktorů je rovna sumě 

všech příchozích a odchozích faktorů (celkový stav personálu se rovná současnému 

stavu + nově příchozího minus propuštěného personálu). V následujících kapitolách 

budou právě tyto zákonitosti řešeny pomocí modelových diagramů vytvořených 

v programu „mystrategy“ vyvinutým Kimem Warrenem (Warren, 2008) a přístupným 

pro manažery malých firem bez hlubších znalostí systémové dynamiky. 

Namodelované případy si nekladou za cíl vytvořit celkový detailní model firmy, 
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ale snaží se reagovat na hlavní faktory neúspěchu malých firem uvedených v kapitole 

2.4.2., které lze shrnout následovně: 

� omezené schopnosti podnikatele a neochota ke změnám – u malých 

podnikatelů hrozí, že se upnou na každodenní chod firmy a podcení význam 

dlouhodobé strategie rozvoje podniku, 

� úzká orientace na výrobu – je potřeba vidět podnik v širších souvislostech, 

nejen se úzce omezit na své podnikání, 

� hrozba externích faktorů, komplexita podnikatelského prostředí – schopnost 

přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí, 

� finanční problémy – podkapitalizace, neschopnost kontroly nákladů, 

� nedostatek porozumění „pravidel hry“ – konkurenceschopnost, rivalita. 

A dále mohou pomoci při rozhodování managementu v současné ekonomické 

krizi, kdy se malé a střední firmy více jak kdy jindy soustředí na pokrytí několika 

základních momentů: 

� dosažení rychlé a významné úspory nákladů ve všech oblastech, aby udržely 

provoz v chodu, 

� optimalizace produktivity práce a výkonnost v možnostech daných okolním 

trhem, 

� vylepšení obchodních aktivit, udržení maxima stávajících zákazníků a 

intenzivně hledat nové odbytiště, 

� připravit strategii jak využít krize k rozšíření podílu na trhu na úkor 

konkurentů, 

� udržet inovaci ve výrobě, případně hledat produkt či službu, která při příchodu 

oživení přinese podniku konkurenční výhodu. 

Jednotlivé řešené oblasti jsou spojeny do modelu pro podporu strategie, který 

definuje firmu z hlediska jejich využitelných zdrojů, a který je podkladem 

manažerského simulátoru. Pojetí manažerského rozhodování je okrajově inspirováno 

knihou „Strategic Management Dynamics“ Kima Warrena (Warren, 2008), ale veškeré 

případy byly vytvořeny v programu mystrategy samostatně a jsou doplněny z pohledu 

vlastní praxe v malé firmě.  
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7.1 PROGRAM MYSTRATEGY  

Jedná se o simulační software pro vytváření simulátorů a modelů založených na 

teorii systémové dynamiky, nabízí praktický přístup pro podporu rozhodování. Tento 

software může pomoci managementu porozumět funkčním závislostem firmy, 

interakci s konkurencí a trhem. Prvním krokem nutným k vytvoření manažerského 

simulátoru v programu „mystrategy“ je sestavení modelového schématu za použití 

graficky definovaných nástrojů. Jednotlivé uzly vyznačené na obrázcích představují 

součásti řešené úlohy. Mezi prvky jsou definovány vazby popsané matematickými 

vztahy. Systém je interaktivně napojen na grafické uživatelské rozhraní. Modely 

mohou vytvářet scénáře odlišných manažerských strategií a dále s nimi 

experimentovat. Modely procesních úloh je možné v některých modulech napojit na 

data reálné procesu (např. skladové hospodářství) a simulace pak pracuje s aktuálními 

daty v reálném čase. Výsledky výpočtů jsou ukládány do databází pro následné 

vyhodnocování. V modelu musí být definovány všechny proměnné a rovnice, 

vyřešeno časování modelu, atd.  Při tvorbě počítačového simulačního modelu musíme 

definovat tři body: 

� prvním je časový horizont; to znamená časový úsek, ve kterém chceme model 

simulovat - ten se bude lišit v závislosti na účelu modelu, 

� druhým je časový krok, který měří, jak často bude aplikace vykonávat své 

výpočty - čím menší je časový krok, tím častěji se budou provádět matematické 

výpočty a tím pomaleji model poběží, 

� třetím je integrační metoda (Eulerova, Runge Kuttova, atd.). 

Jestliže model přiměřeně reprezentuje opravdový problém, můžeme ho používat 

pro analýzu a experimentování, můžeme simulovat efekty rozmanitých změn politiky 

před tím, než přijmeme důležité strategické rozhodnutí, můžeme pozorovat jak 

krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky učiněných rozhodnutí a odhalit problematické 

oblasti. Následně lze nad tímto simulačním modelem vytvořit uživatelské rozhraní a 

tím vytvořit manažerský simulátor. Postup tvorby modelu sloužící jako podklad pro 

manažerský simulátor je uveden v příloze 1, kde jsou zaznamenány jednotlivé kroky 

vedoucí k sestavení simulátoru. Jelikož je v této práci použit program pouze ve 

zkušební verzi, není možno nad tímto modelem vytvořit manažerský simulátor dle 

vlastních představ, ale jen menší model. Do simulátoru je možno nastavit omezený 
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počet proměnných. Je možné některé zafixovat a sledovat chování ostatních při těchto 

změnách. Data vstupující a vystupující ze simulátoru je možné přenést z či do 

kancelářských aplikací jako je Excel či Word. 

 

7.2 MODEL PRO PODPORU STRATEGIE FIRMY 

Akumulace aktiv nebo zdrojů je fundamentální pro každý chod firmy. Akumulace 

zdrojů a aktiv v závislosti na čase je srdcem systémové dynamiky, která dále poskytuje 

možnost pro vytvoření manažerských rozhraní a rozhodování pomocí manažerských 

simulátorů. V případě, že se žádné toky nemění v čase, pak podmínka ceteris paribus 

zůstává stejná. Poměr změn jednotlivých zdrojů odráží manažerské rozhodování.  

Před tím než se začneme zabývat nástroji na podporu strategického rozhodování, 

bude vhodné klasifikovat, co máme na mysli pod pojmem model pro podporu strategie 

firmy a co vlastně si pod pojmem zlepšení výkonnosti firmy představujeme.  

Struktura firmy z pohledu strategie bude v této práci chápána jako model firmy, 

který zachycuje interakce mezi hmotnými zdroji organizace, manažerskými 

rozhodováními, externími faktory a faktory měkké povahy, jako zjednodušený obraz 

objektivní reality.  

Široký rozsah finančních měřítek je zaznamenán v nejrůznějších reportech, 

kontrolních systémech. Pro investory je však hlavním měřítkem výkonnosti 

ekonomický zisk firmy. Je přitom třeba rozlišit dva druhy zisků, normální a 

ekonomický zisk. Jejich vzájemná závislost je dána: 

ekonomický zisk = provozní zisk – daně – náklady kapitálu 

Nelze se však zaměřit jen na výši současného zisku, který nám nemusí v budoucnu 

přinést očekávaný výsledek. Tento zisk je také z části závislý na cash flow firmy. Tzn., 

že dalším měřítkem výkonnosti firmy může být tok peněžních prostředků neboli cash 

flow. 

Cash flow = provozní zisk+odpisy-daně-změny ve fixním a provozním kapitálu 

Cash flow není v průběhu času stejné, neboť jak je známo, peníze dnes mají větší 

hodnotu než ty samé peníze v budoucnu a to vzhledem ke zvýšené neurčitosti a 

alternativnímu použití investovaných peněz. V každém časovém úseku dochází 
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k diskontování cash flow a jeho současné hodnoty. Abychom byli schopni zvolit 

vhodnou strategii firmy, je nutné odhadnout budoucí trajektorii cash flow. Některá 

rozhodnutí mohou být minoritní, některá naopak mohou akcelerovat růst. Rozdíl ve 

strategii A a B je uveden v následujícím grafu (obr. 17). 

 

 

OBRÁZEK 17: HODNOTA FIRMY PŘI VOLBĚ RŮZNÝCH STRATEGIÍ 

 

Strategie B může být preferovanější díky větší celkové čisté současné hodnotě, ale 

na druhé straně v prvním roce podnikání generuje menší cash flow než při strategii A. 

Strategie B ale na druhé straně může odrážet situaci, kdy firma vstupuje na nový trh či 

uvádí na trh nový produkt a v prvním roce má zvýšené náklady na jednotku produkce. 

Na managementu firmy je potom přesvědčit investory co je pro chod firmy 

výhodnější.   

Mezi nefinanční cíle výkonnosti firmy lze řadit růst zákazníků, zvýšení podílu na 

trhu, počet zaměstnanců, dobré jméno firmy, tzv. faktory měkké povahy. 

V oblasti přírodních věd vědci často vedou své výzkumy tak, že pozmění jednu 

proměnnou, kterou sledují, testují a vše ostatní zůstane zachované beze změn. Co se 

týče managementu, toto není možné, neboť výkonnost firmy ovlivňuje mnoho faktorů, 

které nemohou být kontrolovány a ovlivněny, např. cena konkurence, nebo 
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změna preferencí zákazníků. Investoři také mohou mít často averzi k riziku či 

jakémukoliv experimentování v organizaci. Nicméně i zde v oblasti managementu je 

mnoho případů k testování. Dalším omezením v rámci strategie firmy je 

nejednoznačnost kauzálního efektu díky lidskému faktoru. Lidé ve firmě se na jedné 

straně rozhodují o vývoji výrobku a uvedení na trh, na druhé straně se zákazníci 

rozhodují, zdali se jim výrobek líbí a jsou ochotni za něj zaplatit danou cenu. Mnohá z 

těchto rozhodnutí záleží na lidském chování, které je málo uniformní a není možné, 

aby bylo konzistentní v určitém časovém rozmezí.   

Poté, co jsme schopni analyzovat základní cíle výkonnosti firmy (ekonomický 

zisk, normální zisk, cash flow), můžeme přistoupit k samotnému sestavení modelu pro 

podporu strategie firmy. Při sestavování tohoto modelu je potřeba určit, ve které fázi 

se daná firma nachází a jaký je její cíl pro budoucí období. Na tomto základě definovat 

strategické zdroje firmy, charakterizovat vnější faktory působící na firmu včetně 

specifikace komplementárních zdrojů, konkurenčního prostředí a vlivu faktorů 

„měkké povahy“. Veškeré tyto aspekty shrneme do modelu firmy, na jejímž základě 

můžeme firmu testovat v daných oblastech (obr. 18). 
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OBRÁZEK 18: SESTAVENÍ MODELU PRO PODPORU STRATEGIE FIRMY  

 

7.3 OD VÝKONNOSTI PODNIKU KE ZDROJŮM 

Jelikož je potřeba neustále hledat odpovědi na otázky typu: proč se obrat prodejů 

vyvíjí tímto směrem, jaké výše dosahují provozní náklady v souvislosti se ziskem 

firmy, nelze použít pouze historická data. Analýza se musí zabývat také jednotlivými 

veličinami, které ovlivňují zisk a dávají možnost simulovat výkonnost firmy 

v budoucím období. Mezi hlavní veličiny patří prodeje/výnosy, cash flow a minimálně 

provozní náklady. 
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7.3.1 PRODEJE / VÝNOSY  

Obrat je možno počítat z množství vyrobených kusů vynásobených cenou, 

zákazníci však určují počet prodaných kusů a následně i výnosy firmy. Není vždy 

možné definovat jednoduše matematicky vztah mezi kauzálními faktory a jejich 

konsekvencí. 

 

OBRÁZEK 19: PODÍL KOUPĚSCHOPNOSTI ZÁKAZNÍKŮ VERSUS ROZSAH PRODUKTŮ 

 

Společnost uvažuje o rozšíření svého produktového zaměření, které má zajistit 

vyšší prodeje. V roce 0 začíná nabízet pouze 1500 produktů a v průměru zaznamenává 

pouze 8 transakcí na jednoho zákazníka za rok. V 6. měsíci začne zvyšovat svůj podíl 

výrobků a na první pohled je vidět, že prodeje prudce vzrostly, neboť zákazníci 

nachází to, co chtějí při rozšíření sortimentu zboží. Přesto, že byly přidány nové 

produkty, růst kupního poměru rostl méně než na začátku a to až do 12. měsíce, kdy 

bylo dosaženo rozšíření na 5 000 kusů. Další rozšiřování produktové řady však nevede 

k dalšímu růstu prodejů. Jak je vidět z grafu (obr. 19), od 18. měsíce, kdy firma 

dosáhla produktové řady ve výši 3 000 výrobků prodeje na jednoho zákazníka, klesl 

počet transakcí na zákazníka z 12 na 11,4 za rok. V tomto případě proměnná 

„transakce na zákazníka za rok“ neobsahuje čistý aritmetický průměr např. transakce 

na zákazníka za rok = produktová řada*5/1000, ale na základě informací 

z historických firemních dat během posledních 12 měsíců navrhuje vývoj každého 

jednotlivého produktu do budoucna. Vztah mezi produktovou řadou a kupním 

poměrem definovaným na jednotlivého zákazníka s návaznostmi na trh je uveden 

v grafu (obr. 20), kde na pravé straně je předpokládaný vývoj na dalších 24 měsíců.  
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OBRÁZEK 20: POSTUP ZOBRAZENÍ KOUPĚSCHOPNOSTI 

 

7.3.2 CASH FLOW 

Mnoho společností spojuje svůj růst s rozšířením počtu svých zákazníků / 

odběratelů. Většina společností však musí rozlišit své aktivity v průběhu jednoho 

období a v rámci jednoho celého cyklu (např. rok), tj. rozlišit počáteční a konečná 

data. Toto rozlišení je třeba brát v úvahu hlavně při tvorbě cash flow, které je potřeba 

sledovat v průběhu celého období, neboť abychom byli schopni sledovat například 

úrokové výnosy / náklady, nemůžeme pouze vzít stav peněžních prostředků na začátku 

a na konci období, poněvadž objem peněz se v průběhu období mění.  

  

OBRÁZEK 21: SLEDOVÁNÍ ÚROKOVÝCH PŘÍJMŮ  - ROVNOMĚRNÝ NÁRŮST 

 

K dokumentaci předchozích tezí použiji konkrétní případ. Společnost začíná se 

100 mil. Kč, úrokem 6% p. a. a měla by vydělat 1,5 mil. Kč za kvartál (obr. 21). Dle 

grafu je vidět, že na konci období firma již dosáhne 200 mil. Kč v peněžních 

prostředcích, což implikuje zisk na úrocích ve výši 12 mil Kč na konci roku. Kdyby 

objem peněžních prostředků rostl rovnoměrně po celé období, dosáhl by 125 



 

 

89 

mil. Kč za první kvartál, takže úroky při sazbě 6% by byly 1,69 mil. Kč. Ale co se 

stane v případě, že objem peněžních prostředků neroste rovnoměrně? Scénář možného 

vývoje nerovnoměrného vývoje cash flow je uveden v následujícím grafu (obr. 22).  

 

 

OBRÁZEK 22: SLEDOVÁNÍ ÚROKOVÝCH PŘÍJMŮ – NEROVNOMĚRNÝ NÁRŮSZ 

 

Samozřejmě se zde nejedná o nic nového, neboť tento rozdíl vychází z účetnictví a 

to mezi výkazem o stavu cash flow a stavy vycházejícími z rozvahy, kde 

zaznamenáváme pouze počáteční a konečné stavy daného období. Avšak nejen účetní 

ocení rozdíl ve výkazech zdrojů (zde např. cash flow) a souvislostech se změnou 

těchto zdrojů během daného období. Tato malá ukázka demonstruje, jak jsou změny 

důležité v případě, když pohlížíme na firmu jako souhrn jejich zdrojů. Vše závisí na 

tom, jak rychle jsou dané proměnné dynamické v závislosti na čase. Výše zmíněné 

cash flow se může měnit po čtvrtletí, jiné veličiny se mění každým dnem. Čím rychleji 

se veličiny mění, a čím přesnější analýzu potřebujeme, tím musíme získávat data za 

kratší časový úsek. Tento časový úsek musí být dostatečně malý na to, aby změny ve 

zdrojích firmy byly pozvolné v závislosti na množství zdrojů na počátku období. Naše 

kauzální závislost musí být nyní rozšířena, tzn., že nejenom zákazníci určují obraty 

firem, ale zákazníci určují obraty firem v závislosti na čase a během celého období.  

 

7.3.3 PROVOZNÍ NÁKLADY  

Snaha ohodnotit a stanovit trend vývoje firmy je ovlivněna poměrem nákladů na 

jednotku produkce. Management sleduje ukazatelé typu nákladů na zaměstnance 
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vůči obratům prodeje. (např. náklady na zaměstnance nesmí překročit X% obratů 

z prodeje). Jak již bylo uvedeno výše, při popisu cash flow, je důležité i při rozboru 

provozních nákladů sledovat jejich trend v čase (obr. 23). Náklady však nejsou jedinou 

položkou podílející se na změně kvantity zdrojů.  

 

OBRÁZEK 23: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA MZDY V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 

Ve společnosti se vyskytují i jiné náklady než provozní jako jsou například 

náklady na reklamu, marketing, atd. Také tyto náklady ovlivňují zisk společnosti, 

proto při celkové analýze je potřeba s nimi kalkulovat.  

Problémem při sledování jednotlivých faktorů u malých a středních firem může 

být právě informační systém a využití dat z něj do manažerských simulátorů, protože 

je potřeba dané množství simulovaných parametrů následně převést do 
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manažerských simulátorů a analyzovat je nejen v období let či měsíců, ale v některých 

případech i denně.   

 

7.3.4 AKUMULACE ZDROJŮ VE FIRMĚ  

Výkonnost firmy byla nyní popsána alespoň třemi základními faktory, jako jsou 

výnosy, cash flow a provozní náklady. Jak však dlouhodobý úspěch podniku můžeme 

definovat dle jeho strategických zdrojů? Základní myšlenka tohoto přístupu leží v 

předpokladu, že každá potenciálně úspěšná firma disponuje nějakým jedinečným 

zdrojem či balíkem strategických zdrojů, na jejichž základě může firma vybudovat 

konkurenční, za určitých podmínek udržitelnou, výhodu. Tyto zdroje mohou být jak 

hmotné povahy (stroje, technologie), tak i nehmotné (patenty, podniková kultura, 

pověst podniku a výrobku, značka) a aby se staly zdrojem dlouhodobé výkonnosti pro 

jeden podnik, musí být ostatním výrobcům nedostupné, z jejich strany 

nenapodobitelné a zároveň musí najít u zákazníka ocenění, protože např. technická 

originalita nezaručuje ještě obchodní úspěch. 

Co však determinuje kvantitu zákazníků a zaměstnanců (či jakékoliv jiné zdroje ve 

firmě) v jakémkoliv čase? Tyto závislosti mohou být popsány následovně: 

„X je funkcí Y, Z, W,…“ nebo „Jestliže známe hodnotu Y, Z, W,… v daném čase, 

poté můžeme odhadnout hodnotu X v tomto okamžiku“ 

Toto tvrzení je proměnlivé v čase, což je možno vyjádřit následovně:  

X(t)= ƒn [Y(t), Z(t), W(t), …]  

Tímto tvrzením je míněna změna stavu jednotlivých veličin:  

� počet zákazníků, které máme dnes, je dán zákazníky, které jsme dnes získali 

minus zákazníci, kteří od začátku našeho obchodu odešli, 

� počet zaměstnanců, které dnes máme, není vysvětlován mzdami, které platíme, 

finančními vyhlídkami či atraktivitou pracovního prostředí, ale součtem 

jednotlivých najatých zaměstnanců minus zaměstnanců, kteří z firmy odešli, 

� počet dnes nabízených produktů je celkové portfolio produktů, které kdy bylo 

ve firmě vyrobeno minus produkty, které ukončily svou výrobu, 
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� množství cashových peněz ve firmě je součtem všech došlých peněz do firmy 

minus množství všech peněz spotřebovaných do té doby.  

Tato tvrzení implikují signifikantní problém, že není možné určit vše, aniž známe 

celou historii jednotlivých zdrojů ve firmě. Naštěstí můžeme tento problém překlenout 

pomocí toku jednotlivých zdrojů v čase. Jestliže např. známe jaké množství zdrojů X 

jsme měli na začátku, a jaké množství zdrojů přibylo či ubylo za určitou dobu, jsme 

schopni přesně určit kolik nám zbývá zdrojů na konci období – a toto množství je pak 

použito jako výchozí bod pro výpočty na další období. Matematicky vyjádřeno by to 

mohlo vypadat takhle: 

X(t+1)=X(t)+/- ∆X (t..t+1),  

kde „∆“ znamená proměnu v čase a „(t..t+1)“ změnu mezi obdobím „t a t+1„ 

Je důležité rozlišovat mezi položkami, které jsou měřeny v daném čase, jako je 

cash flow, zákazníci, kapacity, atd. a těmi, jejichž hodnota se posuzuje za určitou 

danou periodu, jako jsou prodeje, náklady, zisk, atd.  

Přehled akumulace zdrojů ve firmě s využitím dynamického pohledu je možno 

vidět na modelu změny počtu zákazníků v závislosti na počtu prodejů (obr. 24).   

 

OBRÁZEK 24: JAK ZMĚNA V POČTU ZÁKAZNÍKŮ OVLIVŇUJE PRODEJE VE FIRMĚ 

Z modelu je patrné, že zdroje dostupné na začátku každého měsíce určují celkové 

prodeje za danou periodu a zdroje přidané vs. ztracené během dané doby určují zdroje, 

které budou dostupné na začátku dalšího měsíce. Je třeba si povšimnout, že zobrazené 

toky zdrojů nám určují trajektorii, kde se právě firma nachází v daném období.  
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Pro představu sestavení jednotlivých zdrojů ve firmě může sloužit model (obr. 25) 

týkající se firmy prodávající výrobek spotřební elektroniky. Spotřebitelé kupují daný 

výrobek, pokud splňuje jejich představy o funkčnosti přístroje v souvislosti s jeho 

cenou. Také stávající vlastníci zboží doporučují daný výrobek novým zákazníkům, ale 

pouze do té doby, než je výrobek na skladě. Růst zákazníků proto závisí na zdroji 

existujících zákazníků a obchodech, kde je možné dané zboží koupit. Na druhé straně 

obchody požadují po prodejcích zboží, jelikož jsou si vědomi zisku z prodeje. 

Rychlost přílivu nových zákazníků závisí v podstatě již na existenci jiných zdrojů.  

 

OBRÁZEK 25: MODEL SESTAVENÍ ZDROJŮ VE FIRMĚ 
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7.3.5 ŘÍZENÍ ZMĚNY TOKŮ ZDROJŮ 

Otázkou ještě nyní zůstává, co toky zdrojů řídí? Fungování firmy závisí na úrovni 

zdrojů a úroveň zdrojů závisí na změně zdrojů v čase (příliv a odliv zdrojů). Změny 

toků zdrojů jsou řízeny jak manažerským rozhodováním, tak externí faktory nebo 

existující úrovní jednoho či více zdrojů 

 

7.3.5.1 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 

Některé zdroje jsou určeny přímo managementem, např. kolik dopravců je potřeba 

pro spediční firmu, nebo kolik lidí je potřeba najmout na určitý druh práce. Na jedné 

straně lze mít přímou kontrolu například nad zakoupenými výrobky, počtem přijatých 

nových zaměstnanců, na druhé straně pouze nepřímo můžeme ovlivňovat kupní sílu, 

vliv marketingu či cenu výrobku (obr. 26).   

 

OBRÁZEK 26: JAK MANAŽERSKÉ ROZHODNUTÍ MŮŽE OVLIVNIT TOKY ZDROJŮ 

 

7.3.5.2 EXTERNÍ FAKTORY 

K faktorům, které lze ovlivnit musíme také uvažovat faktory, které jsou zcela 

nezávislé na managementu. Mezi ně patří rozhodování konkurence, socioekonomické 

faktory jako je změna demografických faktorů, nezaměstnanost či příjmy 
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obyvatelstva, které ani konkurence nezná s jistotou. Všechny tato faktory ale mají 

možný vliv na rozhodování zákazníků (obr. 27).  

 

OBRÁZEK 27: VLIV JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ NA ROZHODOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 

 

Jako ukázka těchto rozhodování může posloužit příklad malé výrobní firmy, která 

se rozhoduje, kolik by měla investovat peněz do marketingu. Následující graf (obr. 28) 

odráží historii firmy, popisuje náklady marketingu a provozní zisk v období 24 

měsíců: 

 

OBRÁZEK 28: HISTORIE NÁKLADŮ NA MARKETING VE VAZBĚ NA ZISK MALÉ VÝROBNÍ FIRMY 
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� společnost byla původně nespokojena se stagnujícím ziskem za posledních 6 

měsíců, 

� nyní má možnost v 7. měsíci investovat více zdrojů do marketingu. Toto 

zvýšení ovšem okamžitě sníží celkový zisk firmy, poněvadž současné prodeje 

nejsou dostačující k tomu, aby pokryly tyto zvýšené náklady. Tento zisk ale 

začne stoupat postupně během následujících 9 měsíců.  

� v 15. měsíci finanční oddělení ztratí trpělivost se současnou situací a 

zdůrazňuje, že se firma se svým ziskem za posledních 9 měsíců propadla o více 

než 1,5 mil Kč ve srovnání s tím, kdyby investovali pouze původní částku do 

marketingu jako v loňském roce. Přesvědčují ředitele marketingu, aby snížil 

náklady na původní výši, 

� jelikož se zisk nelepší, finanční ředitel se rozhodl snížit náklady marketingu na 

původní výši, přičemž bylo dosaženo zisku ve výši 1,5 mil, což odpovídá 

vyšším nákladům na marketing. 

V grafu (obr. 29) je uvedena závislost mezi provozním ziskem a náklady na 

marketing. Zde můžeme vidět, že vedení marketingu nebylo spokojeno se zjištěním, že 

navrhovaný zisk je negativně korelován vůči marketingovým nákladům. Na druhé 

straně nemohou počítat s tím, že se vyšší zisk projeví ihned. Je možné, že se vyšší zisk 

projeví několik měsíců po investování?  

 

 

OBRÁZEK 29: PROVOZNÍ ZISK VERSUS NÁKLADY NA MARKETING 
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Druhý graf (obr. 29) ukazuje možnost zvýšení zisku po třech měsících 

vynaložených nákladů. Jak můžeme vidět z prvé části grafu, ani po 3 měsících nedošlo 

ke zvýšení zisku, nicméně negativní korelační vztah zmizel. Závislost mezi náklady na 

marketing a provozním ziskem malé firmy je dále rozvedena do modelu (obr. 30) 

popisující kauzální závislosti.  

 

 

OBRÁZEK 30: KAUZÁLNÍ ZÁVISLOST MEZI NÁKLADY NA MARKETING A PROVOZNÍM ZISKEM MALÉ 

VÝROBNÍ FIRMY 

 

Model firmy (obr. 30) může být popsána následovně: 

Provozní zisk=obrat – produkční náklady – náklady marketingu – režijní náklady 

Obrat prodeje=počet zákazníků x prodeje na jednoho zákazníka x cena za jednotku 

produkce 

Náklady výroby=prodané zboží x variabilní náklady + fixní náklady produkce 

Počet zákazníků k dnešnímu dni=počet zákazníků v minulém období+získaní 

zákazníci-ztracení zákazníci 
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Prodeje na jednoho zákazníka=základní prodeje na zákazníka+náklady marketingu x 

vzrůst prodeje díky nákladům marketingu 

Ztraceni zákazníci=5 během měsíce 

Získaní zákazníci=náklady marketingu x získaní zákazníci vzhledem k nákladům na 

marketing 

Jak je vidět, neexistuje žádný vztah mezi celkovým počtem zákazníků a počtem 

získaných zákazníků v daném měsíci. Akumulace a spotřeba zdrojů závisí na 

rozhodnutích managementu, kterými lze ve firmě ovlivnit například cenu, a 

exogenních faktorech, jako je chování konkurence a podmínky trhu. Pokusme se tyto 

principy formalizovat: 

Výkonnost P v čase t je funkcí množství zdrojů R1 … Rn, libovolných 

rozhodnutích managementu M a exogenních faktorů E v daném čase: 

P(t)= ƒ [R1(t), …Rn(t), M(t), E (t)] 

Současné množství každého zdroje Ri v čase t je dané množstvím v čase t-1 plus 

nebo mínus jakýkoliv tok daného zdroje mezi časem t-1 a t: 

Ri (t)= Ri (t-1) +/-  ∆Ri(t-1 ..t) 

Změna množství Ri mezi časy t-1 a t je funkcí množství zdrojů R1 až Rn v čase t-1, 

včetně zdroje Ri závislém na manažerském rozhodnutí M a exogenních faktorech E 

v daném čase. 

∆ Ri (t-1 ..t)=ƒ [R1(t-), … Rn(t-1), M(t-1), E (t-1)] 

 

7.3.5.3 BASSŮV  DIFÚZNÍ MODEL  

Jako příklad interakce mezi potencionálními a současnými zákazníky může sloužit 

Bassův difúzní model (obr. 31) (Warren, 2008)16. Byl vytvořen Frankem Bassem v 

roce 1969 a popisuje proces, jak nový produkt může být ovlivněn interakcí mezi 

současnými a potencionálními zákazníky. Vychází z následující charakteristiky: 

� potencionální zákazníci (např. v modelu 500 000), 

                                                 
16 Bass diffusion model (Warren, 2008) 
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� náklady na reklamu, zahrnující všechny potencionální zákazníky (v modelu 2 

mil Kč / měsíc), 

� maximální kontakt za měsíc mezi potencionálními a současnými zákazníky (v 

modelu 2 za měsíc), 

� kolik potencionálních zákazníků oslovených reklamou přilákalo nové 

zákazníky (2%), 

� kolik potencionálních zákazníků, kteří byli kontaktováni se stávajícími 

zákazníky, se stalo pravidelnými zákazníky (5%). 

 

 

OBRÁZEK 31: BASSŮV MODEL 

 

Model stavů a toků vytvořený ve vývojovém prostředí mystrategy (obr. 31) 

ilustruje trend v počtu zákazníků. Reklama je jen počáteční faktor, který může ovlivnit 

přírůstek zákazníků. Jakmile však reklama osloví všechny ostatní potencionální 
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zákazníky, její síla klesá. Co však přitahuje nové zákazníky, závisí na více faktorech – 

velikosti potencionálního trhu, vazbě mezi výdaji na reklamu v závislosti na získaných 

zákaznících, frekvenci kontaktů mezi stávajícími a potencionálními zákazníky, 

proporcionálním zastoupení oslovených klientů, kteří se přesunou do kategorie 

aktivních zákazníků. Dle tohoto modelu lze odvodit předpokládaný obrat prodeje. Tak 

jako tomu je v příkladu, kdy v průběhu 19. měsíce hodnota „noví zákazníci celkem“ 

dosahuje svého maxima.  

 

7.4 EXTERNÍ PROSTŘEDÍ  

7.4.1 PEST ANALÝZA MAKRO OKOLÍ FIRMY 

Manažerské simulace pro podporu strategického rozhodování mohou být také 

vhodně použity pro testování externího prostředí firmy a to například pomocí PEST 

analýzy. Každý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němž se nachází a v němž 

působí. Za klíčové faktory jsou považovány politické a legislativní, ekonomické, 

sociální a kulturní, technické a technologické. Základním úkolem PEST analýzy je 

identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na podnik a 

odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. Upozorňují podnik na 

příležitosti a varují před riziky. Podniky, které jsou vnímavější vůči svému okolí, zcela 

jistě dosahují lepších výsledků, než ty, které vnímají své okolí méně citlivě. 
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OBRÁZEK 32: VLIV JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ NA UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU NA TRH 

 

Jednotlivé závislosti PEST analýzy vycházející z modelového případu (obr. 32) lze 

popsat následovně: 

� původně vysoké náklady na jednotku produkce určují vysokou cenu výrobku, 

který si kupuje pouze malá část populace, 

� jak roste příjem z prodeje, roste počet potencionálních zákazníků a reklama 

začíná pomalu stimulovat prodeje,  

� i když prodeje rostou pomalu, roste výstup produkce, 

� začínají klesat náklady na jednotku a v souvislosti s tím i cena a počet 

potencionálních zákazníků roste velice rychle, 

� eskalace potencionálních zákazníků v interakci se stávajícími zákazníky prudce 

ovlivňuje prodeje, které začínají růst. 

Tento proces dále pokračuje, až dosáhne limitních hodnot. Propojením 

jednotlivých závislostí jsme schopni nasimulovat dopad snížení nákladů na jednotku 

produkce, zjistit celkové výnosy z prodejů, atd.  
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7.4.2 TYPY KONKURENCE  

Nyní jsme se dostali nejen k popisu zdrojů uvnitř podniku, ale také k externímu 

prostředí podniku, které určuje jeho konkurenceschopnost mezi ostatními firmami. 

Proces konkurenceschopnosti podniku vůči externímu prostředí může být shrnut do 

třech primárních procesů, které jsou nejen zaměřeny na zákazníky, ale i na vlastní 

zdroje: 

� rychlost získávání potencionálních zdrojů, např. získání potencionálních 

kupujících nebo najmutí nově vysoce kvalifikovaných lidí, 

� nekonečný boj o zachování zdrojů a jejich udržení mimo konkurenci, např. 

udržení zákazníků či personálu, aby neodešli ke konkurenci, 

� boj o udržení velkého podílu na trhu. 

Tyto tři mechanismy většinou fungují simultánně. Například při uvolnění nového 

výrobku na trh se konkurence snaží získat nové spotřebitele kdykoliv je to možné a 

snaží se vyměnit a vytěsnit tento produkt a vyměnit jej za svůj. Poněvadž si však není 

konkurence jista, zda obchody budou jejich zboží kupovat exkluzivně, snaží se získat 

co možná největší podíl na trhu. Tyto tři mechanismy můžeme popsat na příkladu 

spotřebního zboží nebo potravin a služeb.  

 

 Business-to-consumer (B2C) Business-to-business (B2B) 

 

Příklad 

 

Nealkoholický nápoj 

 

Bankovnictví 

Typ 1 

Získání zájmu u dětí tak, aby si 

nápoj kupovali automaticky jako 

první volbu 

Získání nových klientů tak, 

aby je napadla první jejich 

banka 

Typ 2 
Přesvědčení spotřebitelů, aby 

změnili značku 

Získání klientů z ostatních 

bank 

Typ 3 

Získání většího podílu na trhu díky 

neloajálním, nerozhodnutým 

zákazníkům 

Získání většího podílu díky 

získání klientů, kteří pro svůj 

byznys potřebují více bank 

TABULKA 2: TŘI MECHANISMY RIVALITY 
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Pro zboží střednědobé spotřeby jako jsou např. běžecké boty či auta může každý 

nákup znamenat jednorázové rozhodnutí, tedy typ 1 (mám si koupit boty Adidas nebo 

Nike?). Jakmile je zboží zákazníkem koupeno, nemá smysl o něj dále usilovat, aby 

změnil svůj úsudek a zítra koupil Pumy. Na druhé straně bankovní účet je „zboží“ 

trvalé hodnoty, ale je možné, aby si jedna banka přetáhla klienty díky lepším službám 

do jiné (typ 2). 

 

7.4.3 PŘÍPADY TŘÍ TYPŮ RIVALITY NA ŘETĚZCI KAVÁREN 

Nyní se pokusím na modelovém případu nastínit možné typy konkurence malého 

řetězce kaváren s jejich dopadem na celkový zisk firmy. My, jako majitelé a také náš 

konkurent otevře kavárnu v ten samý den ve městě s 5 000 obyvateli, kde žádná není. 

Vycházejme z následujících předpokladů: 

� někteří zákazníci pravidelně chodí do naší kavárny, kdežto jiní chodí do 

kavárny konkurence. Každý zákazník se rozhoduje dle ceny kávy ve vztahu 

k poskytované službě, kvalitě produktu a prostředí kavárny (typ 1), 

� jakmile se zákazníci zklamou ve svém úsudku, přechází ke konkurenci a 

naopak (typ 2), 

� někteří zákazníci se rozhodli, že budou chodit do obou kaváren, takže se každá 

kavárna snaží udržet a přetáhnout tohoto „nevěrného“ zákazníka (typ 3). 

 

V modelu je abstrahováno od složitostí systému, jako je: 

� stejný přístup k oběma kavárnám, 

� stanovení průměrného počtu návštěv zákazníků, 

� stanovení útraty na jednoho zákazníka, 

� kvalita produktů a služeb je v obou kavárnách srovnatelná, 

� při každém prudkém zvýšení cen dochází ke ztrátě zákazníků. 

 

V našem případě budeme počítat s cenou kávy 2.95 €, náklady na jednu kávu jsou 
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0,9 €. Všechny změny ceny jsou pak aplikovány proporcionálně. Jelikož náklady na 

zboží jsou fixovány, jakýkoliv nárůst ceny se odrazí ve zvýšení provozního zisku. 

Náklady na mzdy a ostatní služby činí například 2 000 € za týden. 

 

7.4.3.1 TYP 1 – ZÍSKÁNÍ POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ 

 

 

OBRÁZEK 33: SCHOPNOSTI NALÁKAT ZÁKAZNÍKA – POROVNÁNÍ 2 NOVĚ OTEVŘENÝCH OBCHODŮ 

 

Oba obchody začaly s počáteční cenou kávy ve výši 2,95 € za kus a získaly asi 

2 000 zákazníků za 6 měsíců. V tento moment náš konkurent zvýšil cenu kávy na 3,15 

€ a my jsme snížili cenu na 2,80 €. Od té doby: 

� začínáme získávat více potencionálních zákazníků, náš konkurent začíná 
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ztrácet více zákazníků, než jich získává, takže jeho objem zákazníků klesá, 

� naši zákazníci začínají navštěvovat kavárnu častěji než konkurenci (2,2x za 

týden) a začínají v průměru více utrácet (5,56 €), přičemž na druhé straně 

konkurenci navštěvují zákazníci jen 1,8x týdně a v průměru utratí 4,5 €, 

� naše prodeje začínají kontinuálně růst na rozdíl od konkurence. Konkurenci se 

také začíná snižovat zisk až k nule. Náš profit stále roste vyjma toho, že 

potřebujeme najmout více pracovní síly, které budou obsluhovat větší počet 

hostů.  

Na modelovém případu (obr. 33) je uvedeno, jak je možno namodelovat zisk 

jednotlivých obchodů, jedná se však o zjednodušený příklad, neboť zde bereme 

v úvahu fakt, že druhá kavárna nebude rychle reagovat na změnu ceny konkurence.   

 

7.4.3.2 TYP 2 – ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ KONKURENCE 

Tento typ rivality se začíná projevovat v případě, že trh je již vyzrálý a obchody si 

začnou přetahovat zákazníky. V průběhu roku dojde k tomu, že oba obchody se 

rozhodnou posunout ceny, jak je uvedeno výše. Náš obchod sníží cenu na 2,8 € a 

konkurence zvýši cenu na 3,15 €. Následuje malý okamžitý nárůst v našich prodejích, 

protože se zvýšila frekvence a průměrná útrata. Na druhé straně tento nárůst není 

dostatečný k tomu, aby se zvýšil zisk díky vyššímu poměru nákladů vůči ceně. V tuto 

dobu však začínáme získávat zákazníky konkurence, kteří nám zvýší celkový počet 

zákazníků. Někteří zákazníci jsou velice loajální, takže i po 26 týdnech jsme získali 

pouze polovinu zákazníků i přesto, že cena je o 0,35 € nižší. Rozdílný předpoklad 

chování implikuje rozdílnou dynamiku systému a je zachycen v následujícím modelu 

(obr. 34). 

 

 



 

 

106 

 

OBRÁZEK 34: UKÁZKA 2 TYPU RIVALITY NA MODELOVÉM PŘÍKLADU 2 KAVÁREN 

 

7.4.3.3 SPOJENÍ TYPU 1 A 2 

Modely (obr. 33 a 34) analyzují typy rivality samostatně, tzn., že v případě, že by 

nedošlo ke změně ceny, nedošlo by ani k odlivu zákazníků, což je nereálné. Oba 

obchody mohou například zdvojnásobit ceny, aniž přijdou o zákazníky, atd. Proto je 

nutné spojit oba typy konkurence tak aby potencionální zákazníci byli získání či 

ztraceni díky atraktivitě ceny a přetaženi jedním z obchodů v poměru, který závisí na 

rozdílné ceně. Tabulka ukazuje scénář cenové úrovně, ve které konkurence snížila 

v první polovině roku ceny, aby získala část našich zákazníků. Poté nás pokles v druhé 

polovině roku donutil také snížit cenu, zatímco konkurence cenu zvýšila v domnění, že 

vyšší marže ji zajistí vyšší zisk.  
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 Naše cena Cena konkurence 

První polovina roku 2,95 2,8 

Druhá polovina roku 2,8 3,15 

TABULKA 3. SCÉNÁŘ CENOVÉ ÚROVNĚ 

 

 

OBRÁZEK 35: DŮSLEDEK ZMĚNY CENOVÉ ÚROVNĚ DLE RIVALITY TYPU 1 A 2 

 

Důsledky tohoto scénáře jsou zobrazeny v modelu změny cenové úrovně (obr. 35). 

Během prvních 26 týdnů konkurence získala daleko více potencionálních zákazníků 

než my (2618 vs. 1409). Je důležité, že jsme nejen získali méně zákazníků, ale také 

mnohé, které jsme již měli, přešli ke konkurenci. Naštěstí nedošlo k úplné ztrátě zisku. 

V druhé polovině roku se situace obrátila. Naše nižší cena umožnila získat zbylé 

potencionální zákazníky a získat i zákazníky konkurence, přičemž naše prodeje se 

začaly prudce zvyšovat.  
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7.4.3.4 TYP 3  - PŘETAŽENÍ „NEVĚRNÝCH“ ZÁKAZNÍKŮ 

Mnoho zákazníků nevyužívá možnost chodit jen do jednoho obchodu, ale chodí 

nahodile do jednoho i druhého zároveň. Možná strategii firmy, kde dochází ke 

stejnému posunu cen jako v minulém případu, je zachycena v modelu třetího typu 

rivality (obr. 36).  

 

OBRÁZEK 36: 3. TYP RIVALITY 

 

Cena konkurence je 2,8 v první polovině roku a naše cena je 2,8 v druhé polovině 

roku. V první polovině roku je cena konkurence daleko atraktivnější než naše, přesto 

k nám chodí třetina zákazníků. V druhé polovině roku se vše otočí a konkurence 

zvedne cenu na 3,15 a my snížíme na 2,8.  

 

7.5 FAKTORY „MĚKKÉ POVAHY“  

Firma vlastní jak hmotná tak nehmotná aktiva, která mohou obsahovat data, 

informace a znalosti, které jsou také součástí modelu pro podporu strategie. 

Následující model analyzuje faktory měkké povahy na příkladu nutnosti 
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investic do informačního systému firmy pomocí manažerských simulací pro podporu 

strategie s využitím nehmotného aktiva firmy - informací. Uvažujme firmu typu call 

centra. Call centrum začíná odpovídat na dotazy (například 100 000 zákazníků), kteří 

v průměru zavolají 1x za měsíc. Ve firmě pracuje 30 lidí a tento personál může 

odpovědět 125 hovorů za den. Avšak aby mohla firma dostát všem požadavkům je 

potřeba data o zákaznících udržovat. Některá data jsou dlouhodobé povahy jako je 

adresa, jméno či jiné osobní údaje, zatímco některá nemají dlouhého trvání jako je 

poslední zákazníkova objednávka, atd. Jelikož množství dat rostlo geometrickou řadou 

a udržování těchto dat stálo ohromné úsilí, firma se rozhodla investovat do nového 

informačního systému (obr. 37).  

 

OBRÁZEK 37: PŘEHLED INVESTIC DO SYSTÉMU A VLIV NA STRUKTURU FIRMY Z POHLEDU STRATEGIE 

 

 

Jakákoliv vhodná investice přináší zlepšení kvality dat a systému jako takového. 

Všechny nehmotné zdroje jsou podrobeny jejich postupnému rozkladu. Jestliže 
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si správně stanovíme priority a vylepšená data, informace a znalosti mohou vstupovat 

a ovlivňovat hmotné zdroje naší firmy, aby zlepšily výkonnost podniku (obr. 38).  

 

OBRÁZEK 38: SYSTÉM ZACHYCUJÍCÍ DATA PROCHÁZEJÍCÍ SYSTÉMEM  

 

7.6 MODELOVÝ PŘÍPAD 117 

Nyní když jsme popsali základní úvahy týkající se jednotlivých toků zdrojů, 

můžeme všechny tyto případy shrnout do diagnózy kompletního podnikového 

systému. Abychom toho byli schopni, vytvoříme jednoduchý model týkající se 

retailového prostředí. Tento případ se netýká problémů produkce a distribuce, ale 

pouze základních prodejů v obchodech a podchycení zájmu zákazníků. Vyjděme 

z následujících předpokladů: 

 

� zákazníci (např. skupina 3 miliónů potencionálních zákazníků), 

� retailové obchody (v kolika obchodech lze umístit výrobky dané firmy), 
                                                 
17 obdobný případ je detailně řešen v Příloze 1 
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� kupní síla začíná v bodě 0. 

 

Na druhé straně management musí kontrolovat 3 situace vzniklé v podniku: 

� výdaje na reklamu v závislosti na vyvolaném zájmu zákazníků, 

� najímání pracovní síly, 

� velkoobchodní ceny, marže. 

 

V tabulce je uvedena jednoduchá výsledovka firmy, která je dále analyzována dle 

toků jednotlivých zdrojů v následujících paragrafech.  

 

Počet spotřebitelů, kteří se zajímají produkt  1 448  

Spotřeba na osobu   0,8 jednotek za měsíc 

Prodejní síla   50  

Počet obchodů, které prodávají tento 

produkt 
  5 682  

Dostupnost produktu   0,6 % zákazníků, kteří našli produkt 

Objem prodeje   691 v tisících za měsíc 

   v tis.  

Objem prodejů   6 220 prodejní cena Kč  

Náklady na zboží - 4 838 
náklady na jednotku produkce 7 

Kč 

Provozní zisk   1 382 v tisících za měsíc 

Náklady na reklamu - 500 v tisících za měsíc 

Náklady na získání kupní síly - 250 
5 000 Kč na osobu a měsíc,  

v tisících za měsíc 

Zisk firmy   632 v tisících za měsíc 

 

TABULKA 4 UKÁZKOVÁ VÝSLEDOVKA FIRMY 
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7.6.1 VÝKONNOST ZÁVISÍ NA ZDROJÍCH 

Historie v podstatě neúspěšného růstu zisku je zobrazena na následujícím modelu 

(obr. 39), který popisuje skutečnost, že konstantní výdaje na reklamu ve výši 500 000 

Kč za měsíc nebyly schopny zvýšit prodeje za první 2 roky tak, aby bylo dosaženo 

zisku. I když byl dosažen bod zvratu, prodeje se snižovaly a někdy kolem 48. měsíce 

byly bez jakéhokoliv růstu.  

 

OBRÁZEK 39: POMALÝ NÁRŮST ZISKU 

 

Historie prodejů je zobrazena v modelu odrážející zájem spotřebitelů v závislosti 

na dostupnosti produktu v obchodech (obr. 40). Ačkoliv počet zákazníků zajímající se 

o tento produkt roste, produkt se objevuje jen v málo obchodech 
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OBRÁZEK 40: PRODEJE  / ZÁJEM SPOTŘEBITELŮ  

 

7.6.2 ZDROJE SE AKUMULUJÍ A SPOTŘEBOVÁVAJÍ 

Po počátečním rapidním přírůstku spotřebitelů se růst zpomaluje. Je potřeba si 

všimnout, že nás zajímá změna mezi potencionálními zákazníky a nově získanými. 

Model (obr. 41) zachycuje vývoj zdrojů, konkrétně najímané pracovníky v závislosti 

na vzrůstajících prodejích a popisuje historii vývoje zdrojů ve firmě.  

 

OBRÁZEK 41: VÝVOJ ZDROJŮ VE FIRMĚ  
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7.6.3 ROZHODOVÁNÍ MANAGEMENTU 

Zdroje rostou v závislosti na současném stavu zdrojů a rozhodování managementu. 

Reklama má zásadní vliv na zájem spotřebitelů (obr. 42) a zobrazuje čtyři základní 

závislosti týkající se úrovně zdrojů: 

� obchody mohou být úspěšné jen v případě, že jsou navštíveny obchodníky, z 

čehož vyplývá, že jsou závislé na počtu pracovních sil, 

� tyto návštěvy budou úspěšné pouze v případě, že je dostatečný počet 

spotřebitelů, kteří se zajímají o produkt. Proto počet spotřebitelů, kteří se 

zajímají o produkt, je omezen růstem prodejů, 

� čím více obchodů prodává náš výrobek, tím více musí obchodníci udržovat 

dobré vztahy se stávajícími obchody a mají méně času se věnovat 

potencionálním obchodům. 

 

OBRÁZEK 42: SOUČASNÁ ÚROVEŇ ZDROJŮ URČUJÍCÍ  RŮST POČTU OBCHODŮ PRODÁVAJÍCÍ PRODUKT 
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Ačkoliv spotřebitelé jeví zájem o výrobky, nárůst je velice pomalý a dosahuje 

nízké úrovně. Dokonce se stejnou prodejní silou obchody nezískaly tolik zákazníků, 

protože snížený počet zákazníků neslibuje obchodům velkou přidanou hodnotu z 

prodaných výrobků, proto ani nedochází k jejich skladování. Prodeje rostou velmi 

pomalu. V modelu (obr. 43) je shrnut scénář odrážející nedostatečné vstupy omezující 

růst a zobrazuje rozhodnutí managementu vedoucí ke snížení nákladů na reklamu na 

300 000 Kč za měsíc. Dalším možným scénářem může být například snížení reklamy, 

počtu pracovníků, atd.  

 

 

 

OBRÁZEK 43: NEDOSTATEČNÉ VSTUPY OMEZUJÍ RŮST ZISKU 

 

Tyto jednotlivé kroky vedoucí k výběru vhodné strategie jsou součástí 

manažerského simulátoru, které může vypadat následovně (obr. 44): 
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OBRÁZEK 44: ROZHRANÍ MANAŽERSKÉHO SIMULÁTORU  
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7.7 MODELOVÝ PŘÍPAD 2 

Jako další ukázka je vytvořen případ vydavatele časopisu, který je závislý jak na 

prodeji vlastního výrobku, tak i na prodeji reklamy uveřejněné v časopise. Jednak 

musí zaměstnávat lidi, kteří budou časopis psát tak, aby byl atraktivní pro čtenáře a 

jednak bude potřebovat lidi, kteří budou shánět reklamu do časopisů, přičemž musí být 

zachována proporce mezi reklamou a čtivostí magazínu (obr. 45).   

 

 

OBRÁZEK 45: HLAVNÍ PROCESY MODELU PRO PODPORU STRATEGIE VE VYDAVATELSKÉ FIRMĚ 

 

7.8 BALANCE SCORECARD 

Jako další přístup k mapování strategie ve firmě může být metoda Balanced 

Scorecard (BSC), která komplexně hodnotí výkonnost, přiřazuje cíle, měřítka, akce 

konkrétnímu úhlu pohledu. Koncepce BSC navrhuje čtyři hlavní perspektivy aneb 

úhly pohledu na problém: 

� finanční, 

� zákaznickou, 
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� interních procesů, 

� potenciálů. 

 

Tato metoda nám umožňuje zamyslet se nad strategií společnosti systematicky a 

souhrnně. Od zdrojů, které společnost využívá, po finanční výsledky hospodaření 

firmy. Scorecard sestavený z různých úhlů pohledu umožňuje dosažení rovnováhy 

mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli, mezi finančními a nefinančními měřítky, 

mezi měřítky výstupu a jejich hybnými silami. 

Hlavní perspektivy BSC vytvářejí obecně platný rámec, který může být 

modifikován, přizpůsoben specifickým podmínkám oboru a podniku. BSC je tedy 

modelem, ve kterém budou zohledněny všechny důležité aspekty činnosti organizace.  

Finanční perspektiva 

Co chceme nabídnout našim akcionářům? Tvorba a využití Balanced Scorecard by 

měla směřovat k propojení finančních záměrů s celopodnikovou strategií. Finanční 

perspektiva je považována za perspektivu s nejvyšší finální důležitostí. Je nutné 

propojit ji s měřítky a cíli ostatních perspektiv BSC. Jednotlivá měřítka by měla být 

prvkem řetězce příčinných souvislostí, které povedou ke zvýšení finanční výkonnosti 

podniku. 

Zákaznická perspektiva 

Jak nás mají vnímat naši zákazníci? Zákaznická perspektiva umožňuje stanovit 

klíčová zákaznická měřítka příslušných cílových zákazníků a tržních segmentů. Dále 

mohou určit a měřit hodnotové výhody poskytované zákazníkům a segmentům, u 

kterých je rozlišována důležitost pro společnost. Hodnotové výhody pro základní 

měřítka zákaznické perspektivy představují hybné síly. 

Perspektiva interních podnikových procesů 

Co musíme u našich procesů utvářet znamenitě, abychom splnili naši strategii? V 

této perspektivě jsou měřeny interní podnikové procesy, které mají kritický význam 

pro spokojenost zákazníků a ovlivňují finanční cíle podniku. Důraz je kladen nejen na 

vyhodnocování již existujících procesů, ale také na zavádění nových procesů, které 
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přinášejí hodnotové výhody. Proto je užitečné věnovat se této perspektivě až po 

stanovení měřítek pro finanční a zákaznickou perspektivu. 

 

Perspektiva potenciálů 

Jak dlouhodobě zaručíme náš úspěch prostřednictvím našich zaměstnanců? 

Perspektiva potenciálů zvažuje všechny možnosti růstu, vychází ze základních zdrojů: 

lidí, systémů, procedur. Tato perspektiva se zabývá podnikovou infrastrukturou, která 

vytváří předpoklady pro zvládnutí změn. Je pilířem pro dosahování cílů předchozích 

perspektiv.  

Souhrn všech těchto perspektiv je zachycen v modelu konzultační firmy (obr. 46), 

ve kterém vycházíme z určitých zjednodušení týkající se celkového potenciálu 

zaměstnanců, který uvažujeme pouze jako jeden zdroj, aniž porovnáváme různé 

úrovně seniorů a juniorů, které existují v realitě. Měřítko finančních ukazatelů může 

být extrahováno z obratu, nákladů či zisku. Zákaznická perspektiva abstrahuje data ze 

zákaznických měřítek, jako jsou prodeje, atd. Interní procesy se týkají hlavně rozvoje 

služeb a human resource management si bere do své perspektivy data z nejrůznějších 

částí modelu firmy. A konečně poslední perspektiva růstu a učení se může být 

determinována tréninkem a koučováním zaměstnanců. Toto zobrazení klade hlavně 

důraz na dynamiku změny týkající se například příchodu a odchodu zaměstnanců, 

získané či ztracené služby vytvářející přidanou hodnotu. V současnosti hodně větších 

organizací používá metodu BSC, často však tato metoda nezahrnuje dynamiku 

systému týkající se změny stavu jednotlivých položek a tím pádem jim nepřiřazuje 

dostatečné priority.  
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OBRÁZEK 46: ROZŠÍŘENÝ BALANCED SCORECARD PRO ILUSTRACI KONZULTAČNÍ FIRMY 

 

7.9 ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝKONNOSTI PODNIKU 

V našich úvahách je možné vrátit se k případu týkající se rozhodnutí, zda-li 

vkládat další prostředky do reklamy či nikoliv. Můžeme vycházet ze dvou tvrzení: 

� jestliže zvýšené náklady na reklamu nám zvýší zisk, bylo by vhodné znovu 

navýšit prostředky na reklamu a to do té doby, než dojde k zastavení růstu 

zisku, 

� když na druhé straně zvýšené prostředky na reklamu implikují snížení zisku, 

bylo by výhodnější redukovat tyto náklady na reklamu.  

V následujícím modelu (obr. 47) je navržen dopad zvýšených nákladů na reklamu. 

Z výše uvedeného nelze ale usuzovat, že ihned po jednom měsíci lze posoudit, zda-li 

zvýšené náklady na reklamu zapůsobily na potencionální zákazníky. Proto je vhodné 

hodnotit tento vliv až po určité době, například po 6-ti měsících, jak je naznačeno v 

následujícím obrázku, kde také došlo k porovnání a zvýšení jednotlivých nákladů na 

reklamu až k hodnotě 1,9 mil za měsíc. 
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OBRÁZEK 47: DOPADY VYHODNOCENÍ ZISKU VS. NÁKLADŮ NA REKLAMU  

 

Z modelového případu je ale vidět, že tak vysoké náklady již nemají smysl, neboť 

báze potencionálních zákazníků je tak malá, že tato velká reklama ztrácí smysl a 

nemůže zvýšit zisk firmy. I tento model je však omezený, neboť je potřeba pro 

jednoduchost zafixovat určité ukazatele, například původní náklady na reklamu ve 

výši 5 000 za měsíc, rozhodnutí měnit náklady na reklamu skokově vždy po 50 000 Kč 

za měsíc.  

 

7.10 NÁVRH PROPOJENÍ ÚČETNÍHO A DYNAMICKÉHO MODELU 

Podnikové plánování a kontrolní systém je v malých firmách většinou zaměřen 

pouze na účetní model, který nemůže svým vlastníkům podat žádné zachycení 

dynamiky jednotlivých procesů, vazeb a následných dopadů jednotlivých rozhodnutí 

do budoucnosti. Abychom porozuměli strategickému dopadu jednotlivých rozhodnutí 

v dlouhém časovém horizontu je potřeba vyšší selektivity. Ne všechna 
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manažerská rozhodnutí mají stejnou sílu strategické důležitosti. Detekce slabých míst 

je možná z každodenních aktivit. Porovnání systémové dynamiky s účetním přístupem 

může napomoci podnikatelům lépe porozumět strategickému významu současných 

rozhodnutí.  

Princip systémové dynamiky umožní porozumět manažerským procesům, jejichž 

základem jsou účetní informace. Vytváření rozpočtu na základě jednoduchých a 

statických výstupů z účetnictví může vést vlastníky k tomu, aby navrhli strategii firmy 

pouze v krátkodobém horizontu, která ovšem může velice zkreslit informace o přežití 

a růstu firmy. Porozumění kauzálních vztahů základních podnikových výsledků je 

podporován „učením se ve dvojité smyčce“18 (Argyris a Schon, 1978, Sterman, 2000), 

která umožní těm, kteří provádí rozhodnutí, detekovat nestálost v běžné realitě života. 

Vytvoření jasného mentálního modelu a jeho sdílení v organizaci není konečnou fází, 

ale pouze pomáhá vytvořit vhodnější rozhodnutí vyplývající z dané situace a postavení 

firmy (Morecroft, 2000). Hlavním důvodem seznámení se a učení se s komplexním 

systémem není jen jednoduché najití správného rozhodnutí, ale porozumění hlubším 

příčinám (Sterman, 2000). Učení se nepředstavuje jen nahodilou diskrétní aktivitu, ale 

kontinuální proces. Pouze tímto neustálým procesem mohou malé firmy dostát svého 

růstu a úspěchu v budoucnosti. 

Je známé, že kontrolní a plánovací činnost je spíše výsadou velkých firem, jelikož 

v malých firmách se vlastníci více soustředí na každodenní provozní problémy a 

nemají buď peníze či lidi na to, aby se věnovali těmto oblastem (Adamec, 2009). Na 

druhé straně studie jiných autorů (Braker et al, 1986) zjistily, že v případě, že se firma 

věnuje kontrolní a plánovací činnosti, získává značnou výhodu před ostatními firmami 

v daném oboru.  

V posledním desetiletí se vyskytuje trend používání různých nástrojů modelování 

jak pro základní fáze růstu firmy, tak pro jeho další etapy. Často ovšem majitelé firem 

vidí toto plánování spíše jako byrokracii než jako nástroj učení se, který jim může 

pomoci nastolit podnikovou formulaci cílů, která může být vhodně zavedena. Tento 

přístup však může být založen na statické a lineární perspektivě, podle které jsou data 

z minulosti extrapolována tak, aby generovala příslušný výsledek v budoucnosti. 

Tento podnikatelských plán je většinou koncipován profesionálními účetními, aby 

                                                 
18 „double loop learning“ 
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uspokojili finanční podklady pro různé finanční instituce a administrativu. Toto 

kritérium úspěchu je ovšem statické a neslučitelné s tím, aby podnikatelé porozuměli 

struktuře dynamického systému, ve kterém firma operuje. Na druhé straně pochopení 

podnikového plánování pomocí učení se (Bianchi,  2004) může napomoci 

podnikatelům předpovídat budoucí fáze svého rozvoje a růstu zároveň s pochopením 

toho, kdy začít budovat a rozšiřovat relevantní zdroje (finance, manažerské 

kompetence, reputace, rozšíření provozoven, …). Především dynamický přístup 

k podnikovému plánování pravděpodobně povede k pochopení kauzálních příčinných 

vztahů mezi generovaným cash flow nebo konsolidací či tvorbou nových produktů, tak 

jako kompromisem mezi podporou a rozvojem investic.  

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že právě při propojení účetního pojetí 

s principem systémové dynamiky by měly být brány v úvahu i manažerské simulátory 

pro podporu strategického rozhodování, kterými se tato práce zabývá. Na schématu 

(obr. 48) je navrženo propojení dynamického modelu s modelem účetním, který 

zahrnuje manažerské simulátory na podporu strategického rozhodování umožňující 

testování jednotlivých dopadů našich rozhodnutí. Do dynamického modelu vstupují 

informace týkající se externích faktorů a faktorů měkké povahy na jedné straně, na 

druhé straně je tento model doplněn o informace z ostatních externích databází a 

rozšířen o všechny strategické zdroje podniku. Nad tímto modelem je vytvořen model 

pro podporu strategie firmy, který slouží jako základní model pro manažerský 

simulátor na podporu strategického rozhodování. Na základě vhodných rozhodnutí pak 

zpětně firma ovlivňuje své výsledky firmy jako celek. Převážná část těchto dat je 

doplňována z podnikového informačního systému a dalších databází. Další část 

týkající se faktorů měkké povahy a externích faktorů je doplňována zodpovědnými 

pracovníky ve firmě, tak aby pružně odrážela změnu v kterémkoliv časovém 

okamžiku. Pro malé firmy je to zatím asi úkol nelehký a toto téma je natolik 

problematické, že by mohlo být předmětem další práce.  



 

 

124 

 

 

OBRÁZEK 48: NÁVRH MODELU PROPOJUJÍCÍ DYNAMICKÝ A ÚČETNÍ MODEL 
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8 POUŽITÍ MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ V ČR 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * způsob výběru oslovených firem 
 * příprava dotazníku 
 * seznam otázek 
 * vyhodnocení dotazníku 
 

 

Na závěr disertační práce byl proveden malý průzkum týkající se používání 

manažerských simulátorů v České republice. Smyslem průzkumu bylo potvrzení 

hypotézy práce, že manažerské simulátory pro podporu strategického rozhodování na 

bázi systémové dynamiky velice vhodně mohou posloužit při strategickém 

rozhodování i v prostředí malých a středních firem. Jako podklad pro výběr firem byly 

vybrány firmy ze soutěže „Vodafone firma roku 2009, 2008 a 2007“ pořádané 

Hospodářskými novinami19. Soutěž je určena všem firmám s obratem do 1,4 mld. Kč 

(kritérium pro zařazení do skupiny malých a středních firem) a dvouletou účetní 

historií. Vybrané firmy byly stanoveny dle metody účelového výběru (Řezánková, 

2001). Výběr byl proveden na základě zaměření výzkumu, tj. na skupinu malých firem 

dosahujících nejlepších výsledů v daném roce hodnoceno dle ekonomických ukazatelů 

jako je rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, ziskovost a produktivita. Smyslem 

dotazníku nebylo oslovit všechny firmy respektive reprezentanty malých a středních 

firem (kterých je v současné době aktivních cca 999 18220), ale provést průzkum 

pouze u ekonomicky nejlépe vyhodnocených malých firem v ČR, protože u těchto 

firem spatřuji větší možnost pro aplikaci moderních metod. Následující graf (obr. 49) 

uvádí zastoupení jednotlivých firem vzhledem k oboru podnikání. Z grafu je vidět, že 

nejvíce zastoupeny jsou výrobní firmy a firmy zabývající se IT.  

                                                 
19

  detailní popis a metodika hodnocení na  www.firmaroku.cz 

20
 Statistika malých a středních firem, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008, dostupné na 

download.mpo.cz/get/35064/39431/456948/priloha004.pdf  (počet se týká všech firem se 

zaměstnanci 0-249) 
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Počet oslovených firem

stavebnictví; 9

služby; 7

zemědělství; 5

velkoobchod, 

maloobchodí; 15IT (SW, služby); 11

doprava; 6

strojírenství; 5

 

OBRÁZEK 49: POČET OSLOVENÝCH SPOLEČNOSTÍ  

 

8.1 PŘÍPRAVA DOTAZNÍKU 

ZPŮSOB DOTAZOVÁNÍ 

Technikou šetření zaslaných dotazníků byla stanovena technika elektronického 

dotazování, kde sběr dat byl realizován zaslání dotazníků prostřednictvím elektronické 

pošty.  

TYPY OTÁZEK 

Dotazník zaslaný všem výše uvedeným společnostem obsahoval 7 otázek a byl  

zaměřen na to, zda-li se firmy vůbec setkali s manažerskými simulátory popisované 

v této práci, zda-li je používají a zda-li by je využili v budoucnu. Dotazník byl složen 

z následujících dotazů. 

1. Setkali jste se někdy s manažerskými simulátory, jejichž základem je systémová 

dynamika? 

2. Používáte nyní manažerské simulátory ve své firmě? 

3. Používáte software, který umožňuje tvorbu jakýchkoliv manažerských simulací? 

(Powersim, Stella, mystrategy.com) 

4. Chtěli byste vytvářet případy pro simulaci vlastními silami? 

5. Využili byste raději možnost vytvoření modelu externí firmou? 
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6. V případě, že byste byli přesvědčeni o tom, že by vám manažerské simulátory 

zkvalitnily rozhodování ve firmě, hrály by velkou roli náklady na tvorbu tohoto 

simulátoru?  

7. V případě, že manažerské simulátory či modely systémové dynamiky 

nevyužíváte, měli byste o ně zájem? 

ŠKÁLY ODPOVĚDÍ 

Dotazy položené v dotazníku měly následující možnosti odpovědí: ano, ne, nevím 

METODY VYHODNOCENÍ 

Jako vyhodnocovací metoda byla použita relativní četnost a korelační koeficient. 

Byla zkoumána závislost mezi otázkami 4,5,6 a 7.  

 

8.2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Vzhledem k tomu, že byly pro zkoumání vybrány pouze firmy ekonomicky nejlépe 

vyhodnocené v rámci malých firem v ČR, které nejsou reprezentativním vzorkem 

českých malých a středních firem, lze vyvodit závěry jen pro tuto skupinu 

respondentů. Tuto skupinu lze však pravděpodobně považovat za nositele inovací. 

Toto tvrzení vychází z toho, jak jsou v praxi využity manažerské simulátory ve 

velkých firmách, kde se jedná o firmy ekonomicky zdatné a většinou se zahraniční 

účastí. Průzkumu se zúčastnilo 58 firem a vzhledem ke stoprocentní návratnosti šlo o 

úplné šetření.  

 

č.otázky 
 

ano 

 

ne 

 

nevím 
% ano 

1 35 9 14 60,3 

2  58  0 

3  58  0 

4 12 20 26 20,7 

5 39 4 15 67,2 

6 41 8 9 70,6 

7 46 10 2 79,3 

TABULKA 5 VYHODNOCENÍ OTÁZEK 
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Z průzkumu vyplynulo (obr. 50), že firmy se již ve většině případů setkaly s tímto 

druhem manažerského simulátoru, pouze 16% o nich nikdy neslyšely. Na druhé straně 

je vidět, že manažerské simulátory nejsou v malých firmách vůbec používány i přesto, 

že by o ně mělo zájem více jak 80% firem. Dle odpovědí se dá usuzovat, že by tyto 

firmy simulátor využívaly (67%), v případě, že by model sloužící jako podklad 

manažerského simulátoru byl vytvořen externí firmou. V tomto případě by však byly 

rozhodující náklady na jeho tvorbu.  
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OBRÁZEK 50: VYHODNOCENÍ OTÁZEK 

 

ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 

 
1. Setkali jste se někdy s manažerskými simulátory, jejichž základem je systémová 
dynamika? 
2. Používáte nyní manažerské simulátory ve své firmě? 
3. Používáte software, který umožňuje tvorbu jakýchkoliv manažerských simulací? 
(Powersim, Stella, mystrategy.com) 
 
 
ZDE JE PŘEKVAPIVÉ, ŽE MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY, JEJICHŽ ZÁKLADEM JE SYSTÉMOVÁ 

DYNAMIKA ZNAJÍ NEJEN VŠECHNY IT FIRMY, ALE I VYSOKÝ POČET FIREM Z JINÝCH OBORŮ. 
PŘITOM ŽÁDNÁ Z FIREM - A TO ANI IT FIRMY – ŽÁDNÝ SIMULAČNÍ SOFTWARE NEPOUŽÍVÁ 
 
 
4. Chtěli byste vytvářet případy pro simulaci vlastními silami? 
 
 
JE VIDĚT, ŽE ANI OSLOVENÉ IT FIRMY SI ZDE NEVĚŘÍ – 36% NEVÍ A 18% PŘÍMO NECHCE. 
NAPROTI TOMU FIRMY SE ZAMĚŘENÍM NA OBCHOD MAJÍ ZŘEJMĚ K BYZNYS SIMULACÍM 

BLÍZKO: 40% BY CHTĚLO VYTVÁŘET PŘÍPADY PRO SIMULACI VLASTNÍMI SILAMI A 60% NEVÍ, 
ZÁPORNĚ SE NEVYJÁDŘILA ŽÁDNÁ OBCHODNÍ FIRMA. 
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5. Využili byste raději možnost vytvoření modelu externí firmou? 
 
 
VYTVOŘENÍ MODELU EXTERNÍ FIRMOU BY VYUŽILO VÍCE JAK 68% FIREM. JEDNOZNAČNĚ 

POZITIVNĚ ODPOVÍDALY FIRMY, KTERÉ SE S TĚMITO SIMULÁTORY MOC NESETKALY. 
 
 
6. V případě, že byste byli přesvědčeni o tom, že by vám manažerské simulátory 
zkvalitnily rozhodování ve firmě, hráli by velkou roli náklady na tvorbu tohoto 
simulátoru 
7. V případě, že manažerské simulátory či modely systémové dynamiky nevyužíváte, 
měli byste o ně zájem? 
 
 
ROLE NÁKLADŮ SE UKÁZALA JAKO VELMI VÝZNAMNÁ – 70% RESPONDENTŮ ODPOVĚDĚLO 

KLADNĚ. 
PŘESTO 80% FIREM VYJÁDŘILO V NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZCE O TYTO MANAŽERSKÉ APLIKACE 

ZÁJEM. 
 

 

V provedené korelační analýze se ukázala jistá závislost mezi tím, zda se firma již 

s manažerskými simulátory setkala a její schopností resp. ochotou vytvářet případy pro 

simulaci vlastními silami (obdobně nechat model udělat externí firmou). Firmy, které 

se tedy již se simulátory seznámily, mají větší důvěru ve vlastní schopnosti je samy 

zrealizovat.   

 

KORELAČNÍ KOEFICIENT: MEZI OTÁZKOU: 

-0,35 1 a 5 

0,33 1 a 4 

 

Podobné je to v souvislosti, zda firmy mají zájem o simulátory. Zde znalost této 

technologie vede k většímu zájmu o ně. 

 

KORELAČNÍ KOEFICIENT: MEZI OTÁZKOU: 

0,32 1 a 7 
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Pokud bychom posuzovali jen firmy, které odpovídali jednoznačně – tedy do 

analýzy nezahrnuli firmy, které v jedné z těchto otázek odpověděly nevím, je korelace 

obdobná. 

 

KORELAČNÍ KOEFICIENT: MEZI OTÁZKOU: 

0,33 1 a 7 

 

Slabší záporná korelace se prokázala u otázek 4 a 6. Toto by se dalo interpretovat 

jako slabší závislost mezi rolí nákladů a ochotou firmy vyvíjet aplikace samostatně. 

 

KORELAČNÍ KOEFICIENT: MEZI OTÁZKOU: 

-0,23 4 a 6 

 

Z posuzovaného vzájemného vztahu mezi otázkami 4, 5, 6, a 7 vyplynulo, že 

v případě, že firmy měly možnost se setkat s těmito simulátory, téměř vždy by jej 

chtěly používat a daly by přednost vytvoření externí firmou. Firmy z oboru IT by 

v případě nižších nákladů daly přednost tvorbě manažerského simulátoru vlastními 

silami. Firmy z oboru strojírenství a zemědělství by o tento typ simulátoru velký zájem 

neměly a to také především díky tomu, že v převážné většině se s tímto simulátorem 

vůbec nesetkaly.    

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že firmy by raději využily určitou formu 

outsourcingu ať formou SaaS či ASP (Beer, 2007)21. Některé rozdíly mezi těmito 

dvěmi formami pronájmu popisuje následující tabulka: 

 

 

 

 

                                                 
21 Saas – Software as a Service, ASP – Aplication Service Provider 
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 ASP SaaS 

 

Tvorba aplikací 

 
Koupené a dále licencované od 
jednotlivých dodavatelů  

 

Možnost použití 
multivlastnicky 

 

Multivlastnický model 

 
Každý zákazník má svá data 
oddělená od jiných zákazníků 

 
Aplikace jsou vytvořeny, aby 
mohly být používány 

 

Integrace 

 
Možnost integrace aplikace se 
stávajícími aplikacemi zákazníka. 
Jsou nakupovány jednotlivé 
aplikační služby vztahující se k 
určitým problémovým oblastem, 
standardní serverové aplikace, ke 
kterým bylo přidáno HTML 
rozhraní na vzdálené používání   

Možnost integrace aplikace 
se stávajícími aplikacemi 
zákazníka. Možnost XML 

Náklady na aplikaci 

 
Omezené možnosti sdílet 
náklady, jedná se především o 
fixní náklady firmy, jako jsou 
lidské zdroje, budovy 

 
Nižší náklady, jelikož 
náklady na software, 
hardware, sítě jsou sdílené 
skrze portfolio firem, které 
tuto aplikaci využívají 

 

TABULKA 6 ROZDÍL MEZI ASP A SAAS  

 

Forma pronájmu službou SaaS by se zřejmě jevila jako nejvýhodnější varianta 

v případě, že by model pro manažerské simulátory mohl být definován dle 

jednotlivých oborů, například pro obchod, služby a pak dále již interně upravován 

v simulačním programu v jednotlivých firmách.  

Jak bylo na úvod této kapitoly zmíněno, i přestože smyslem dotazníku nebylo 

oslovit všechny firmy respektive reprezentanty malých a středních firem, ale provést 

průzkum pouze u ekonomicky nejlépe vyhodnocených firem v ČR, má tento dotazník 

vypovídací schopnost v rámci ekonomicky nejzdatnějších podniků, neboť právě ty 

jsou s největší pravděpodobností nositelem inovací a mohou aplikovat moderní 

metody. Závěrem lze jen konstatovat, že všechny firmy mají určitou firemní strategii, 

ale pro její tvorbu používají nástroje pro podporu rozhodování v malé míře.  
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9 ZÁVĚR A PŘÍNOSY PRÁCE 

Hlavní témata kapitoly 
 
 * závěr práce 
 * formulace doporučení 
 * přínosy práce  
 

 

Zatímco dynamika trhu je dána novými technologickými inovacemi, při vytváření 

modelu podniku a jeho simulacích se jedná spíše o revoluci v rámci informací a 

nakládání s nimi, tj. jejich zpracování, zachycení, skladování, plánování a používání, 

než o revoluci v technologiích jako takovou. Tento bod zlomu byl výstižně popsán 

Billem Gatesem, který prohlásil: 

„I have a simple but strong belief. The most meaningful way to differentiate your 

company from your competition, the best way to put distance between you and the 

crowd is to do an outstanding job with information. How you gather, manage and use 

information will determine whether you win or lose“22  

Z toho vyplývá, že je jen úlohou managementu, jak nejlépe využije technologie 

k tomu, aby diskontinuitu, asymetrii a nedokonalost informací obrátil ve svůj 

prospěch. Všechny organizace mají nějakou formu strategie a základ podnikové 

strategie leží ve vytvoření budoucí strategie, která bude lepší než ta, kterou bude mít 

jejich konkurence. Malé a střední podniky často nedisponují kvalitní, ucelenou a 

integrovanou informační podporou managementu firmy. Tato oblast je podceňována, i 

přestože má v současném konkurenčním prostředí pro podnikatelský úspěch klíčový 

význam. Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí tržních ekonomik, jejich 

význam spočívá především v zajištění ekonomické a společenské stability. V České 

republice se podílejí 61,41% na zaměstnanosti, 53,69% na účetní přidané hodnotě a 

podněcují konkurenční dynamiku podnikatelské sféry. 

Z výše uvedených pohnutek byla celá práce zaměřena na oblast využití 

manažerských simulátorů v malých firmách a hlavním úkolem bylo obhájit předem 

                                                 
22

 citace z Gates, B. „Business the Speed of Thought: Using a Digital Nervous System“, Penguin 

Books, London, 1999, str. 124 
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stanovenou hypotézu, která zní: „Manažerské simulátory pro podporu strategického 

rozhodování na bázi systémové dynamiky velice vhodně mohou posloužit při podpoře 

strategického rozhodování a to i v prostředí malých a středních firem“. Tato hypotéza 

byla systematicky analyzována a rozpracovávána v rámci jednotlivých dílčích cílů. Na 

základě vymezení objektu a předmětu zkoumání byla provedena v úvodu práce rešerše 

hlavních faktorů neúspěchu v podnikání malých firem. Z této rešerše vyplynuly 

nejdůležitější faktory neúspěchu:  

� omezené schopnosti podnikatele a neochota ke změnám – u malých 

podnikatelů hrozí, že se upnou na každodenní chod firmy a podcení 

význam dlouhodobé strategie rozvoje podniku, 

� úzká orientace na výrobu – je potřeba vidět podnik v širších souvislostech, 

nejen se úzce omezit na své podnikání, 

� hrozba externích faktorů, komplexita podnikatelského prostředí – 

schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí, 

� finanční problémy – podkapitalizace, neschopnost kontroly nákladů, 

� nedostatek porozumění „pravidel hry“ – konkurenceschopnost, rivalita. 

 

Poté co byly definovány hlavní důvody neúspěchu malých firem v dnešním 

komplexním světě, byly analyzovány možné techniky utvářející strategický kontext 

organizace s důrazem na propojení podnikového kontextu, podnikových procesů a 

strategického kontextu. V následujících pasážích práce byl vytvořen podklad pro 

hlubší analýzu jednotlivých faktorů neúspěchu pomocí manažerských simulátorů. 

Zejména se jednalo o analýzu modelu trhu a jeho vyhodnocení s praktickým 

příkladem. Tento model byl jedním z podkladů pro modelování jednotlivých situací 

v simulačním programu. Všechny výše uvedené možné důvody neúspěchu 

v podnikání malých firem byly analyzovány a namodelovány prostřednictvím 

sestavených modelových případů pomocí programu pro tvorbu simulací. Vybrané 

případy si nekladly za cíl vytvořit celkový detailní model firmy, ale navrhnout řešení 

problémových oblastí, se kterými se malé firmy potýkají. Na základě modelových 

případů bylo možné ověřit, že všechny tyto faktory neúspěchu mohou být prakticky 

řešeny v jednoduchém simulačním programu, ke kterému lze přidat uživatelské 

rozhraní, vytvořit manažerský simulátor pro podporu strategického rozhodování a 

sestavit reálný model určité oblasti podniku. Řešené případy detailněji 
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zkoumaly vliv jednotlivých typů konkurence na konkrétním modelovém příkladě, 

faktory měkké povahy a zaměřily se na rozhodování managementu firmy. Braly 

v úvahu konkurenceschopnost, rivalitu a vliv externích faktorů. 

Všechny uvedené případy mohou také pomoci při rozhodování managementu v 

současné ekonomické krizi, kdy se malé a střední firmy více jak kdy jindy soustředí na 

pokrytí několika základních momentů v podnikání: 

� dosažení rychlé a významné úspory nákladů ve všech oblastech, aby udržely 

provoz v chodu, 

� optimalizace produktivity práce a výkonnost v možnostech daných okolním 

trhem, 

� vylepšení obchodních aktivit, udržení maxima stávajících zákazníků a 

intenzivně hledat nové odbytiště, 

� připravit strategii jak využít krize k rozšíření podílu na trhu na úkor 

konkurentů, 

� udržet inovaci ve výrobě, případně hledat produkt či službu, která při příchodu 

oživení přinese podniku konkurenční výhodu. 

  

Program použitý v této práci pro tvorbu modelů v této práci byl velice intuitivní. 

Lze proto dojít k závěru, že může manažerům malých společností i bez hlubších 

znalostí systémové dynamiky umožnit sestavit dynamický model s uživatelsky 

přívětivým rozhraním a pohlížet na svou firmu jako na potencionální zdroje 

v organizaci, které umožní vhodné strategické rozhodnutí.  

Tyto modelové případy však nemohou fungovat v systému firmy odděleně, proto 

bylo navrženo vytvoření dynamického modelu nad modelem účetním a jejich 

propojení. Účetní model je zásoben daty a informacemi z účetního programu, do 

dynamického modelu vstupují informace týkající se externích faktorů a faktorů měkké 

povahy na jedné straně, na druhé straně informace z různých externích databází. Data 

týkající se externích faktorů a faktorů měkké povahy by měly být do systému 

vkládány příslušnými zodpovědnými pracovníky, tak aby pružně odrážela změnu 

v čase. Nad tímto modelem je vytvořen model pro podporu strategie firmy, rozšířený o 

strategické zdroje podniku, který slouží jako základní model pro manažerský simulátor 
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na podporu strategického rozhodování. Na základě vhodných rozhodnutí pak zpětně 

firma ovlivňuje své výsledky firmy jako celek.  

Můžeme si všimnout, že většina řešených případů souvisí s lidmi v podniku. 

Produktivitu práce mohou zlepšit primárně lidé, obchod a udržení zákazníků zvýší 

jedině dobří obchodníci a kreativní marketéři, inovace realizují opět zkušení lidé. U 

všech uvedených oblastí ale zároveň hrají silnou podpůrnou roli informační 

technologie. Aby mohl podnik šetřit a nadále kontrolovat náklady, potřebuje vědět 

zcela přesně, kde jsou největší rezervy úspor. Tedy maximálně využívat informační 

systém a mít možnost vytěžit souvislosti mezi informacemi ke správnému rozhodování 

(s využitím řešení typu manažerských simulátorů, business inteligence, atd.).  

Posledním dílčím krokem vedoucím k obhájení stanovené hypotézy bylo 

provedení dotazníkového šetření na trhu malých a středních firem v ČR. Vzhledem 

k tomu, že byly pro zkoumání vybrány pouze firmy ekonomicky nejlépe vyhodnocené 

v rámci malých firem v ČR, které nejsou reprezentativním vzorkem českých malých a 

středních firem, lze vyvodit závěry jen pro tuto skupinu respondentů. Tuto skupinu lze 

však pravděpodobně považovat za nositele inovací, neboť pouze ekonomicky zdatné 

podniky mohou aplikovat moderní metody. Toto tvrzení vychází z toho, jak jsou 

v praxi využívány manažerské simulátory ve velkých firmách, kdy se jedná o firmy 

ekonomicky zdatné a většinou se zahraniční účastí. Průzkumu se zúčastnilo 58 firem a 

vzhledem ke stoprocentní návratnosti šlo o úplné šetření.  

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že povědomí firem o manažerských simulátorech 

je veliké, ale na druhé straně jej téměř nikdo z malých firem nevyužívá. 

V jednotlivých odvětvích podnikání se ale názory na využití liší. Téměř jednoznačně 

kladně se vyjadřují firmy z oboru IT, obchodu a služeb, zatímco pro firmy podnikající 

v zemědělství či strojírenství již tyto simulátory tak zajímavé nejsou. Jeden z hlavních 

důvodů proč by se tyto simulátory nemohly v širším měřítku využít, je jejich cena 

versus přínosy a náročná tvorba modelu podniku. Forma pronájmu službou SaaS by se 

zřejmě jevila jako nejvýhodnější varianta v případě, že by model pro manažerské 

simulátory mohl být definován dle jednotlivých oborů, například pro obchod, služby a 

pak dále již interně upravován v simulačním programu v jednotlivých firmách. 

V případě, že by se to podařilo, jejich využitelnost a rozšířenost by značně stoupla.  
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Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že předem stanovenou hypotézu týkající 

se využitelnosti manažerských simulátorů s modelem systémové dynamiky v prostředí 

malých firem lze pokládat za ověřenou, a to prostřednictvím sestavení jednotlivých 

modelových situací reflektující hlavní faktory neúspěchu v malých firmách a 

v neposlední řadě také odráží problémy spjaté se současnou ekonomickou krizí jako je 

úspora nákladů, zvýšení produktivity práce, udržení alespoň stávajících zákazníků, 

atd. Jeden z modelových případů byl ještě dále rozpracován v Příloze 1, kde byl 

vytvořen manažerský simulátor „krok za krokem“. Tento simulátor vychází z praxe, 

kde byl otestován a je používán v malé firmě. Závěrem lze tedy říci, že manažerské 

simulátory přispívají k lepšímu strategickému rozhodování, neboť firma může dopředu 

odhadnout dopad svých rozhodnutí a může předejít případnému neúspěchu 

v podnikání.  

 

9.1 FORMULACE DOPORUČENÍ PRO VYUŽITÍ MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ 

SESTAVIT MANAŽERSKÉ SIMULÁTORY NA ZÁKLADĚ ANALÝZY HLAVNÍCH FAKTORŮ 

NEÚSPĚCHU MALÝCH FIREM  

Dle rešerše týkající se hlavních příčin neúspěchu malých firem jako hlavní důvody 

jejich vlastníci považují externí faktory, podkapitalizaci, nezajištění dostatečného cash 

flow a v neposlední řadě také komplexitu dnešního podnikatelského prostředí. Některé 

tyto faktory neúspěchu jsou řešitelné manažerskými simulátory na podporu 

strategického rozhodování a to způsobem, který je popsán v kapitole 7. Problémem 

však zřejmě je, že firmy nejsou schopny a ani nechtějí tento manažerský simulátor 

vytvořit vlastními silami a upřednostňovali by vytvoření modelu pro tvorbu 

manažerského simulátoru externí firmou. Na druhé straně se obávají finanční stránky. 

 

NABÍDNOUT MOŽNOST VYUŽITÍ MANAŽERSKÝCH SIMULÁTORŮ PROSTŘEDNICTVÍM 

LICENCE DLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ PODNIKÁNÍ 

Z tohoto důvodu se jako vhodné řešení jeví možnost využití jako SaaS aneb 

software jako služba. SaaS je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostingu 

aplikace provozovatelem služby a služba je nabízena přes internet. Je sice pravdou, že 

by tím pádem musely být modely univerzálnější pro určitou skupinu uživatelů, 
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nicméně tento základní model by mohl být daleko jednodušeji rozvíjen než jeho tvorba 

od samého začátku a to například v programu mystrategy či jiných simulačních 

softwarech. 

 

VYTVOŘIT DYNAMICKÝ MODEL PODNIKU A DEFINOVAT STRATEGICKÉ ZDROJE 

V případě, že by firma vyřešila tvorbu modelu ať již vlastními silami či jeho 

částečným nákupem, dalším problémem by bylo, jak a která data by vstupovala do 

tohoto modelu, aby byla vždy aktuální a měla vypovídací schopnost, a kdo by je 

doplňoval. V rámci firmy vychází model pro podporu strategie z posouzení 

strategických zdrojů v organizaci. Nad tímto modelem je následně vytvořen 

manažerský simulátor umožňující testování jednotlivých dopadů našich rozhodnutí. 

Převážná část dat vstupujících do tohoto modelu je doplňována z podnikového 

informačního systému. Další část týkající se faktorů měkké povahy, externích faktorů 

je potřeba formalizovat tak, aby pružně odrážely změnu v kterémkoliv časovém 

okamžiku, což je zatím asi úkol nelehký.  

 

9.2 PŘÍNOSY PRÁCE 

1. Rešerše a analýza faktorů neúspěchu v podnikání malých firem. 

2. Vytvoření modelových případů odrážející hlavní faktory neúspěchu malých 

firem a jejich možné řešení. Modelové případy byly vytvořeny v programu pro 

tvorbu simulací a toto řešení bylo prakticky testováno v malé firmě. 

3. Návrh a vytvoření modelu propojující dynamický a účetní model v návaznosti na 

model pro podporu strategie firmy. 

4. Analýza využitelnosti manažerských simulátorů v rámci ekonomicky zdatných 

malých firem pomocí dotazníkového šetření. 

5. Formulace doporučení pro větší využitelnost manažerských simulátorů v praxi 

malých firem. 

6. Zhodnocení významu manažerských simulátorů pro informační podporu 

managementu firmy. 
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7. Ověření navržené hypotézy: „Manažerské simulátory pro podporu strategického 

rozhodování na bázi systémové dynamiky mohou vhodně posloužit při podpoře 

strategického rozhodování a to i v prostředí malých a středních firem“. 

 

Velká část práce a její přínosy byly již zveřejněny formou publikací, ze kterých 

bych jmenovala především kapitolu v knize Šedesát let kybernetiky (Lacko, 2009), 

příspěvek ve sborníku ICIFE 2010, článek v časopise Journal on Efficiency and 

Responsibility in Education and Science a v neposlední řadě článek v časopise 

Systémová integrace (Beer, 2007).   

Závěrem lze konstatovat, že manažerské simulátory mají i u malých firem své 

opodstatnění a využití, i přestože jsou zatím využívány jen v malém měřítku. Současná 

recese ekonomiky přináší nutnost přenastavení podmínek podnikání, a proto by se 

společnosti měly zaměřit na vytváření konkurenčních výhod, kde právě manažerské 

simulátory pro podporu strategického rozhodování mohou sehrát významnou roli, 

neboť pro řadu malých, flexibilních firem může být tato krize dobrou dobou 

k realizaci vstupu do nových oblastí podnikání, ke změně distribučních modelů a ke 

zvyšování podílu na trhu. Krize tedy může být i velkou příležitostí. Otázkou však je, 

jak bude tato příležitost využita, jak firmy uvolní potenciál zaměstnanců a jak využijí 

veškeré nástroje včetně nástrojů pro vytváření nejrozličnějších simulací. 
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10 PŘÍLOHA 

10.1 ANALÝZA PROBLÉMOVÉ SITUACE PODNIKU   

V lednu 2010 jste jako manažer převzal firmu zabývající se prodejem spotřebního 

zboží. Tato firma byla založena v roce 2008. Během prvních 9 měsíců prodeje rychle 

rostly, ale ke konci roku se začaly zpomalovat. Škrty v nákladech umožnily, 

dosáhnout ke konci roku 2008 bodu zvratu. Na začátku roku firma investovala do 

reklamy a marketingu, aby podpořila klesající prodeje. Po tomto kroku v první 

polovině roku 2009 dosáhly prodeje 500 000 kusů. Ačkoliv náklady na reklamu se 

osvědčily, ve druhé polovině roku byly opět sníženy, aby byl udržen zisk. Daní za 

snížené náklady byly klesající prodeje, které ke konci roku 2009 klesaly dále 

výrazněji. Objem prodejů a vývoj zisku je uveden na následujících grafech.  

 

Nyní je firma v situaci, kdy chce změnit strukturu prodejů a ziskovost firmy. To by 

bylo možné, neboť dle marketingové studie bylo zjištěno, že pouze malá část 

potencionálních obchodů naskladňuje naše zboží, jen malá část potencionálních 

zákazníků se zajímá o náš produkt a pouze tři čtvrtiny spotřebitelů nachází naše zboží 

v obchodě, když jej chtějí koupit. V první řadě je potřeba pochopit vývoj zisku 

v souvislosti s prodejem v minulosti a pochopit strategii minulého managementu a na 

základě této analýzy je potřeba vytvořit strategii na rok či dva zaměřenou na to co 

dělat, kdy, a za kolik. Vývoj prodejů a zisku je uveden v následující tabulce.  
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V programu mystrategy nejdříve nastavíme jednotlivé proměnné a zaneseme 

veškerá historická data z excelovské tabulky. Uveďme si příklad nastavení proměnné 

– ZISK v tisících za měsíc.  
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U této proměnné je potřeba nejprve zadat historická data a následně nastavit 

časové rozmezí, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Zde máme k dispozici data 

za 2 roky a chceme je sledovat měsíčně, tudíž rozmezí bude – 24 měsíců až 0.  

 

 

 

Stejným způsobem zadáme a do programu vložíme další proměnné viz následující 

model.  
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Pod tímto modelem se skrývají následující závislosti popsané těmito rovnicemi:  
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10.2 ROZŠÍŘENÍ STRATEGICKÉ STRUKTURY 

 Abychom byli schopni generovat prodeje, potřebujeme jak zákazníky, kteří se 

zajímají o náš produkt, tak obchody, kde by náš produkt byl dostupný a naskladňoval 

naše výrobky. Spotřebitelé a obchody naskladňující naše zboží jsou příkladem 

„zdrojů“. Zdroje mají speciální charakteristiku a to, že 

jsou součtem všech zákazníků, kteří se právě začínají 

zajímat o náš produkt minus zákazníci, kteří se právě 

přestali zajímat o náš produkt. Například v srpnu 2009 

byl tento celkový počet spotřebitelů, kteří se zajímají o 

náš produkt roven 635 000, v září 2009 to bylo jen 528 

000. Tzn., že zde nastal pokles mezi jednotlivými měsíci 

o 107 000 zákazníků. Abychom byli schopni tyto zdroje 

zaznamenat, je v programu přímo ikona zdroje, která 

používá integrační metodu. Poskytnutá studie ukazuje, že 

každý ze zákazníků spotřebuje 0,8 ks za měsíc v průměru, 

což znamená, že prodeje by měly být daleko vyšší. Menší 

prodeje zaznamenáváme tudíž díky nedostupnosti výrobku. Zákazníci, kteří mají 

zájem o daný produkt, jej jednoduše nenajdou ve svém obchodě. Otázkou však je, jak 

se dostupnost našich výrobků mění v závislosti na vzrůstajícím počtu obchodů. 

Diskuzí s obchodním ředitelem analyzujeme minulé prodeje a na základě nich 

stanovíme závislost mezi počtem obchodů a poměrem „zachycených“ zákazníků.  
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Stejným způsobem můžeme doplnit další zmiňované zdroje až do podoby, která je 

na tomto modelu.  
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Pod tímto modelem se skrývají následující rovnice: 

 

10.3 VÝVOJ MODELU V BUDOUCNU 

Nyní když jsme zadali do modelu veškerá data týkající se minulosti, můžeme začít 

uvažovat o chování celého modelu v budoucnu. V první řadě musíme změnit časové 

rozmezí modelu od -24 do 0 na -24 až +24 měsíců. Zajímá nás tedy období 

s výhledem 2 let. Jsme přesvědčeni, že bychom měli zvýšit náklady na reklamu na 

příštích 6 měsíců, abychom přilákali nové zákazníky a poté je snížit na hodnotu, která 

udrží zájem spotřebitelů. Na druhé straně předpokládáme, že nyní, když jsme získali 

více obchodů, budeme moci snížit počet obchodníků ze 49 na 40, což je dostačující 

proto, abychom byli schopni obstarat více jak 2 800 obchodů, kde je naše zboží. Po 24 

měsících prodeje stouply o 1,1 mil. jednotek a náš zisk dosáhl 1,5 mil. Cena, kterou 

jsme museli zaplatit za tento zisk, byly několikaměsíční ztráty, které ale nakonec 

přinesly zisk na konci období díky zvýšenému počtu spotřebitelů.   
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A k tomu příslušné rovnice. 
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10.4 ZDROJE A JEJICH TOKY 

Jelikož množství zdrojů je součet všech získaných minus všech např. ztracených 

zákazníků, je nutné zaznamenat historii každého zdroje, abychom pochopili dopady 

našich rozhodnutí. Matematicky vyjádřeno - X(t+1)=X(t)+/- ∆X (t..t+1), kde „∆“ 

znamená proměnu v čase a „(t..t+1)“ změnu mezi obdobím „t a t+1„  

Jelikož toky určují velikost zdrojů, zaznamenáme je následovně, například: 

 

V poslední řadě bychom se mohli zaměřit na růst zákazníků, který je možno 

vysvětlit na následujícím příkladu. Nejprve si musíme uvědomit, že zákazníků je jisté 

konečné množství a jako každá firma můžeme oslovit pouze danou část populace. Jak 

ale dále determinuje náklady na reklamu nárůst našich zákazníků, když můžeme říci, 

že ne každá koruna či její násobek investovaný do reklamy nám nepřiláká 1 nového 

zákazníka. V našem modelu můžeme vidět, že reklama v částce menší než 
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250 000 Kč nemá žádný vliv na počet zákazníků. Když náklady vzrůstají, více 

zákazníků je si vědomo našeho produktu. V okamžiku, kdy reklama dosáhne 2 mil. Kč 

za měsíc, můžeme říci, že všichni potencionální zákazníci znají náš produkt. Počet 

zákazníků zajímající se o náš produkt přesáhl 1,1 mil. Nelze ovšem předpokládat, že 

když zastavíme veškeré náklady na reklamu, že stejný počet zákazníků se bude o náš 

produkt i nadále zajímat. V případě snížené reklamy bude počet zákazníků klesat, 

neboť na nás „zapomněli“. Tyto zákazníky je nutné také přidat do modelu.  

 

 

Podobnou úvahu můžeme uplatnit na obchodníky a počet nově oslovených 

obchodů naskladňující náš produkt. Do modelu je potřeba zahrnout toky najímaných 

obchodníků, počet získaných obchodů za měsíc, atd. viz následující obrázek. 
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10.5 CELKOVÝ MODEL A VYTVOŘENÍ MANAŽERSKÉHO SIMULÁTORU 

Nyní již máme téměř vše, abychom mohli přistoupit k celkovému modelu.  

 

 

K tomuto modelu je možné přidat různé srovnávací grafy, poznámky, tabulky, 

měnit konstanty, parametry rozhodování a vytvořit uživatelské rozhraní se 

simulátorem, který vypadá následovně: 
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V simulátoru je možno nastavit různé proměnné, jako je například prodejní cena 

výrobku, náklady na reklamu či počet obchodníků. Sledované proměnné je možné 

měnit a sledovat tak dopad jejich změn do celého modelu podniku.  
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