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Abstrakt (česky): 

Diplomové práce se věnuje znalostnímu managementu, a to v kontextu informační 

vědy a personální práce ve firemní a organizační praxi. Práce (1) mapuje stav poznání 

v oblasti znalostního managementu a možnosti auditovat procesy spojené se 

znalostním managementem, (2) porovnává situace v oblasti znalostního 

managementu v zahraničí a v České republice a (3) navrhuje možný způsob vedení 

auditu znalostního managementu.  

 

Abstract (in English): 

The thesis investigates knowledge management in the context of information 

science and human resources management strategy. It includes (1) analysis of the 

current status of knowledge management and the potential of knowledge management 

to be evaluated using audit procedures, (2) comparative analysis of knowledge 

management as approached in the Czech Republic and other countries, and (3) 

knowledge management audit proposal.  
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Předmluva 

Za téma své diplomové práce jsem zvolila znalostní management, přičemž jsem si 

za cíl stanovila vytvoření návrhu metodiky auditu znalostního managementu. Téma 

práce jsem si vybrala a definovala na základě svých zkušeností s realizací jiného typu 

auditu, kterým je personálně sociální audit zaměřený na dodržování legislativy a dobré 

praxe v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a diverzity na pracovišti (tzv. genderový 

audit).1 Realizaci genderových auditů se věnuji již deset let a za tu dobu jsem měla 

možnost spolupracovat se středními i velkými zaměstnavateli v České republice. 

Zkušenosti z auditů vnímám jako příklad dobré praxe, který umí pomoci organizacím 

dodržovat legislativu a zajistit naplňování konceptu férového přístupu 

k zaměstnancům.  V praxi jsem se často setkávala s tím, že kariérní rozvoj 

zaměstnankyň, jejich hodnocení a odměňování, je organizován odlišně 

od zaměstnancům a zatížen představami obvykle spojovanými s jedním nebo druhým 

pohlavím. Rozdíly mne motivovaly k hledání hlubších souvislostí v rámci nastavených 

pracovních procesů, které jsem dále analyzovala. Při analýzách jsem dospěla 

k závěru, že právě předpokládané znalosti a dovednosti žen a mužů jsou častým 

důvodem k odlišnému hodnocení zaměstnanců. Odtud pramení můj zájem o znalostní 

management.  

Ověřené postupy a metody z genderových auditů mne inspirovaly k tomu, abych 

se pokusila sestavit obdobnou metodiku; ovšem zaměřenou na ověření procesů 

spojených se znalostmi v organizaci. Z toho důvodu je má práce zaměřena více 

na oblast personální práce, firemní kultury a samotné znalosti než na podrobný popis 

nástrojů, resp. informační a komunikační technologie, managementu znalostí. 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat vedoucímu práce Ing. Petru Očkovi, Ph.D., 

za komentáře, trpělivost a pochopení a Mgr. Michaele Dombrovské, Ph.D., za ochotu 

sdílet znalosti a inspiraci při zpracování práce.  

                                                           
1 V praxi se častěji užívá název genderový audit. Genderový audit je specializovaná analýza, která 
zjišťuje a vyhodnocuje, jak firma/organizace naplňuje principy rovných příležitostí pro ženy a muže na 
pracovišti. Audit identifikuje silná a slabá místa ve využitelnosti personálních a znalostních lidských 
zdrojů skrytých uvnitř firmy. 



8 
 

Velký dík také patří společnostem, které se zapojily do průzkumu a kolegům 

ze společnosti OKsystem, a. s., kteří se mnou sdíleli své zkušenosti a názory, zvlášť 

ráda bych poděkovala Mgr. Petru Pancovi za vedení a mentoring.  

Poděkovat bych chtěla i mé rodině a blízkým za podporu, bez které bych práci 

nedokončila, a blízkému příteli za motivaci během dokončování práce, děkuji 

Edu Granda.  
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je znalostní management, resp. management znalostí, 

a to v kontextu informační vědy a personální práce ve firemní a organizační praxi. 

Znalostní management z odborného hlediska náleží do oboru informační vědy, 

zatímco užití znalostního managementu spadá do praxe a výkonu organizací, firem 

a společností. Cílem mé práce je navrhnout metodiku znalostního managementu, coby 

nástroje pro vyhodnocování funkčnosti firemních procesů spojených s životním cyklem 

znalostí.  

Teoretická část této práce je zaměřena na poznání konceptu (znalostního 

managementu, resp. managementu znalostí) jako takového, a na vymezení 

základních pojmů spojených se vybraným tématem. Zajímavou aplikací je rovněž 

pohled na znalostní management v kontextu personálního řízení a motivace, které 

nepředstavují oblasti, které nejsou tak často spojované s informačními studii 

a informační vědou. Nicméně v teoretické části se věnuji i oblastem, které naopak úzce 

souvisejí s informační vědou, například popis jednotlivých podnikových informačních 

systémů.  

Praktická část práce se věnuje srovnávací studii praxe v zahraničí a v České 

republice, která mapuje používání nástrojů znalostního managementu 

a managementu znalostí. Cílem uvedeného průzkumu bylo zjistit, jaké nástroje 

managementu znalostí tyto společnosti používají a jak vnímají roli znalostí pro rozvoj 

společnosti a zároveň pilotně otestovat vstupní dotazník, který je navržen jako součást 

metodiky znalostního auditu. V druhé částí je navržena metodika auditu znalostního 

managementu, která je částečně pilotně ověřena v jedné společnosti, tou je firma 

OKsystem, a. s..2 Argumenty pro zvolení této společnosti pro ověření jsou popsány 

v příslušné kapitole.  

Diplomová práce je založena na kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategii. 

V oblasti kvalitativního výzkumu jsou používány znalosti získané při realizaci 

                                                           
2 Ve společnosti Oksystem a.s. jsem od roku 2016 zaměstnána. Což ovlivňuje rozsah pilotního testování 
metodiky auditu znalostního managementu, a to z toho důvodu, že mé hodnocení může být ovlivněno. 
Proto bylo v rámci studie testována pouze část navrhované metodiky a to průzkum, analýza a rozhovory 
s klíčovými osobami. Vypuštěny byly fokusní skupiny. Popis metodiky je uveden v kapitole 6. Audit 
znalostního managementu. 
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procesních a personálních auditů zaměřených na dodržování legislativy v oblasti 

pracovního práva (genderové audity), kde práce se zaměstnanci, jejich vzdělávání 

a rozvoj je jednou ze stěžejních oblastí zkoumání a vyhodnocování. Kvantitativní 

strategie pak zjišťovala, do jaké míry jsou používány nástroje znalostního 

managementu a pro management znalostí u mikro, malých a středních a velkých 

podniků.  

Záměr diplomové práce vykrystalizoval do následující výzkumné otázky: Jak 

nastavit metodiku znalostního auditu, která by vedla k ověření funkčnosti procesů 

spojených se znalostním managementem a řízením znalostí? Zodpovězení této otázky 

napomůže k posunutí úrovně realizace znalostního managementu a managementu 

znalostí v české praxi.  
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2. Teoretická část 

2.1. Vymezení základních pojmů data, informace a znalosti 

Nacházíme se v době, která je spojována s informacemi a jejich využitím. Toto 

období je pojmenováváno jako informační věk nebo informační společnost (Bawden, 

Robinson 2017). Každá vědecká disciplína definuje pojem informace ve svém kontextu 

a chápání vztahu mezi znalostí a informací má praktický dopad na uchopení 

znalostního managementu v organizaci. Různému výkladu pojmů informace a znalost 

nahrává to, že doba je extrémně příznivá rozvoji obchodu s daty, informacemi 

a znalostmi. Data a informace jsou ve velké míře veřejně dostupné, a to díky internetu, 

který používá již více než 3,6 miliard lidí na planetě.3 V této situaci jsou to právě 

znalosti, které nabývají na hodnotě. Často se tak setkáváme s výrazem znalostní 

ekonomika, rámcem, v němž se pohybuje práce se znalostmi a jejich využití. Znamená 

to tedy, že je třeba se věnovat ve vyšší míře vytěžování znalostí, a to právě proto, že 

data a informace jsou ve větší míře než dříve dostupné a proto je vyžadováno vyšších 

nároků na uchovávání znalostí a schopnost jejich vyhledávání. S rozšířením přístupu 

k veřejným informacím "aniž by bylo zajištěno současné porozumění těmto 

informacím, v rámci systému normovaných vztahů ve společnosti" (Dombrovská 

2017:13) hraje právě znalostní management svoji úlohu. 

Výrazem data jsou označovány čísla, texty, zvuk, obraz, případně další soubory 

čitelné počítačem. Data slouží pro prezentaci faktů, atributů, odrazu dějů a věcí. Pokud 

jsou data dána do kontextu nebo jsou popsána, stávají se z nich informace (Sklenák 

a kol. 2001:2).  

Poněkud složitější je situace u pojmu informace. Původ slova informace je 

v latinském „informare“, které znamená, že něco formujeme, uvádíme v tvar nebo 

pomocí informace něco zobrazujeme (Cejpek 1998). Vlastní definici informace používá 

mnoho vědních disciplín a oborů. V oblasti informační vědy jsou data ve vzájemném 

sémantickém vztahu a tím vzniká informace neboli "informace je jakýkoliv 

komunikovatelný poznatek", což se dá také vyjádřit tak, že "informace jsou data 

v kontextu, jsou to data použitelná a srozumitelná." (Sklenák a kol. 2001:3) nebo 

                                                           
3 Viz aktuální statistiky na http://www.worldometers.info/cz/ 
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„Informace jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě znalostí, 

zkušeností a vědomostí, kterými disponuje, a která u příjemce snižují entropii 

(neurčitost, neuspořádanost) vzhledem k jeho potřebám a požadavkům.“ (Vymětal, 

Diačiková, Váchová 2005:13). Informace jsou tedy data, kterým je uživatelem 

přisuzován určitý význam, přičemž hodnota informace se vytváří v průběhu 

interpretačního procesu na rozdíl od dat, která jsou nositeli potenciální hodnoty sama 

o sobě (Vodáček, Vodáčková 2001). Podle Floridiho jsou pak informace blíže, než 

k datům vztaženy ke znalostem právě proto, že informace bez vztahu jsou pouze 

náhodným seznamem kousků informací, které nám nepomohou vyznat se v realitě 

(Bawden, Robinson 2017).  

Dalším stupněm pochopení informací jsou znalosti. Znalost je "vzájemně 

provázaná (měnitelná, rozšiřitelná) struktura souvisejících poznatků (Sklenák a kol. 

2001:4) nebo „znalosti vznikají odvozením informací pomocí určité posloupnosti 

formálních pravidel, do nichž lze zahrnout porovnávání informací, jejich třídění, 

analyticko-syntetické vyhodnocování, ověřování, prověřování v praxi apod.“ (Vymětal, 

Diačiková, Váchová 2005:13). Znalost něčeho znamená, že na základě poznatků a dat 

je člověk schopen předvídat a vyhodnocovat pozorované situace. Použití informace 

a její interpretace je procesem, který informaci přiřazuje konkrétní hodnotu, která se 

liší pro každého z uživatelů informací. Znalosti proto chápeme jako proměnný systém, 

do kterého vstupují zkušenosti, fakta, vztahy, hodnoty, myšlenkové procesy jedince 

a přisuzovaných významů a vytvářejí rámec pro integraci nových informací (Vodáček, 

Vodáčková 2001). „Znalost je tedy činnost, čin, akce. (..) informace jsou vstupem 

do znalostního procesu koordinace činností“ (Petříková 2010:109).  
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Obrázek 1, 2.1.: Vzájemné vztahy jednotlivých entit 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě použité literatury 

Z nákresu je zřejmé, že logicky existuje více dat např. v databázích nebo 

na internetu, méně pak souvislostí a vztahů formující informaci, a ještě méně je 

znalostí spojených s těmito informacemi.  

Někteří autoři například Bellinger, Castro a Mills (2004) nad znalosti umísťují další 

pojem a tím je moudrost, kterou považují, na rozdíl od předchozích čtyř úrovní, 

za stav, který žádá otázky, na které neexistuje žádná (snadno dosažitelná) odpověď 

a na které nemůže být žádná dopředu lidsky známá odpověď. Moudrost je tedy 

považována za „soubor znalostí, vycházejících z pochopení podstaty problematiky 

v daných souvislostech, z využití rozumové i emociální inteligence jednotlivce 

(znalostní kompetence), jeho hodnotících kritérií a individuálního vztahu k okolnímu 

prostředí, resp. světu, a vycházející z vysokého stupně lidského poznání“ (Vymětal, 

Diačiková, Váchová 2005:209). Dosažení moudrosti je také odvislé od výměny 

informací mezi generacemi.  
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Pro srozumitelnost lze uvést příklad. Představme si, že chceme upéct vánočku. 

Na internetu si vyhledáme recept, který obsahuje seznam a množství jednotlivých 

ingrediencí (data), dále pak obsahuje postup, jak ingredience použít (informace), a to 

nám zcela stačí k tomu, abychom vánočku upekli. Nicméně popis neobsahuje jistou 

zkušenost, a to tu, že veškeré ingredience mají mít pokojovou teplotu nebo že 

vhodnější je kynoucí těsto přikrýt nahřátou utěrkou. Tyto znalosti neboli moudrost, 

které se dědí, povětšinou ústním předáním v rodinách, jsou znalostí, kterou je třeba 

umět podchytit a zaznamenat.  

Znalost je zde tedy prvek, který je předáván orálně jako určitá zkušenost a není 

podchycen v samotném postupu (informace). Ideální výsledek ovšem nastane, pokud 

je tato zkušenost předána spolu s návodem. Pokud je zkušenost podchycena 

v samotném návodu, bylo dosaženo předání znalosti.  

Nejdůležitějším rysem současného světa je množství informací, se kterými se 

denně potkáváme, a to nejen v rámci organizací, kde působíme, ale i v běžném životě, 

a to díky novým technologiím. Dostupnost informací a jednoduchost jejich tvorby 

přináší nové požadavky na dovednosti, které se promítají, a budou čím dál tím více 

promítat, do řízení organizací, tohoto světa i našich životů. Po informacích jsou to 

právě znalosti, které se dostávají do středobodu zájmu těch organizací, které jsou 

ochotné se učit a inovovat. Právě s touto potřebou se objevuje i nutnost data, 

informace a znalosti nějakým způsobem organizovat, tedy nastavit procesy a využívat 

nástroje pro jejich uchovávání. V rámci znalostního managementu se pracuje 

převážně s pojmy informace a znalosti, které jsou nositeli určitých významů 

a souvislostí nutných pro zlepšení organizačních procesů a práci s lidmi.  
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3. Informační společnost 

Informační společnost je etapa, ve které se nachází společnost s příchodem třetího 

tisíciletí. Bawden a Robinson (2017)4 definují, že pojem informační společnosti je úzce 

spojen s ekonomikou, tedy s takovou společností, kde je většina ekonomických aktivit 

založená na nehmotných informačních komoditách. Další definice říkají, že se jedná 

o „společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického 

rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití“ (Vymětal, Diačiková, 

Váchová 2005:9). Znakem informační společnosti je, že výrazně narůstá objem 

potenciálních informací, které umožňují vytvářet dříve netušené zásobárny znalostí 

a zkušeností, což je zásadní rozdíl od průmyslové společnosti (Cejpek 1998). Rozdíl 

tedy spočívá ve zdrojích. Zatímco období před informační společností byly 

za nejdůležitější zdroje považovány suroviny a ekonomický růst, v informační době 

jsou nejcennějším prvkem informace a znalosti (Vymětal, Diačiková, Váchová). 

Jedním ze základních rysů informační společnosti je u jednotlivce nárůst duševních 

schopnosti a rozvoj informačních technologií, které mají globální ráz a přesahují 

hranice států i společenství. Existuje mnoho popisů a definic informační společnosti; 

pro účely této práce vybírám některé charakteristiky uvedené autorským kolektivem 

Vymětal, Diačiková, Váchová (2005):  

▪ výchozím zdrojem pro rozvoj a existenci informační společnosti jsou 

informace a znalosti, které jsou také nositelem inovací; 

▪ v informační společnosti probíhá rozvoj informačních a komunikačních 

technologií; 

▪ v informační společnosti je zvyšován nárok na znalost práce s informacemi, 

znalostmi a zkušenostmi, včetně změny myšlení, které je s těmito 

dovednostmi spojována; 

▪ dostupnost informací a jejich nárůst každých 3–5 let zostřuje požadavky 

na konkurenceschopnost; 

▪ do popředí zájmu se dostává management informací a znalostí; 

▪ zvyšují se nároky na uchovávání informací a znalostí. 

                                                           
4 Bawden a Robinson (2017) také definují další typy společností, např. pracovní informační společnost 
související s typem profesí, technologická informační společnost, kde je akcent kladen na technologie, 
politická informační společnost, sociokulturní informační společnost, teoretická informační společnost 
spojená s prací Franka Webstra a otevřená společnost založená na definici Karla Poppera. 
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Globalizace, vývoj informačních technologií a nárůst množství dostupných 

informací s sebou nese i nové nároky na organizaci a správu informací samotných, 

stejně jako nároky na změnu vztahů mezi lidmi (Cejpek 1998). Zatímco na konci 

dvacátého století tvořila „počítačová elita“ malou skupinu zainteresovaných osob, 

s příchodem nového tisíciletí a masivním rozvojem osobních počítačů a internetu 

nastal nárůst běžných uživatelů a s ním i množství vznikajících informací 

(Cejpek 1998). S nástupem internetu se zásadní dovedností stává „schopnost ovládat 

toky informací a zacházet se symboly, převádět je v abstraktní podobě a využívat jich 

efektivně v komunikaci pro zpětné utváření reality“ (Očko in Dombrovská 2017:13). 

Globalizace a prudký nárůst informací ve společnosti a jejich dostupnost s sebou 

přináší na jedné straně i řadu výzev. Informatizace společnosti prokazatelně zvyšuje 

možnosti vzdělanosti s tím, že využití těchto možností závisí na aktivitě každého 

jednotlivce a jeho snaze se učit a poznávat (Cejpek 1998), na straně druhé se mluví 

o informačním přehlcení, které způsobuje neschopnost plně využít existující informace 

a vytěžit znalosti (Sklenák a kol. 2001). Novodobým rysem informační společnosti je 

také snadnost tvorby samotných informací, kdy díky rozvoji ICT se autorem informace 

může stát prakticky kdokoliv s minimální orientací na internetu. Nárůst informací je tak 

enormní, že pro jejich organizaci, pochopení a vytěžení potřebujeme stále 

sofistikovanější nástroje v podobě expertních systémů,5 které prohlubují schopnosti 

vyhledat relevantní informace.  

Vzhledem k tomu, že významnou úlohu v informační společnosti hraje osvojování 

si nových znalostí, což je proces kritického analyticko-syntetického vyhodnocování 

informací, a osvojování si zkušeností, je důležitým rysem schopnost praktického využít 

vědomostí a učení se (Vymětal, Diačiková, Váchová 2005), tak místo informační 

společnosti mluvíme o společnosti znalostní.  

Informační společnost spolu s množstvím informací, které rostou exponenciální 

řadou, s sebou přináší požadavky na organizace vyrovnat se s tokem informací uvnitř 

prostředí organizace. Organizaci těchto toků se věnuje informační management, který 

v sobě obsahuje mise, vize a strategie a samotný management informací, tedy 

                                                           
5 Viz kapitola 4.6. Podnikové informační a znalostní systémy 
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procesu, kdo, jak a s jakými informacemi pracuje a přichází do styku. Důležitým 

aspektem jsou také definované zdroje – materiální, technologické a finanční.  

Můžeme proto říci, že nastává posun od společnosti informační ke společnosti 

znalostní a ke společnost učící se, proto je důležité se začít více věnovat znalostnímu 

managementu  

 

3.1. Informační management 

80. a 90. léta spolu s masivním nástupem techniky technologií přináší nároky 

na změnu v manažerském myšlení a zvýšenou potřebu inovací v řízení organizací 

(Vodáček, Vodáčková 2001). Na jednu stranu se manažerská praxe snažila 

pokračovat v již známém a osvědčeném způsobu řízení založeném na účelnosti dělby 

práce, na straně druhé se díky technologiím otevíraly nové možnosti řízení 

a komunikace. Technologický vývoj a přicházející společenská změna vedly k rozvoji 

informačního managementu v organizacích. Novým směrem manažerského řízení se 

tak stává jednání založené na umění pracovat s informacemi (Vodáček, Vodáčková 

2001). Informační management (IM) je oblastí managementu, která řeší tok informací 

v organizaci, tedy kdo, kde, kdy, jak a v jaké formě má informace dostávat (Vymětal, 

Diačiková, Váchová 2005). Pojmem IM používá také termín info – flow (Sedláčková 

2015), tedy tok dat směrem k uživateli. Managementem se tedy rozumí organizace 

tohoto toku dat, schopnost jej řídit, distribuovat k uživatelům a vyhodnocovat, zda celý 

proces informačních aktivit splnil svůj cíl.  

Procesy informačního managementu, nároky a zkušenosti na řízení toku informací 

dávají základ pro pochopení pravidel pro řízení znalostí v organizaci. Nicméně je zde 

zásadní rozdíl, který definuje Grudowski (1996). IM v sobě integruje technologie 

a informace, lidé jsou koncovým uživatelem. Základním východiskem pro Buchanana 

(1998) v oblasti informačního managementu je úzká vazba mezi informacemi 

a obchodní strategií organizace. Obdobně jako jeho následovníci upozorňuje na to, že 

organizace by měla mít stanoveny čtyři základní oblasti, jimiž jsou mise organizace, 

cíle organizace, strategie a plánování (Petříková a kol. 2010).  
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Informační management dává tedy základní rámec znalostnímu managementu. 

Informační management je spojen s daty a informacemi, oproti tomu znalostní 

management stojí na zkušenosti jednotlivce a kontextu, ve kterém informaci použije. 

Informační management se úzce prolíná s chápáním znalostního managementu 

a záleží pouze na vnímání vazby mezi daty, informacemi a znalostmi. Rozdílem však 

je, že informační management je spojen s daty a informacemi, oproti tomu znalostní 

management stojí na zkušenosti jednotlivce a kontextu, ve kterém informaci 

použijeme.  

 

3.2. Informační proces 

Informační proces6 definoval Checkland (1998), který jej popsal jako interakci mezi 

aktéry a systémy, přičemž interakce se vyznačuje obousměrností toků, protože 

informace předané obvykle vyvolávají odpověď.   

Obrázek 2, 3.2.: Informační proces 

 

Zdroj: Checkland, P., Business Online Learning (2012)  

Informační procesy popisují souvislosti a interakce mezi daty, informacemi 

a znalostmi a zároveň zahrnují i jednotlivé cesty směřující od jednotlivosti k celku 

informačního procesu tak, jak funguje v organizacích. Kompletní informační proces 

v sobě zahrnuje všechny jednotlivé fáze informačního managementu, kterými jsou 

informace získat, zpracovat, zachovat, zprostředkovat a nadále využívat v různých 

kontextech a variantách (Vymětal, Diačiková, Váchová 2005).   

                                                           
6 Z anglického information flow 
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Obrázek 3, 3.2.: Souvislosti mezi základními pojmy informačního procesu 

 

Zdroj: Vymětal, Diačiková, Váchová 2005 2005:14 

Nicméně základním pojetím organizace informací je jejich klasifikování 

a pojmenovávání (Bawden, Robinson 2017). Z toho důvodu je důležité vědět, jaké 

informace organizace zpracovává a jakým způsobem jsou informace předávány.  

Informační proces se svou potřebou klasifikování a pojmenovávání je základem 

pro pochopení procesu spojeného se znalostmi, který je odlišný v tom, jak vznikají 

informace a jak znalosti.  
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3.3. Informační audit 

Každý nastavený proces v organizaci, tedy i informační, je možné popsat 

a vyhodnocovat, případně na základě nových potřeb korigovat (Vodáček, Vodáčková 

2001). Jako všechny procesy v organizaci, informační management a s ním spojený 

management informací je také možné sledovat a vyhodnocovat. Pro tento účel se 

používá speciální procesní audit, který sleduje a ověřuje tok informací v organizaci.  

Audit obecně je proces, který přezkoumává činnosti, informace a data s cílem 

prověřit jejich platnost a spolehlivost. Účelem auditu je zjistit, zda doklady 

a dokumentace podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti, tedy objektivní 

zprávu o fungování procesů nebo lidí.7 Audit je hloubková kontrola či kritická analýza, 

kde přídavné jméno určuje zaměření auditu (například finanční, provozní, interní, 

jakostní atd.) (Dombrovská, Očko, Zeman 2005). Americká asociace interních 

auditorů8 definuje audit jako nezávislou činnost a systematický proces objektivního 

získávání a vyhodnocování důkazů s cílem zjistit míru souladu mezi informacemi 

popisujícími zkoumané aktivity, stanovená kritérii a vyhodnocení míry rizik, a přístup 

ke kontrolním a řídícím mechanismům a správě organizace s tím, že výsledky auditu 

jsou sdělovány zainteresovaným zájemcům (Vaněk 2017).  

Informační audit může být někdy spojován pouze s oblastí IT, takový audit je 

zaměřen na prověření hardware, software, informací, bezpečnosti nebo provozní 

dokumentace informačního systému, což je užší vymezení pojmu. Širší definice 

informačního auditu jej popisuje jako analýzu a vyhodnocení informačního systému 

firmy (ať už manuálního nebo počítačového) vedoucí k odhalení a odstranění bariér, 

duplicit a případného úniku informací. Cílem tohoto auditu je zlepšit přesnost, 

relevanci, bezpečnost a včasnost zaznamenaných informací9. Informační audit má 

potenciál přinést vedení obraz o fungování informačního procesu v organizaci. Má totiž 

za úkol zmapovat procesy a zdroje a zároveň popsat, jaké informace a kým jsou 

využívány (Henczel 2000). 

Cílem informačního auditu je zjistit cirkulaci informací uvnitř organizace, funkčnost 

nastavení komunikace, zmapování informačního toku a procesu a struktury informací 

                                                           
7 Viz heslo audit na https://managementmania.com/cs/audit 
8 Viz https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx 
9 Viz heslo Viz heslo Information audit http://www.businessdictionary.com/definition/information-
audit.html 
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spravovaných v organizaci, ale také zjišťování vnímání cílů a hodnot zaměstnanci 

organizace (Dombrovská, Očko, Zeman 2005). Informační audit je pak úzce spojován 

právě se znalostním managementem. 

Obrázek 4, 3.3.: Informační audit jako podpora znalostního managementu 

 

Zdroj: Dombrovská, Očko, Zeman 2005:1 

Jako důvody vedoucí k realizaci informačního auditu jsou uváděny důvody jako 

je změna v organizaci způsobená nástupem nového řídícího zaměstnance nebo 

příchodem nového vlastníka. Po této změně nastupuje restrukturalizace organizace 

a další organizační a personální změny. Dalším důvod je spojován s technologiemi, 

tedy v případě identifikovaného bezpečnostního rizika. Nebo při zavádění nového 

podnikového informačního systému (Vaněk 2017).  

Informační audit je také vhodným nástrojem pro vypracování informační politiky 

a strategie organizace (Dombrovská, Očko, Zeman 2005) a to z toho důvodu, že 

informační audit dává odpovědi na to, jak je nastavena komunikace mezi zaměstnanci 

organizace, pracovními týmy a mapuje dostupné informační zdroje a zároveň 

analyzuje soulad identity organizace s její prezentací navenek, např. internetovou 

(Dombrovská, Očko 2006).   

Posledním případem je zavádění nové legislativy, která vznáší nové nároky 

na práci s daty a informacemi. Pokud bychom v ČR hledali nějaký legislativní rámec 

pro informační audit, můžeme vyjít z Opatření České národní banky č. 7/94 

v souvislosti s bankovním auditem nebo směrnice GDPR10  Směrnice č. 95/46/EC 

                                                           
10 General Data Protection Regulation 
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týkající se zpracování osobních dat a ochrany soukromí. Základem pro metodiky 

informačního auditu jsou východiska a návrhy metodologií, které zpracovali Riley 

(1976), Burka a Hortona (1988), Orny (1990), Buchanana a Gibba (1998) nebo 

Henczel (2001).  

Burk a Horton (1988) navrhli metodiku informačního auditu, který se zaměřuje 

na identifikaci, tzv. mapping, a hodnocení informačních toků metodou InfoMap11. Audit 

se skládá ze čtyř fází, a to: mapování neboli průzkum, analýza nákladů, analýza zdrojů, 

syntéza všech získaných informací. Analýza sleduje především zdroje, ale nemapuje 

organizaci jako takovou.  

Buchanan a Gibb (1998) šli ve výkladu dále a jako důležité vnímají nejen auditování 

procesů a zdrojů, ale stejně tak i provedení analýzy informačních toků, tedy kdo 

a jakým způsobem s informacemi nakládá. A analýza toků je zde právě tím chybějícím 

prvkem v předchozí metodice. Metodika má pět částí:  

▪ krok 1: Propagace a PR realizace auditu zaměstnancům a jeho výhody 

a očekávání; 

▪ krok 2: Identifikace informačních zdrojů a toků v rámci organizace;  

▪ krok 3: Analýza a vyhodnocení těchto zdrojů a toků a návrh doporučení; 

▪ krok 4: Analýza nákladů a zhodnocení zdrojů; 

▪ krok 5: Syntéza. Syntézou je zpráva z auditu, která obsahuje doporučení 

a návrh změn informační strategie. 

Henczel (2000) vnímá informační audit jako nástroj, který může být použit nejen 

pro identifikaci strategicky významných informačních zdrojů, pro systematickou 

analýzu procesů, ale také pro identifikaci činností a postupů, které vytváří znalosti 

v organizaci. Zároveň považuje informační audit za první krok k znalostnímu auditu 

(Henczel 2000). Henczel přitom vychází z poznatků Orny (1999), která 

do informačního auditu, kromě dokumentů a zdrojů informací, zařazuje i lidské zdroje. 

Informační audit pak má následující cíle:  

▪ analýza informačních potřeb organizace a strategických dokumentů;  

                                                           
11 Mapování informačních objektů a zdrojů v databázích/systému.  
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▪ analýza zdrojů a služeb, které jsou v organizaci k dispozici pro splnění 

potřeb definovaných v informační strategii; 

▪ mapování toků informací v organizaci uvnitř i navenek. Tedy ve vnitřním 

i vnějším prostředí;  

▪ analýza „děr“ v tocích informací, duplicit a nadměrného kumulování 

informací.  

Tyto cíle jsou pak dosaženy procesem v následujících krocích: 

▪ krok 1: Naplánovaní auditu; 

▪ krok 2: Analýza dat;  

▪ krok 3: Vyhodnocení dat; 

▪ krok 4: Představení výsledků a doporučení; 

▪ krok 5: Implementace doporučení; 

▪ krok 6: Opakování celého procesu. 

Tento popsaný základ je vhodnou cestou i pro sestavení metodiky pro znalostní 

audit. Obsahuje totiž většinu potřebných prvků auditu, který je vhodný pro realizaci 

auditu znalostního managementu.  

Proces informačního auditu, tedy jeho nastavení, vyhodnocení vstupů a výstupů 

a návratnosti nákladů je specializovaná služba, která slouží ke zkvalitnění 

a optimalizaci informačního managementu. Informační audit má potenciál přinést 

vedení obraz o fungování informačního procesu v organizaci. Informační audit je pak 

vzorem pro audit managementu znalostí, který je doplněn o lidský aspekt celého 

informačního procesu a nastavením firemní kultury organizace tak, aby byla otevřená 

procesům neustálého zlepšování, učení se a schopnosti inovovat.   

  



24 
 

4. Znalostní společnost 

Znalostní společnost12 je definována Lisabonskou strategií13 a je spojená s termíny 

získávání, sdílení a užívání informací a zlepšování tvorby znalostí. 14  Cílem je 

zlepšování kvalifikace a celoživotní učení, umění využívat informace a podpora 

používání informačních technologií. Pojem znalostní společnost tak úzce souvisí 

s oblastí ekonomickou. Znalostní společnost je taková společnost, která cíleně 

a aktivně investuje do rozvoje osobního potenciálu, podporuje vzdělávání, vědecké 

a výzkumné aktivity a rozvíjí svou inovační kapacitu (Prelovský 2012).   

Znalostní společnost by měla obsahovat tři prvky: zmenšení propasti v přístupu 

k technologiím, volný přístup k datům, informacím a znalostem, a za třetí by taková 

společnost měla rozvíjet normy a principy podporující znalostní společnost formou 

veřejných politik.  Důležitými rysy znalostní společnosti, které by měla taková 

společnost akceptovat, jsou: závazek dodržování lidských práv a základních svobod, 

včetně svobody projevu, plnou realizaci práva na vzdělávání a přístup k právům, 

včetně kulturních, a poskytovat co nejširší přístup ke kvalitním, spolehlivým 

a rozmanitým informacím, a to všechno za podpory moderních informačních 

technologií (UNESCO 2003). 

Předpokládá se, že úspěch v této oblasti bude vyžadovat vysokou míru flexibility, 

schopnosti učit se, schopnost spolupráce a vůle novým způsobem propojovat znalosti. 

Zde je patrný posun od informační společnosti, která má následující rysy „v informační 

společnosti jsou informace nejcennějším zdrojem, jejím charakteristickým rysem 

je růst produkce a toku informací všeho druhu“ (Dombrovská 2017:13) oproti tomu, 

ve znalostní společnosti stojí na prvním místě vzdělanost a moudrost (Cejpek 2007). 

Informační gramotnost bývá stavěna na úroveň základních lidských práv, protože 

plnohodnotné uplatnění ve společnosti ji přepokládá (Dombrovská 2017).  

Pojem znalostní společnost je postavena na hluboké víře v lidská práva a práva na 

informace, které pomáhají společnosti jako celku i jednotlivcům učit se a své znalosti 

proměňovat v inovace i osobní rozvoj. Do určité míry se znalostní společnost překrývá 

                                                           
12 z anglického knowledge society 
13 Viz kapitola 4.1. Znalostní ekonomika. 
14 Viz heslo Znalostní společnost https://www.czso.cz/csu/czso/13-1134-07-2006-
3_2_4_znalostni_spolecnost 
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s definicí informační společnosti nicméně ta znalostní je více zaměřená na udržitelnost 

společnosti a rozvoj každého jednotlivce. 

 

4.1. Znalostní ekonomika 

Znalostní ekonomka 15  je označením pro ekonomický systém založený 

na využívání znalostí za použití moderních informačních a komunikačních technologií 

(dále ICT).  Pokud tedy hovoříme o znalostní ekonomice státu, znamená to, že taková 

ekonomika je orientovaná převážně na sektor služeb (terciární), sektor vzdělávání, 

vědy a výzkumu (kvartální) a high-tech sektor (kvintérní)16. Tento termín se začíná 

objevovat v literatuře v 90. letech 20. století nejdříve pod pojmem „nová ekonomika“, 

který kladl důraz na význam probíhajících strukturálních změn ve společnosti (Matula 

2011). Zároveň je s koncem tisíciletí znatelná změna ve vnímání lidského kapitálu, 

která je patrná v nově vznikajících koncepcích hospodářského a ekonomického 

rozvoje.  

Koncept znalostní ekonomiky přijala také Evropská unie (dále EU) ve svém 

programovém prohlášení formulovaném v tzv. Lisabonské strategii (2005),17  která 

reagovala na hospodářskou krizi, definovala její příčiny a určila novou orientaci 

ve směřování celé Evropy. Cílem strategie bylo podpora investic do vzdělávání, 

budování znalostní základny a do podpory inovací.  

V roce 2010 EU na Lisabonskou strategii navázala dokumentem Evropa 2020. Ten 

vytyčil cíl, který spočívá ve vytváření pracovních míst a v inteligentním a udržitelném 

hospodářském růstu podporujícím sociální začleňování. Jedním z nástrojů, jak 

definovaného cíle dosáhnout, má být posilování vzdělávání, vědy a výzkumu a inovací. 

Pohybujeme se tedy právě v oblasti znalostní ekonomiky, kdy stěžejní strategie 

rozvoje znalostní ekonomiky předpokládá, že "Informační a komunikační technologie 

                                                           
15 Z anglického Knowledge Economy. 
16 Primární sektor (prvovýroba) - získání produktů a surovin z přírody a obdělávání půdy (těžba, 
lesnictví, zemědělství, rybářství); sekundární sektor (druhovýroba) - zpracování produktů z prvovýroby 
a výroba hmotných statků - průmysl; terciární sektor (služby) - doprava, zdravotnictví, obchod, školství, 
kultura a komunální služby; kvartérní sektor (znalostní sektor) - věda, výzkum, vysokoškolské 
vzdělávání, poradenství; kvintérní sektor (nejpokročilejší technologie) - high-tech (informační 
technologie, biotechnologie, nanotechnologie). 
17 Viz https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie/ 
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a digitální ekonomika jsou důležitými hybnými silami vyšší produktivity, inovací a růstu 

ve všech odvětvích hospodářství. Podpora soukromých investic do výzkumu a inovací 

by měla být doprovázena hloubkovými reformami zaměřenými na modernizaci 

systémů výzkumu a inovací, na posílení spolupráce mezi veřejnými institucemi 

a soukromým sektorem, a na zlepšení širších rámcových podmínek pro podniky, aby 

se staly znalostně výkonnějšími. Je důležité zvyšovat účinnost veřejných investic 

do výzkumu a inovací; pokud se tento cíl dodrží, může se z dlouhodobého hlediska 

zlepšit i udržitelnost veřejných financí" (Evropa 2020 2010)18. Znalosti se tak z oblasti 

informačních a komunikačních technologií a systémů dostávají do popředí politických, 

ekonomických a hospodářských zájmů.  

Světové ekonomické fórum pak ve své strategii The Future of Jobs 19  (2016) 

definuje, že do budoucna se bude zvyšovat podíl odborných pozic vyžadujících 

specifické dovednosti spojené s informačními technologiemi, schopnosti se stále učit 

novým věcem. Úspěšné budou ty organizace, které dokáží dostatečně využít potenciál 

znalostí kumulovaných ve svých zaměstnancích. 

Znalostní ekonomika klade výrazný důraz na vzdělávání, učení se a inovace. 

Cestou naplnění rysů definovaných znalostní ekonomikou je znalostní management, 

který může zajistit udržitelnou budoucnost stávajícím organizacím, v případě, že se 

transformují na organizace znalostní a učící se. 

  

                                                           
18 Viz http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm 
19 Viz http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
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4.2. Znalostní organizace 

Se znalostmi a jejich využitím ve prospěch ekonomiky souvisí koncept učící se 

organizace. Senge definoval organizace jako dynamické systémy, které by se měly 

nepřetržitě adaptovat na nové podmínky a zlepšovat, tedy učit se. Senge pak ve své 

knize Pátá disciplína (2016) také definoval učící se organizace následovně „jsou 

to organizace, ve kterých lidé neustále zvyšují svou schopnost dosahovat 

požadovaných výsledků prostřednictvím společného učení se, jak se podílet 

na vytváření a zlepšování reality.“ (Senge in Petříková a kol. 2010:41). Senge 

považovala za jedinou možnou konkurenční výhodou, kterou firma může získat, 

schopnost učit se rychleji než konkurence.  

Ovšem prvním, kdo uvedl koncept učící se společnosti byl Donald Schon (1973). 

Přešel od tradičního modelu dělby pravomocí, odpovědností a moci k pružnějšímu 

formátu, který se vyznačuje schopností pracovat s nahodilostmi a změnami v prostředí 

(Míka 2004).  

Nyhan (1999) pak doplňuje definici učící se organizace o schopnost zapojení všech 

členů do úsilí dosáhnout organizační a individuální efektivnosti tím, že je neustále 

reflektováno to, jak jsou zvládány strategické a každodenní úkoly (Míka 2004). 

Za důkaz splnění této reflexe považuje:  

▪ existenci kompetentních zaměstnanců s vysokou mírou samostatnosti 

a kontroly nad vykonáváním jejich pracovních úkolů;  

▪ existenci strategie podpory sebevzdělání, získávání znalostí a rozvoj 

kompetencí;  

▪ a organizaci práce, která zajišťuje předávání srozumitelných informací o rolích 

a povinnostech jednotlivých aktérů vůči celku. 

Učící se organizace je předstupněm organizace znalostní. Organizace, která se učí 

ze situací, jimiž prošla, je organizací, která získává znalosti. Pokud následně 

organizace se znalostmi pracuje a má nastavený znalostní management, posunuje se 

ke stavu znalostní organizace. Z toho vyplývá, že by každá moderní organizace, 

kromě procesu učení, měla mít nastavený i proces znalostního managementu. V učící 

se organizaci jde prvotně o proces, kdy zaměstnanci znalosti získávají. Znalostní 
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organizace již pracuje s konceptem uchovávání získaných znalosti. Senge vydefinoval 

rysy, které učící se organizace musí splňovat (Petříková 2010): 

▪ v organizaci musí existovat prostředí, které je popsáno vlastními vizemi, 

strategiemi a hodnotami. Toto prostředí by mělo být neustále zlepšováno; 

▪ v organizaci musí existovat správci systémů managementu znalostí, 

přičemž ti by měli dohlížet a kontrolovat celý průběh získávání znalostí 

a rozvíjet systém tak, aby se znalosti uchovávali; 

▪ v organizaci by měl být nastaven systém sdílení znalostí a mentoringu.  

Což znamená, že znalostní organizace splňuje následující kritéria: 

▪ V organizaci existuje prostředí definované vizemi a misemi, popsané 

v manuálech a dokumentech, kde jsou zachyceny procesy managementu 

znalostí, a v ideálním případě existují i ICT nástroje, které pomáhají znalosti 

uchovávat; 

▪ znalostní management mají na starosti určené osoby, které pečují o toto 

prostředí a odpovídají za další rozvoj tohoto prostředí. Takové osoby by 

měly mít kompetence v oblasti správy managementu znalostí, tedy ICT, péči 

o zaměstnance, vzdělávání a péči o klienty, služby a produkty organizace. 

Stejně tak by správci měli mít k dispozici rozpočet, který mohou pravidelně 

investovat do rozvoje prostředí; 

▪ zaměstnanci mají dostatečnou svobodu, kompetence a zodpovědnosti 

vykonávat svoji práci a jsou srozuměni se svými rolemi v organizaci; 

▪ organizace by měla mít nastaven systém zaučování a sdílení znalostí např. 

formou mentoringu. Součástí tohoto systému by měl být i proces hodnocení 

zaměstnanců a vyhodnocování celého procesu učení. 

Znalostní organizace je taková organizace, která má nastavenu vizi, cíle 

a poslání směřované k tomu, aby dokázala znalosti kumulované uvnitř 

organizace organizovat, analyzovat a znova využívat – učit se. 
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4.3. Znalostní management 

Procesem, který se prací se znalostmi zabývá, je znalostní management,20 který 

organizuje a vytváří vhodné prostředí pro sdílení, rozvoj a využívání znalostí; na úrovni 

firem je tímto prostředím např. firemní kultura. Oproti tomu, pokud mluvíme 

o managementu znalostí, pracujeme s „konkrétními znalostmi a vytváří se prostředky 

a postupy, jak tyto znalosti získávat, zpracovávat, zpřístupňovat a využívat“ (Bureš 

2007:22). Prvním krokem ve znalostní managementu je identifikovat, jak jsou znalosti 

vytvářeny, kde se v organizačním systému ukládají, kde je třeba zakotvit a kde je třeba 

podpořit jejich vznikání (Henczel, 2000). Do hry zde vstupují i nástroje na uchovávání 

znalostí, kterými jsou expertní, znalostní a informační systémy. 

Předpokladem pro vytvoření efektivního systému sdílení znalostí je vznik 

a neustálý rozvoj takového prostředí, které zajistí, aby znalosti a informace byly 

na jednom místě sdílené a dostupné napříč organizací. Systém by měl umožňovat co 

nejrychlejší šíření mezi lidmi a byl otevřený trvalému zlepšování. Tento proces je 

podmíněn firemní strategií, týmovou spoluprací a firemním kulturou (Petříková a kol. 

2010), přičemž „firemní kultura je synergickým zobrazením dosažené systémové 

úrovně kompatibility, flexibility a koexistence podnikové filozofie, ze které se dá 

usuzovat na zdraví organizace, její stabilitu a funkčnost“ (Petříková a kol. 2010:23).  

Naplnění firemní kultury podporující znalostní management napomáhají nástroje 

pro management znalostí, kterými jsou expertní, znalostní a informační systémy. 

Expertní systém je takový systém, který do určité míry dokáže simulovat rozhodování 

člověka s určitou expertní znalostí. Rozhodování probíhá na základě rozhodovacích 

stromů. V prvních expertních systémech byl hlavní důraz kladen na kvalitu 

rozhodování a systém alternoval experta. Oproti tomu pozdější posun k znalostnímu 

systému klade důraz na využívání znalostí převzatých od experta, jde tedy o roli 

asistentskou a podpůrnou (Sklenák a kol. 2001).  

Podle jedné z definic by efektivní znalostní management měl zajistit to, aby znalosti 

nebyly pouze hromaděny, ale také efektivně využívány, a to v návaznosti na cyklus 

                                                           
20 Z anglického knowledge management 
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managementu znalostí. Tento cyklus je popsán například v normách ISO pro integraci 

systémů řízení (Petříková a kol. 2010). 

Tabulka 1, 4.3.: Cyklus managementu znalostí 

Stávající znalosti S průmětem do vize, mise, strategie 

Tvorba znalostí 

Lidé nacházejí nové způsoby práce, 

management rozvíjí know-how v oblasti 

personálního řízení, hodnocení, 

odměňování, motivace, komunikace. 

Zachycení znalostí 

Posouzení hodnoty nových znalostí, 

nalezení způsobů jejich prezentace 

napříč organizací, motivace, 

komunikace. 

Zařazení znalostí 

Nové znalosti jsou zařazené do 

správného kontextu pro využití dalšími 

osobami, skupinami a týmy. 

Uskladnění znalostí 

Uložení znalostí v rozumné formě tak, 

aby mohly být použity, průmět do 

podnikových informačních systémů. 

Správa znalostí 

Znalosti musí být stále revidovány, 

ověřovány z hlediska významu a 

přesnosti (manažerské audity). 

Rozšiřování znalostí 

Znalosti musí být zpřístupněny 

v použitelné formě komukoliv, 

komukoliv, kdo je v organizaci 

momentálně potřebuje / neustálé 

vzdělávání, komunikace, motivace. 

Zdroj: Petříková 2010:110 

Základními požadavky na systém znalostního managementu jsou informovanost, 

přístupnost, dosažitelnost, včasnost, bezpečnost a otevřenost (Skolková 2003). 

Podle Miltona (2015) musí znalostní management obsahovat následujících pět 

prvků: 
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▪ KM se musí vyrovnat s obchodem, neměl by být zaveden sám o sobě, ale 

proto, že umí napomoci k řešení obchodních problémů; 

▪ KM musí zahrnovat získávání a shromažďování, protože ve znalostním 

managementu existují dvě klíčové dimenze, které představují dvě cesty 

mezi znalostmi a znalostním uživatelem; 

▪  KM musí řešit aktuální nabídku a poptávku. Jak nabídka, tak i poptávka jsou 

platnými způsoby, jak řídit tok znalostí;  

▪ KM musí respektovat role v organizaci, být procesně nastaven včetně 

zodpovědných osob a využívat nástroje; 

▪ KM musí být součástí podnikání, to znamená, že musí být začleněn 

do běžného procesu podnikání.  

Znalostní management má mnoho společných rysů s informační, zásadní rozdíl je 

v tom, že kromě nástrojů ICT do oblasti vstupuje personální řízení, rozvoj 

zaměstnanců a budování firemní kultury zaměřené na rozvoj znalostního a učícího se 

prostředí. 

 

4.4. Znalosti v organizacích  

Pojem organizace se používá pro organizované formální skupiny lidí, mající 

společné cíle a motivace, kteří měří vlastní výkonnost a vymezují se vůči okolnímu 

prostředí. Organizace, coby nadřazený výraz pro firmu, neziskovou organizaci, 

politickou stranu i další uskupení, má své specifické rysy, mezi které patří například již 

uvedené vymezování se vůči okolnímu prostředí, a fungování za pomocí struktur 

a hierarchií s rozdělenými rolemi jednotlivých členů, kteří mezi sebou mají rozdělené 

odpovědnosti a činnosti a vzájemně spolupracují. Stejně tak by jednotliví členové 

v rámci organizace měli sdílet informace a znalosti, aby společně dospěli ke stejnému 

cíli, kterým může být zisk, společenská změna či cokoliv dalšího (Vodáček, Vodáčková 

2001).  

Vzhledem k těmto rysům se organizace vyznačují potřebou stanovení procesů 

a postupů. Co takový proces v organizaci znamená a jaké má rysy, definuje norma 
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ČSN EN ISO 9004:2010. 21  Proces je zde chápán jako nástroj pro naplňování 

strategických záměrů organizace, kde jednotlivé procesy na sebe vzájemně působí 

a navazují. Proto je důležité, aby i v oblasti sdílení informací a znalostí v organizaci byl 

zaveden, pokud možno, takový řád, který umožní sdílení napříč organizací. Čím větší 

je pak organizace, tím větší je variabilita informací a zdrojů a vyšší nároky na procesní 

řízení/management (Petříková a kol. 2010). 

4.4.1. Procesní řízení organizace 

Každá organizace je řízená procesy, a ty mají svá pravidla, která vycházejí z cíle 

organizace a jsou jasně strukturována. Takto řízené organizaci říkáme procesně 

řízená (Cienciala a kol. 2011). Mezi její charakteristiky patří: 

▪ procesy jsou jasně definovány a strukturovány včetně jasného začátku 

a konce jednotlivých na sebe navazujících kroků; 

▪ procesy musí mít jasně identifikovány požadavky na vstupy a výstupy, 

materiální, finanční nebo energetické;  

▪ každý proces je určen konkrétnímu zákazníkovi – externímu (klient) nebo 

internímu (zaměstnanec) a cílem je uspokojit jejich potřeby; 

▪ procesy, které nenaplňují cíle, nepřináší hodnoty, či jsou zastaralé, by měly 

být zrušeny nebo upraveny, a to včetně dokumentů, které je popisují; 

▪ každý proces má svého experta, který jej zná nejlépe, tyto znalosti by měly 

být dále rozvíjeny a uchovávány; 

▪ všechny procesy v organizaci by měly utvářet ucelený systém 

managementu, to znamená, že by měly mít vzájemné vazby a být jasně 

ohraničené.   

Uvedená pravidla jsou obecným vodítkem, které je aplikovatelné na jakýkoliv 

proces ať už se mluví o informačním nebo znalostním managementu. Každý proces 

znalostního managementu pak odpovídá svým specifikem tomu, s jakým typem 

znalostí pracujeme. 

4.4.2. Typy znalostí v organizaci  

                                                           
21  Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli 
organizace působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy managementu 
kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako například 
management znalostí a inovace. Viz https://shop.normy.biz/detail/86008 
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Znalosti, stejně jako informace, lze členit, podle jejich původu. Znalost můžeme 

definovat jako vztah znalost = informace + x (Vymětal, Diačiková, Váchová 

2005:210). Další, podrobnější charakteristiky definují znalost jako „měnící se systém 

zahrnující interakce mezi zkušeností, dovednostmi, fakty, vztahy, hodnotami, 

myšlenkovými procesy a významem“ (Veber a kol. 2000:226) nebo jako danou 

schopnost uchovávat, komunikovat a zpracovávat informace do systematicky a 

hierarchicky uspořádaných znalostních struktur. 22  Znalost je charakterizována 

zobecněním a abstrakcí, na rozdíl od dat nebo informace.  

Tabulka 2, 4.4.2.: Rozdíly mezi pojmy data – informace – znalosti 

Kritérium Data Informace Znalosti 

Komunikovatelná 

forma 

čísla, fakta, 

znaky, obrázky, 

záznamy 

v systému 

data zpracovaná ve 

vhodné, 

srozumitelné formě 

a kontextu 

analyzované a 

vyhodnocené 

informace 

zasazené do 

daného kontextu a 

významné i pro 

další činnost 

Zdůrazňuje se 
záznam, 

archivace 

přístup, třídění, 

řízení toku v daném 

kontextu 

porozumění, 

odvozování nových 

skutečností 

v novém kontextu 

ze stávajících 

znalostí 

Příklad 

prezentace 
Noty partitura 

interpretace 

skladby konkrétním 

hudebníkem 

Charakteristika - 

pomíjející a 

specifické 
trvalé a všeobecné 

konkrétní a 

praktické 

abstraktní a 

teoretické 

                                                           
22 Viz heslo znalost TDKIV http://ipk.nkp.cz/formulare/tdkiv 
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subjektivní a 

závislé na kontextu 

objektivní a 

nezávislé na 

kontextu 

vlastnictví 

organizace 

vlastnictví 

jednotlivce 

Zdroj: upraveno podle Vymětal, Diačiková, Váchová 2005:211 

Spender (1996) pojmenoval jedno ze základních členění znalostí, a to podle 

sdělitelnosti sdělení na explicitní a implicitní (tacitní)23.  

Explicitní znalost je shodná s pojmem informace. Můžeme ji vyjádřit pomocí 

jazyka, obrázku, písma, digitálního záznamu či notového záznamu, formulí, 

specifikací, manuálem. Explicitní znalost můžeme skladovat, bez problémů přenášet, 

předávat, a/nebo uchovávat v informačních a expertních systémech. Znamená to, že 

explicitní znalosti můžeme vzájemně kombinovat a vytvářet z jejich kombinací znalosti 

nové (Mládková 2005), například malíř míchající nové kombinace barev. 

Implicitní – tacitní znalost je kombinací znalostí explicitních, ale také získaných 

dovedností a zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních 

představ konkrétního člověka (Mládková 2005). Tacitní znalost je individuální 

záležitostí, která je ovlivněná emocemi a vnímáním jednotlivce, je intimní a individuální 

záležitostí. Díky těmto rysům je velmi těžko přenositelná a zaznamenatelná. Pokud 

organizace potřebují pro naplňování svých cílů tyto znalosti zaznamenat, nezbývá než 

vytvořit takové prostředí, které jednotlivé členy motivuje ke sdílení.24 

Rozdílem mezi explicitními a tacitními znalostí je, že explicitní znalost je 

objektivizována a odkazuje na zásady a postupy, oproti tomu tacitní znalost je 

získávána na sociální úrovni, tedy sociální interakcí, vzniká na základě vhodné firemní 

kultury, přesvědčení a hodnot. V organizaci jsou vnímány jako individuální, proto je 

jedním z cílů znalostního managementu z tacitní znalosti vytvořit znalost explicitní, 

tedy z individuální na objektivizovanou (Lauer, Tanniru 2001).  

Obrázek 5, 4.4.2.: Typy znalostí 

                                                           
23 Viz heslo znalost TDKIV http://ipk.nkp.cz/formulare/tdkiv 
24 Viz kapitola 5. Personální řízení a znalosti 
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Zdroj: ManagementMania.com (online)25 

Proměny a vývoj obou typů znalostí a jejich přelévání z jedné kategorie do druhé 

popisuje model SECI od Nonaky a Takeuchiho (1995). SECI je zkratka, která 

představuje jednotlivé fáze proměn, tedy socializace (S), externalizace (E), 

kombinace-slučování (C) a internalizace (I). Teorie pracuje s tím, že proces vzniku 

obou typů znalostí prochází procesem, který prochází jednotlivými fázemi. Znalosti se 

v procesu pohybují v cyklech a průběžně procházejí všemi fázemi, jako v spirále.  

oscilují mezi extrahovanými tacitními (vnitřními, osobními, nevyslovenými 

a neuchopitelnými) znalostmi jedince, ze kterých se tak stávají explicitní (veřejné, 

firemní, vyslovitelné a uchopitelné) znalosti, a naopak, explicitní znalosti jsou zpětně 

internalizovány (osobně zpracovávány) a stávají se z nich tacitní znalosti (Dvořák 

2013). 

Obrázek 6, 4.4.2: Model SECI 

                                                           
25 Viz https://managementmania.com/cs/search/all?text=typy+znalost%C3%AD 
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Zdroj: Wikipedia (online)26 

Další možné dělení, více propojené s managementem, je dělení podle obsahu 

znalostí, kterou nabízí nabízí J.B.Quinn (Bureš 2004), který nabídl dělení znalostí 

podle otázek, které zodpovídají. Zodpovězení otázek dokáže tacitní znalosti 

transformovat na znalosti explicitní:  

• Know – how (vědět jak) – dovednosti a zkušenosti 

• Care – why (moudrost) – kreativní jednání 

• Know – what (vědět co) – faktické znalosti 

• Know – why (vědět proč) – naplňování cíle organizace 

• Know – where (vědět kde) – znalost kontextu a prostředí 

• Know who (vědět kdo) – znalost zodpovědné osoby nebo experta 

• Know when (vědět kdy) – znalost procesů organizace 

Existuje ještě mnoho dalších pohledů na třídění znalostí; například podle původu 

na odborné a projektové, na znalosti individuální paměti nebo paměti organizace, 

(Vymětal, Diačiková, Váchova 2005) nebo podle místa jejich existence27 na ztělesněné 

                                                           
26 Viz https://en.wikipedia.org/wiki/SECI_model_of_knowledge_dimensions 
27 Třídění podle F. Blacklera 



37 
 

(embodied), vložené (embedded), vmyšlené (embrained), vkulturněné (encultured) 

a vkódované (encoded) (Bureš 2004). Petříková (2010) naopak rozděluje znalosti 

na dovednost (zručnost, um), znalost (schopnost) a odbornost (expertiza).  

Každá klasifikace nebo třídění s sebou přináší trochu odlišný koncept, jak 

by znalosti měly být získávány a uchovávány. Nicméně všechna dělení znalostí se 

shodnou na tom, že základním prvkem získání znalostí je schopnost komunikovat 

a získané znalosti uchovávat. Efektivní řízení znalostí nemůže být nikdy orientováno 

pouze na jednu izolovanou část systému/procesu, technologii nebo metodu, protože 

jde o provázané aktivity v mnoha oblastech, tedy ICT, personální řízení a řízení 

znalostí, což je plný koncept managementu znalostí. 

4.4.3. Získávání znalostí  

Znalostní systém zobrazuje znalosti jako objekt, který lze shromažďovat, ukládat, 

organizovat a rozšiřovat. Zaměřuje se na tvorbu, řízení, ukládání a vyhledávání 

objektivizovaných (explicitních) znalostí. Přesto poznání zůstává u jedince, který jej 

vlastní a přenáší se hlavně formou sociálních sítí, resp. kontaktů. Právě pro práci 

s explicitními znalostmi hrají klíčovou roli znalostní systémy. Naopak tzv. síťové 

modely získávání znalostí zahrnují společenskou interakci a přímou komunikaci mezi 

osobami. Oba modely pak společně zahrnují společensko-technickou kombinaci 

(Lauer, Tanniru 2001). Znalostní systémy28 tak v sobě uchovávají informace, které 

v sobě obsahují již osobní zkušenost.  

Získávání znalostí je společensko-technický proces, kdy jedinec se znalostí je 

ochoten sdílet v rámci sociální interakce a tato znalost je pak objektivizována 

a uchována ve znalostním systému k dalšímu použití.  

                                                           
28 Viz TDKIV: Znalostní systém je počítačová aplikace nebo systém simulující poznávací a rozhodovací 
činnost experta při řešení složitých úloh s cílem dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality 
rozhodování na úrovni experta. Základní součásti tvoří báze znalostí, báze dat k řešeným případům a 
řídící mechanismus (inferenční neboli odvozovací stroj, rozhodovací jádro), tj. program pro práci s těmito 
bázemi využívající technik umělé inteligence. Tyto součásti obvykle doplňuje modul pro komunikaci s 
uživatelem a vysvětlovací modul. Obecně použitelný řídící mechanismus bez báze dat a báze znalostí 
se nazývá prázdný expertní systém (pouzdro, angl. shell). Z hlediska charakteru řešených úloh se 
rozlišují systémy diagnostické, plánovací a hybridní; z hlediska reprezentace znalostí se rozlišují 
systémy založené na pravidlech, na rámcích a na logickém programování 
 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-
c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dznalostn%C3%AD+syst%C3%A9m 



38 
 

4.4.4. Metody získávání znalostí 

Vilém Sklenák (2001) ve své knize Data, informace, znalosti a internet definuje tři 

základní zdroje znalostí: 

▪ slovní dialog s expertem (elicitace). Během dialogu se identifikují za užití 

verbálních a neverbálních technik znalosti, které jsou získávány od experta, 

zaznamenávány a následně ukládány do systém;. 

▪ dalším zdrojem jsou dokumenty a texty vytvořené expertem. Historicky by 

za důležitý zdroj znalostí byla považována tzv. šedá literatura (sborníky 

z konferencí, zprávy ze služebních cest atd.). V současném pojetí se 

za takové texty mohou považovat články, blogy, obchodní nabídky, 

poznámky nebo další dokumentace. U získávání znalostí z textů se ovšem 

objevuje možnost ztráty skrytých kontextů, které nejsou popsány v textu 

do přesnosti. Chybí tak bezprostřední vysvětlení autora textu; 

▪ dalším příkladem jsou případové studie, což jsou informace shromážděné 

ke konkrétnímu příkladu přímo expertem.   

Znalostní organizace29 jsou definovány určitými rysy znalostní organizace, z této 

definice pak vyplývají další zdroje získávání znalostí (Petříková a kol 2001): 

▪ různé příručky, metodiky a návody sestavené na základě popisu fungujícího 

procesu; 

▪ výsledky řešení a odpovědí na dotazy ze strany klientely, např. databáze 

dotazů a odpovědí došlých do klientského centra; 

▪ poznatky o konkurenčním řešení a konkurenci na trhu. 

Získávání znalostí má stejné rysy jako proces učení se. Sklenák (2001) rozlišuje 

dva typy učení, a to „učení se znalostem30  a učení se dovednostem“31. První typ hledá 

koncepty, obecné zákonitosti apod. (…), u druhého typu jde o to zdokonalit své 

schopnosti na základě procvičování nějaké činnosti“ (Sklenák a kol. 2001:155). 

Pro získávání znalostí je ovšem důležitý první typ. Důležitá je rovněž vhodná metoda 

                                                           
29 Viz kapitola 4.2. Znalostní organizace 

30   Z anglického knowledge acquisition 
31   Z anglického skilllil refinement 
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pro jejich získávání. Vhodné metody se používají v mnoha disciplínách, např. 

v sociologii. Patří mezi ně: 

▪ statistické metody. Vhodné pro zpracování převážně numerických dat, a to 

v celé škále dalších použitých metod. Statistické metody rozvíjejí znalosti 

za použití empirických dat, tedy dat založených na vlastních zkušenostech, 

a využívá matematickou statistiku. Cílem statistiky je najít informace 

v dostupných datech;  

▪ symbolické metody, které jsou založeny na rozhodovacím stromě. 

Rozhodovací strom je postaven na usuzování z již známých případů. 

Nejznámějším příkladem je rozhodování o přiznání půjčky v bance; 

▪ subsymbolické metody, které používají neuronové sítě, bayesovské sítě 

nebo genetické algoritmy. 

Ceblová (1999) zmiňuje několik dalších metod, kterými jsou rozhovor nebo 

brainstorming s expertem, karetní metodu, kdy expert navrhuje různá setřídění 

objektů/případů uvedených na jednotlivých kartách a s tím související metodu 

repertoárové tabulky, 32 interaktivní získávání znalostí od experta, automatizované 

získávání znalostí (z příkladů a souborů dat) tzv. dolování dat (data-mining).  

Pro získávání znalostní je potřeba vytvořit příslušné prostředí a procesy, pokud 

není možné zřídit procesy je účelnější nastavit systém tak, že umožní přístup k lidem, 

kteří „znají“, než vystavět robustní síť různých systémů (Kout 2006). Pro získávání 

znalostí od lidí jsou zcela klíčový vedoucí pracovníci, kteří mohou sdílení znalostí 

napomoci. Ovšem vždy musí být procesu předávání znalostí účastny dvě strany. 

Strana, která chce předávat, a ta, která je ochotná přijímat. Pro tento proces je důležité 

vytvořit příležitosti, kde mohou zaměstnanci znalosti sdílet (Matošková 2017).  

Metody získávání znalostí od expertů jsou různé a záleží na tom, jak velká je 

organizace a jak rozsáhlý systém pro získávání znalostí a jejich uchovávání je potřeba. 

Je možné použít ověřené statistické metody pro vytěžování podnikových systémů 

anebo je možné nastavit systém sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Pro obě varianty 

                                                           
32 Metoda je založená na "konstruktivní psychologické teorii" G. Kellyho. Založeno na dvou pojmech, 
objekta tématokonstrukty. Každý konstrukt je tvořen dvěma protikladnými vlastnostmi, které tvoří jeho 
mezní hodnoty, a tím je charakterizován daný objekt. 
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je potřeba vytvořit vhodné prostředí a zvolit vhodné nástroje. Vybrat vhodnou cestu 

k získávání znalostí může identifikovat audit znalostního managementu.  
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4.5. Management znalostí v organizaci 

Management znalostí organizuje tacitní informace, tedy subjektivní znalosti 

uchovávané v hlavách zaměstnanců, přičemž existují dva přístupy, jeden je rozšíření 

informačního managementu o databáze know-how a druhý, který podporuje vytváření 

takového prostředí, které umožňuje osobní kontakt a sdílení znalostí (Bawden, 

Robinson 2017). Cílem managementu znalostí v organizaci je „maximalizace využití 

intelektuálního kapitálu organizace a znalostí jejích jednotlivých členů pro zvýšení 

výkonnosti, zvýšení zisku a splnění strategie“ (Vymětal, Diačiková, Váchová 

2005:223). Tomuto cíli by měly být podřízeny procesy v organizaci. Důležité 

pro znalostní management v organizaci je vhodná infrastruktura a existující 

intelektuální potenciál zaměstnanců (Petříková a kol. 2010). První podmínkou 

pro znalostní management je nastavení operativního řízení procesů a to: tvorba 

znalostí, ověření znalostí, třídění znalostí, uchování znalostí, sdílení znalostí 

a uplatnění znalostí (Petříková a kol 2010:224). Druhou podmínkou managementu 

znalostí je týmová spolupráce, interní kultura organizace, vhodné informační 

a znalostní expertní systémy a informační technologie 33  a tomuto cíli podřízená 

organizační struktura. Panuje také shoda, že nedílnou součástí úspěšného 

znalostního managementu je vhodné nastavení personálních procesů 34  a vysoká 

motivace zaměstnanců (Vymětal, Diačiková, Váchová 2005).  

Přístupů a definicí managementu znalostí je opět mnoho, ale proces má mít 

minimálně tři prvky (Bawden, Robinson 2017:341):  

▪ obsah – typ a způsob sdílených znalostí; 

▪ technologie – nástroje a prostředky sdílení znalostí; 

▪ kultura – prostředí motivující ke sdílení znalostí. 

Další podmínkou je nastavení tzv. intenzifikační35 procesů pro vytváření znalostí 

(Vymětal, Diačiková, Váchová 2005: 223-224): 

▪ existence a aktualizace strategií; 

▪ plánování, monitorování, hodnocení; 

▪ inovace produktů a služeb; 

                                                           
33 Viz následující kapitola 
34 Viz kapitola 5 Personální řízení a znalosti 
35 Možno zaměnit za výkonné nebo účinné 
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▪ plánování a sledování nákladů; 

▪ řízení vztahů se zákazníky; 

▪ řízení obchodní a partnerské sítě; 

▪ řízení rozvoje zaměstnanců; 

▪ sledování konkurence36;  

▪ rozvoj kompetencí a firemní kultury; 

▪ vyrovnávání rozdílů ve výkonosti; 

▪  sdílení dobré praxe37; 

▪ rozvoj intelektuálního kapitálu a paměti organizace. 

 Výše uvedené definice se promítají do auditu znalostního managementu, který by 

měl vyhodnotit, jaké úrovně organizace v uvedených oblastech dosahuje a navrhnout 

případná zlepšení38. 

Management znalostí a přístupy k němu hodně záleží na volbě organizace. Je 

možné stávající prostředí obohatit o databáze s uloženými znalostmi (typ know-how), 

nebo vytvořit takové prostředí, kde jsou znalosti sdílené v rámci běžného pracovního 

života (možnost síťování). První typ vyžaduje vytvoření a nastavení procesů, druhý 

vyžaduje silnou firemní kulturu. K jakému typu managementu organizace tenduje, 

může odhalit nezávislý audit znalostního managementu. 

 

4.6. Podnikové informační a znalostní systémy 

Pro efektivní znalostní management je nutné používat vhodné nástroje 

managementu znalostí. ICT nástroje podporující práci se znalostmi využívají 

organizace všech velikostí. Zdroje uvádí, že mezi nejčastěji používané technologie pro 

řízení znalostí patří intranet, systémy pro správu dokumentů a obsahu, help desky a 

databáze často kladených dotazů, technologie na sledování aktivit (workflow 

technologie), datové sklady (data warehouse), nebo technologie na modelování 

předem neznámých vztahů (data mining). Z oblasti personalistiky pak lze uvést 

elearningové aplikace (Petříková a kol. 2010).  

                                                           
36 Z anglického Competitive Intelligence 
37 Z anglického Best Praxis 
38 Viz kapitola 6. Audit znalostního managementu 
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Pojem expertní systém byl poprvé použit v literatuře v 70. letech 20. století a první 

komerční systémy začaly být nasazovány v 80. letech 20. století. Prvenství v použití 

pojmu expertní systém je připisováno Feigenbaumovi, který definuje expertní systém 

(ES) jako počítačový program, který simuluje rozhodování experta při řešení složitých 

úloh, za využití zakódovaných a explicitně vyjádřených znalostí, převzatých právě 

od experta. Jejich cílem je nahradit roli experta a zpřístupnit znalosti širšímu spektru 

uživatelů (Dvořák 2004). Expertní systém musí být navržen tak, aby byl schopen 

vysvětlit a zdůvodnit závěry a položit vhodný doplňující dotaz. 

Expertní systémy se skládají z následujících částí:  

▪ báze znalostí; 

▪ inferenční mechanismus; 

▪ I/O rozhraní (uživatelské, vývojové, vazby na jiné systémy); 

▪ vysvětlovací modul;  

▪ komunikační modul; 

▪ modul pro akvizici (získávání) znalostí; 

Nicméně v podnikové sféře se běžněji používají spíše podnikové informační 

systémy (PIS)39, nikoliv tolik sofistikované expertní systémy. PIS je typ informačního 

systému, který se užívá k podpoře podnikových procesů a ulehčuje práci s velkým 

objemem dat (Basl 2001). Na prudký rozvoj těchto systémů má vliv čím dál větší 

rozmach internetu, který umožňuje zlepšení komunikace uvnitř i vně organizace. Basl 

definuje dvě kategorie PIS, a to integrované informační systémy (ERP)40  a APS/SCM 

systémy41, které jsou určeny pro optimalizaci procesů převážně v oblasti plánování, 

obchodu, rozvoje lidských zdrojů a marketingu. Následuje výčet PIS (Skolová 2003). 

CRM systémy – řízení vztahu se zákazníky42 

 CRM systémy jsou systémy zaměřené na tvorbu a udržování vztahů se zákazníky. 

Podobají se databázím, které pomáhají shromažďovat, zpracovávat a využívat 

informace o zákaznících. CRM systémy jsou určené pro oboustrannou komunikaci 

mezi organizací a zákazníkem a díky uloženým informacím tak lze prostřednictvím 

                                                           
39 Z anglického Enterprise Information System (EIS) 
40 Z anglického Enterprise Resource Planning (ERP) 
41 Z anglického Advanced Planning Systém / Supply Chain Management 
42 Z anglického Customer relationship management 
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tohoto nástroje odhadovat budoucí potřeby zákazníků. CRM systémy obsahují 

základní evidenci zákazníků a evidují veškeré aktivity v rámci obchodního vztahu.43 

Nejznámějšími na trhu v ČR jsou produkty společností Microsoft, Oracle Salesforce 

nebo SAP. 

ECM systémy – správa obsahu44 

 ECM systémy jsou definovány jako produkty zaměřené na správu digitalizovaných 

papírových a/nebo elektronických dokumentů45 strukturovaného i nestrukturovaného 

obsahu, jako jsou data, dokumenty, tabulky, prezentace, videa, emaily, obrázky či 

zvukové záznamy. Systémy ECM pomáhají převážně s tvorbou dokumentů; systémy 

typu DMS (Document management system) nebo EDM (Electronic Document 

Management) se zaměřují na jejich správu a organizaci, včetně řízení přístupů a jejich 

archivace.46 Nejznámějšími jsou produkty Microsoft SharePoint, OpenText ECM Suite, 

Oracle WebCenter Content, OKdox, Dropbox. 

ERP systémy – plánování podnikových zdrojů47 

 Systémy ERP jsou určeny k plánování podnikových zdrojů celé organizace. Jde 

o systém, který řídí většinu firemních procesů a činností od plánování zásob, nákupu, 

prodeje, marketingu, financí, personalistiky atd. Nejznámějšími produkty jsou opět 

SAP, ABRA G4, HELIOS, K2, KARAT, Money S5 nebo Oracle.  

HRM systémy – personální systémy  

Moderní personální systémy pomáhají sledovat kariérní rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců a pomáhají při prosazování různorodosti znalostí a zkušeností 

na pracovišti. Nejvíce potřebné jsou tyto systémy při hodnocení zaměstnanců 

a náboru (Záhorská, Mlček 2016). Nejznámějšími produkty jsou Oracle, Helios, Vema 

nebo OKbase.  

                                                           
43 Viz managementMania heslo CRM software https://managementmania.com/cs/crm-software 
44 Z anglického Enterprise Content Management 
45 Z anglického Document management system nebo Electronic Document management 
46 Vize heslo ECM systémy https://managementmania.com/cs/ecm-enterprise-content-management-
sprava-obsahu 
47 Z anglického Enterprise Resource Planning 
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EIS systém – systémy pro podporu vrcholového vedení48 

Jde o druh informačního systému pro správu obsahu a informací, který usnadňuje 

a podporuje vedení společnosti v rozhodování a řízení organizace. Systém poskytuje 

snadný přístup k interním i externím informacím relevantním pro organizační cíle. 

Nejznámějším je pak SAP. 

Organizace, které prošly digitalizací a digitální transformací, tedy propojením 

procesů a nahrazením časově náročných manuálních nebo administrativních úkonů 

zautomatizovanými procesy, jsou úspěšnější v dosahování svých cílů. Podle studie 

„Leaders 2020“ 49  provedené Oxford Economics mají tyto organizace vyšší 

pravděpodobnost lepších hospodářských výsledků o 38 %, a mají spokojenější 

zaměstnance, kteří dosahují 1,5krát vyšší efektivity spolupráce (Záhorská, Mlček 

2016). Podnikové informační systémy a expertní systémy jsou tak jedním z důležitých 

nástrojů managementu znalostí v organizacích.   

Podnikové informační systémy jsou nástrojem, který pomáhá uchovávat znalosti, 

které vznikají v organizaci. Jejich role je uchovávat a umožnit sdílet informace 

a znalosti zaměstnanců tak, aby k nim měl přístup každý zaměstnance v tu chvíli, kdy 

informace potřebuje. Jejich různorodost pak odpovídá tomu, s jakým typem informací 

jednotlivci pracují a kdo je jejich primárním zdrojem, tedy zda zákazníci, zaměstnanci 

nebo management organizace. Využití podnikových informačních systémů pak zapadá 

do konceptu organizace, která informační management rozšířila o management 

znalostí.  

 

4.7. Inovace a znalosti 

Inovace znamená zdokonalení produktu, procesu nebo organizační struktury nebo 

propagace. Inovace je komplexní proces realizace od nápadu, přes vývoj až 

po případnou realizaci50. Joseph A. Schumpeter (1942) tvrdil, že potenciál inovovat 

mají pouze velké monopolní podniky a že inovace vznikají v koncentrovaných tržních 

                                                           
48 Z anglického Executive Information Systems 
49 Viz http://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/leaders-2020 
50 Viz heslo inovace https://managementmania.com/cs/inovace 



46 
 

strukturách. Považoval také dokonalou konkurenci 51  za nemožnou a přímo 

za škodlivou. Oproti němu stojí se svými závěry Kenneth Arrow (1962), který 

poukazuje na to, že naopak jsou to velké monopolní podniky, které mají nízkou 

motivaci k inovaci právě proto, že mají monopolní zisk (Zemplinerová 2010). Později 

Peter F. Drucker (1985) považuje inovování za základní poslání organizace. Inovaci 

definuje jako akt, během kterého je materiál přeměněn na ekonomický zdroj, a to 

na základě rozhodnutí člověka (Mellinger 2013). Drucker také definoval sedm zdrojů 

inovace (Vacek 2000): 

▪ neočekávaná událost například nečekaný úspěch nebo neúspěch – úspěch 

i neúspěch je příležitostí pro inovaci; 

▪ rozpor mezi realitou a tím, co předpokládáme – nesoulad s ekonomickou 

realitou, rozpor mezi skutečností a předpoklady o ní, rozpor mezi 

předpokládaným a skutečným chováním zákazníka a jeho hodnotami; 

▪ inovace vycházející z potřeby určitého procesu; 

▪ změny struktury oboru nebo na trhu; 

▪ demografické změny; 

▪ změny v pohledu na svět, náladách a významech; 

▪ nově vzniklé znalosti. 

K rozvoji inovací je třeba vytvořit inovační strategii. Freeman a Soete (1997) 

definovali čtyři strategie, které pomáhají identifikaci a rozvoji inovací:  

▪ ofenzivní strategie (offensive strategy); 

▪ defenzivní strategie (defensive stratégy) 

▪ strategie imitace a závislosti 

▪ tradiční a opportunistická strategie 

▪ Produkt tradiční firmy se mění málo jestli vůbec protože si to poptávka 

nevyžaduje ani konkurence to nedělá. 

Ofenzivní strategie (offencive strategy) je založena na technickém vývoji 

a udržování vedoucí pozice před konkurencí, kdy klíčovou roli hrají vědecké poznatky 

                                                           
51 Obecně je možné rozlišovat dvě koncepce konkurence – a) dává důraz na chování fi rem, b) dává 
důraz na strukturu trhu. “V případě tržní struktury jsou rozhodujícími charakteristikami počet fi rem na 
trhu,jejich velikost a koncentrace na trhu. V případě chování firem je pak rozhodující strategie firem 
stanovování cen a množství, investice, výdaje na reklamu a diferenciaci produktu, výdaje na výzkum, 
vývoj a zavedení inovace” (Zemplinerová 2010:751). 
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a znalosti uvnitř organizace.  Defenzivní strategie znamená, že kopírujeme úspěšný 

produkt, ale zužitkováváme znalosti chyb a úskalí, které museli řešit lídři na trhu. Tato 

strategie je méně riziková. Rozdíl mezi oběma strategiemi je hlavně v načasování 

inovací. Strategie imitace a závislosti znamená, že vytváříme imitace produktů nebo 

existuje závislost na jednom odběrateli, který určuje směr inovací. Tradiční 

a opportunistická je závislá na poptávce trhu, pokud se na trhu nic neděje, organizace 

produkt neinovuje (Freeman, Soete 1997). 

Při tvorbě inovací hrají znalosti zásadní roli. Inovovat může podnik, který zná svou 

konkurenci, vyzná se v technologickém vývoji a umí se poučit z výher i chyb, svých 

i konkurence. Inovovat se ovšem dá, pokud organizace má odborné schopnosti 

a adekvátní znalosti. Schopnost inovace vlastního produktu je přímo na znalostech 

závislá, proto je pro organizace důležité věnovat pozornost znalostnímu managementu 

a managementu znalostí.  
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5. Personální řízení a znalosti  

Řízení lidských zdrojů hraje ve znalostním managementu podstatnou roli.  

Od původního pojmu – řízení lidských zdrojů a znalostí – se postupně upouští, novým 

trendem je používání pojmu personální řízení, který již nepovažuje lidi za „zdroje“. 

Armstrong (2007) definuje personální řízení jako přístup k zaměstnancům, který je 

strategicky a logicky zakotven v organizaci a je mu věnována náležitá pozornost. 

Cílem úspěšného personálního řízení je zajistit, aby organizace byla schopna 

prostřednictvím svých lidí plnit své cíle. Zároveň má využívání znalostí vést 

ke zlepšování učení se a zlepšování výkonu organizací (Armstrong 2007:30-31). 

Storey (1998) definoval personální řízení jako soubor vzájemně propojených politik 

vycházejících z určité ideologie organizace se čtyřmi aspekty. Těmi jsou specifická 

konstelace přesvědčení a předpokladů, strategické podněty pro rozhodovávání 

v rámci personálního řízení, zásadní role liniových manažerů a formování 

zaměstnaneckých vztahů. Tento koncept propojuje: 

▪ filozofii popisující hodnoty; 

▪ strategii definující směr; 

▪ politiky, resp. zásady, jak jsou filozofie a strategie naplňovány; 

▪ procesy obsahující formální postupy; 

▪ praxe zahrnující neformální přístupy; 

▪ programy umožňující realizaci vytyčeného plánu. 

Becker a Gerhart (1996) rozřadili tyto složky do tří úrovní, které pokrývají 

architekturu systému, alternativy politiky a procesy a praxe (Armstrong 2007). 
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Obrázek 7, 5.: Aktivity personálního řízení 

 

 

Zdroj: Armstrong 2007:28 

Řízení znalostí podle Beckera a Gerharta nákresu spadá do oblasti rozvoje 

lidských zdrojů.  

Dalším pojmeme spojeným se znalostním managementem je intelektuální kapitál, 

který je spojen s kreativitou, originalitou tvůrčího myšlení a s procesy podporujícími 

tvorbu přidaných hodnot (Petříková a kol. 2010). Armstrong (2007) popisuje 

intelektuální kapitál jako zásoby a toky znalostí, navázané na lidi, které jsou organizaci 

k dispozici společně s hmotnými zdroji. Cílem znalostního managementu je vytěžit 

a podchytit potenciál skrytý v hlavách lidí, který nemusí být nijak zachycen, ale 

pro organizaci je žádoucí umět tento potenciál sdílet a využívat. Jak definuje Petříková 

(2010) je „znalost (schopnost a um) nejdůležitější formou kapitálu podniku. Všechny 
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ostatní kapitály – peníze, technologie, budovy, půdy atd. jsou znalostnímu kapitálu 

podřízeny, následují jej a jsou na něm kriticky závislé“ (Petříková 2010:107). 

Podle Armstronga (2007) by personální řízení zaměřené na znalostní management 

mělo vycházet z přístupu opírajícího se o zaměření na výkon, což vyžaduje vytvoření 

řady vzájemně souvisejících procesů, které dohromady ovlivňují výkon organizace 

prostřednictvím lidí. Dosáhnout toho lze prostřednictvím zlepšování dovedností 

a zaměstnáváním nadšených zaměstnanců. Personální řízení má vliv na znalostní 

management hned v několika oblastech: v oblasti motivace, vzdělávání a hodnocení. 

Všechny tyto procesy mají vliv na pracovní výkon a získávání znalostí. 

Personální řízení ve vztahu ke znalostem má svou danou roli. Na rozdíl 

od informačního managementu, který je orientován na zdroje – informace, znalostní 

management potřebuje nastavit i procesy zaměřené na lidi, kteří jsou nositele znalostí. 

Současný koncept personálního řízení mění pojetí personální práce směrem 

od administrativy a personalistiky k novějšímu, komplexnějšímu přístupu a chápání 

člověka jako nejcennějšího zdroje, kterým organizace disponuje. Cílem takového 

personálního řízení je vytvořit prostředí, které lidi motivuje a umožňuje dále rozvíjet 

a učit se. Pro audit znalostního managementu je způsob personálního řízení a jeho 

nastavení jednou z klíčových oblastí, které by se měl věnovat.  

 

5.1. Motivace zaměstnanců 

Správně nastavený proces motivace znamená, že jsou vytvořeny takové pracovní 

nebo osobní podmínky, které podporují zájem zaměstnanců se aktivně podílet 

na plnění cílů a poslání organizace. Jde o propojení osobního zájmu a úsilí jednotlivce 

s potřebami organizace. Motivace zaměstnanců pomáhá utvářet myšlení a chování 

jednotlivců tak, aby odpovídalo zájmům organizace (Vodáček, Vodáčková 2001). 

Obecně jsou teorie motivace rozděleny podle následujících teorií (Armstrong 

2010): 

▪ teorie instrumentality z pol. 19. století;52 

                                                           
52 Instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné. Lidé pracují pouze 
pro peníze. Tato teorie neodpovídá potřebám znalostního managementu.  
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▪ teorie zaměřená na obsah (potřeby): Herzberg, Maslow; 

▪ teorie zaměřené na proces53: McClelland, Vroom, Porter, Lawler, Latham 

a Locke, Adams. 

Herzberg (1922) definoval dva faktory ovlivňující motivaci tzv. motivátory 

a hygienické vlivy. Mezi motivátory patří lidské potřeby, při kterých se uplatňuje zájem 

a úsilí zaměstnanců o zlepšení jimi vykonávaných činností. Motivace je odrazem 

potřeb, motivátor prostředkem a výsledkem je satisfakce, která je dosaženým cílem 

motivace. K hygienickým vlivům pak patří pracovní podmínky a interní (ne)spokojenost 

zaměstnance. Nesplnění hygienických potřeb způsobuje výraznou nespokojenost 

a prudký pokles motivace (Vodáček, Vodáčková 2001). V moderním pojetí se pak tato 

teorie dá vykládat jako potřeba rozvíjet svoji odbornost a kvalifikaci jako zdroj osobního 

růstu a požadavkem na slušné zacházení. Mezi hygienické potřeby patří vodně 

nastavené odměňování, vedení a kontrola, pracovní podmínky a administrativní 

procesy (Armstrong 2010). 

Nejznámější teorií motivace je tzv. Maslowova teorie, resp. teorie hierarchie potřeb 

Maslow (1954) tvrdí, že „hybnými silami motivačního chování lidí jsou zejména jejich 

potřeby. Konkrétní poznání těchto potřeb umožňuje využít jich jako motivačních 

motorů pro cílově orientované chování“ (Vodáček, Vodáčková 2001:163). Maslow 

ve své teorii předpokládá, že potřeby lidí jsou rozděleny do pěti skupin: 

▪ fyziologické potřeby; 

▪ potřeby existenční jistoty a bezpečnosti; 

▪ sociální potřeby; 

▪ potřeby uznání osobnosti; 

▪ potřeby seberealizace. 

 

  

                                                           
53 V teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy, které ovlivňují motivaci a 
uspokojení potřeb. V rámci teorie se pracuje s pojmy jako očekávání, dosahování cílů, pocity 
spravedlnosti. 
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Obrázek 8, 5.1.: Maslowa pyramida potřeb 

Zdroj: Vodáček, Vodáčková 2001:164 

První tři potřeby jsou označovány jako potřeby nižší úrovně, které mají spadají 

všichni zaměstnanci, a další dvě do vyšší úrovně, tuto potřebu má pouze část 

zaměstnaných. Tato menší skupina by měla být tou, která je preferovaná a pro tvorbu 

znalostí v organizaci. Tato skupina zaměstnanců vykazuje všechny prvky potřebné 

pro tvorbu znalostí, tedy neustálou schopnost učit se a rozvíjet své dovednosti, 

motivaci a potřeby seberealizace. U této skupiny zaměstnanců se pak při uspokojení 

nižších potřeb stává dominantní potřeba vyššího typu, tedy potřeba uznání, ocenění 

a seberealizace. V personálním řízení jsou to procesy hodnocení, benefitů 

a odměňování (Armstrong 2010). 

McClelland (1969) dospěl k závěru, že je třeba zaměstnancům poskytovat tři 

hierarchicky uspořádané úrovně motivace: pocit sounáležitosti, pocit sebeprosazení 

se a pocit pozičního vlivu a úspěšného uplatnění (Vodáček, Vodáčková 2001). 

Vroom (1964) přišel s tzv. Vroomovou teorií očekávání. Navrhuje, aby se 

jednotlivec choval nebo činil takovým způsobem, který naplní jeho očekávání 

do budoucna. Jde tedy o motivaci výběru chování určeného očekávaným výsledkem 

Jádrem teorie je kognitivní proces, jak jednotlivec zpracovává různé motivační prvky, 

které jsou určující před provedením konečné volby. Výsledek není jediným 
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rozhodujícím faktorem při rozhodování o tom, jak se chovat. Pro rozhodnutí je třeba: 

vnitřní přesvědčení o atraktivnosti cíle (valence), přesvědčení o dosažitelnosti odměny 

(instrumentalisty) a přesvědčení o reálnosti dosažení cíle (expectancy). Přeneseno 

do pracovního prostředí, zaměstnanec musí vnitřně věřit v cíl, ve svou schopnost cíle 

dosáhnout a očekává, že za dosažení cíle bude odměněn (Kanfer 1990).  

Všechny uvedené teorie mají jeden cíl, jímž je motivovat zaměstnance k tomu, aby 

byli výkonní, zvyšovali si kvalifikaci, byli loajální a spolupracovali na splnění cíle 

organizace. Zvolenou strategii motivace zaměstnanců, stejně jako ostatní procesy, je 

třeba pravidelně vyhodnocovat. Vyhodnocuje se pracovní výkon, resp. dosahování 

pracovních výsledků a pracovní výkon úzce souvisí s dodržováním hodnot organizace. 

Toto hledisko se zaměřuje na to, co zaměstnanci dělají, aby naplnili hlavní hodnoty 

organizace. V případě řízení výkonu je třeba vyhodnocovat vstupy (chování) a výstupy 

(výsledky).  Řízení pracovního výkonu je neustále probíhající sebe obnovující cyklus 

a jeho nástrojem je pracovní hodnocení (Amstrong 2010).  

Obrázek 9, 5.1.: Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

 

Zdroj: Armstrong 2010:419 

Motivace a pracovní výkon jsou úzce spojené se znalostmi, protože pouze 

motivovaný a loajální zaměstnanec se bude podílet na sdílení znalostí, bude aktivně 

přistupovat ke svému osobnímu a pracovnímu rozvoji a bude ochoten následovat 

koncept učící se organizace, proto motivace zaměstnanců patří do základního 
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hodnocení úspěšnosti znalostního managementu, tedy potřeby vědět, kdo a jaké 

znalosti získává a zda se podílí na jejich sdílení napříč celou organizací.  

 

5.2. Firemní kultura 

Důležitou součástí motivace zaměstnanců je firemní kultura. Stejně jako u definice 

znalostní a učící se organizace je firemní kultura dána misí, vizí a strategií a procesy 

firemní kultury jsou postaveny na schopnostech a dovednostech lidí, kteří jsou jejími 

nositeli a tvůrci (Souček 2012). Nicméně u firemní kultury je důležitý soulad mezi tím, 

co je napsáno, a tím, jak se organizace chová. „Vyjádřená, tedy jasně definovaná 

institucionální kultura – poslání (mise), vize a dále strategie, hodnoty a cíle instituce 

jsou pro identifikaci se s důležitostí sdílení informací a budování znalostní báze jako 

motivační prvek podstatné (Dombrovská 2008). Průkopníkem v oblasti firemní kultury 

je Schein (1980), který definoval, že „Podniková kultura je vzorec základních 

a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, 

v rámci, nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které 

se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je 

mají, pokud možno, zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“ (Souček 2012:1). 

Prvky, které jsou důležité pro budování firemní kultury jsou: 

▪ symboly – podnikový design, loga atd.; 

▪ rituály – způsoby hodnocení spolupracovníků, zadávání úkolů, nastavení 

procesů komunikace atd.;  

▪ zvyklosti – etické kodexy, způsoby oblékání atd.; 

▪ vzorce jednání – pravidla, směrnice, pokyny; 

▪ hodnoty – cíle a vize společnosti; 

▪ lidé. 

Podle Scheina lze podnikovou kulturu změnit pouze diskuzí se zaměstnanci, a to 

s co největším počtem, pouze tak lez dosáhnout změny kultury v organizaci. Tvrdí, že 

lidé by si měli být vědomi toho, že kulturní změna je proces transformace a pokud 

vznikne rozdíl mezi požadovanou a převládající kulturou, měly by se uskutečnit kulturní 

intervence (Mulder 2013) . 
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Firemní kulturu a její důležitost podporuje také Henczel (2000). Pro organizaci je 

důležité pochopení „vlastního fungování, včetně struktury a kultury, vnějších 

a vnitřních vztahů, formální a neformální komunikační sítě“. Všechny tyto 

charakteristiky jsou důležité, protože určují nejlepší způsob, jak řídit znalosti. Firemní 

kultura tak přímo ovlivňuje proces znalostí.  

Nejsilnějším hráčem v budování firemní kultury je personální oddělení, největší 

dopad je ovšem do procesů spojených s učením se, budováním znalostí a potenciálem 

k inovacím. Organizace, které chtějí inovovat, skloňují schopnost rychle reagovat na 

potřeby trhu a umět rozvinou nové myšlenky – zde je potřeba znalostí – a zároveň mít 

vybudovanou takovou firemní kulturu, která napomáhá organizaci sdílet znalosti, učit 

se a inovovat. Schopnost učit se a firemní kultura podporující motivované 

a angažované lidi, správně nastavená struktura týmů a procesů jsou magickou formulí 

pro inovace (Louženská 2017). 

Firemní kultura zkvalitňuje pracovní prostředí, je proto součástí motivace 

zaměstnanců. Otevřená a přátelská firemní kultura vytváří prostředí, které podporuje 

komunikaci uvnitř i vně podniku a tím umožňuje i sdílení znalostí a zvyšuje potenciál 

pro inovace, které jsou výsledkem užití získaných znalostí.  
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6. Audit znalostního managementu 

Audit je nástrojem, který má zjistit, jakým způsobem organizace naplňuje splnění 

svých cílů. Cílem auditu znalostního managementu je pochopit procesy spojené se 

získáváním znalostí a určit, zda jsou naplňovány vytyčené cíle. Přičemž stanovené cíle 

a výsledné hodnocení stojí mimo samotný systém znalostního managementu. V rámci 

auditu je zkoumání podroben proces managementu znalostí. Audit, na rozdíl 

od vyhodnocování samotného procesu managementu znalostí, je realizován 

pravidelně v delších intervalech a externím hodnotitelem. Motivací k auditu je pak 

potřeba reakce na vnější změnu prostředí (Lauer, Tanniru 2001).  

Metoda externího auditu nabízí, oproti internímu hodnocení, nezávislý pohled 

zvenku, který bez ovlivnění vnitřními vztahy a chápání historických procesů 

v organizaci, popisuje a vyhodnocuje, zda zavedený systém organizace vede 

ke splnění definovaných cílů.  

 

6.1. Cíle a přínosy auditu znalostního managementu 

Pokud společnosti (firmy, organizace, podniky) průběžně sledují a mapují procesy 

uvnitř společnosti, mohou snáze reagovat na měnící se poměry a požadavky jak ze 

strany zaměstnanců, tak ze strany zákazníků. Obojí leze identifikovat v průběhu 

procesu auditu. Cílem auditu je získat všechna dostupná data, informace a znalosti 

o nastavení znalostního managementu a managementu znalostí. Je možné, že se 

budou používat i data, která jsou již archivována, nebo není známo, že jsou ještě 

používána. Cílem celého procesu není odhalit nové znalosti, ale zjistit, jak proces 

práce se znalostmi funguje a zda je vyhovující (Vymětal, Diačiková, Váchová 2005). 

Shrnutím definovaných cílů dostaneme čtyři oblasti zájmu: 1 - leadership (hodnoty, 

mise, vize), 2 - organizace (nastavení procesů, organizační struktury, management 

znalostí a firemní kultury), 3 - technologie (systém pro uchovávání znalostí) a 4 - 

vzdělávání (komunikace, sdílení znalostí, vzdělávání) (Serrat 2009). Podrobněji 

rozepsáno jde o následující skupiny.  

Mezi cíle auditu na úrovni 1 - leadershipu patří především: 
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▪ ověřit, že nastavené procesy vedou k naplňování cílů znalostního 

managementu. 

Mezi cíle auditu na úrovni 2 - organizace patří především: 

▪ analyzovat vnitřní organizační procesy; 

▪ navrhnout organizaci konkrétní realizovatelné změny; 

▪ identifikovat dobrou praxi; 

▪ porozumět změnám potřeb vně i uvnitř organizace; 

▪ porozumět potřebám zaměstnanců. 

Mezi cíle auditu na úrovni 3 - technologií patří především: 

▪ identifikace nastavení systémů; 

▪ ověření dostupnosti uchovávaných znalostí. 

Mezi cíle auditu na úrovni 4 - vzdělávání patří především: 

▪ zlepšení spokojenosti a loajality zaměstnaných osob; 

▪ zvýšení výkonnosti a efektivity práce; 

▪ ztotožnění s vykonávanou prací; 

▪ vzdělávání a učení se; 

▪ zvýšení pocitu podílu na rozhodování. 

Cílem znalostního auditu je poznat, jak systém funguje ve svém poznání. Přínosem 

auditu je samotné poznání, jak organizace dokáže pracovat se svými stanovenými cíli 

v oblasti znalostního managementu a zároveň získá informaci o tom, jak případné 

nežádoucí prvky eliminovat.  

 

6.2. Proces auditu znalostního managementu 

Metodika auditu znalostního managementu vychází z několika zdrojů. Koncepčně 

je vhodný informační audit (dále IA), 54   Informační audit mapuje toky informací 

a popisuje, kdo se potkává, s jakými informacemi. Informační audit podporuje efektivní 

využívání informací vznikajících v rámci organizace či získávaných z vnějšího 

                                                           
54 Viz kapitola 3.3. Informační audit 
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prostředí, napomáhá účinné komunikaci informací subjektům mimo organizaci, 

usnadňuje sdílení informací v rámci společnosti a přispívá k jednotnému vnímání cílů, 

hodnot, kultury a celkově identity organizace. (Dombrovská, Očko, Zeman 2005). 

Druhou vhodnou metodikou je Standard genderového auditu (dále SGA), který je 

procesně personálním auditem zaměřeným na dodržování legislativy, ale specifickým 

rysem je, že popisuje i postoje jednotlivců v organizaci a jejich názory na danou 

tématiku. Audit se věnuje objektivním datům, mapuje procesy a popisuje postoje 

zaměstnanců (Úřad vlády ČR 2015). Další vhodnou metodou je audit znalostního 

managementu popsaný Henczel (2000)55 a metodika vytvořená Asijskou rozvojovou 

bankou (2007) (dále ADB), 56  všechny metodiky spojuje obdobný rozsah kroků 

a mezníků.  

Každý audit má několik fází, nebo na sebe navazujících kroků. Nejdříve je potřeba 

zjistit výchozí situace a zmapovat úroveň, na které se organizace nachází v danou 

chvíli. Úvodní fáze je přípravná, organizace se připravuje na celý proces auditu 

a uvědomuje si, kolik času mu bude věnovat, zvažuje vlastní motivaci a určuje si 

rozsah, ve kterém chce audit řešit.57  

▪ Krok 1: Příprava auditu (Henczel, ADB, SGA) 

Prvky: naplánovaní auditu, identifikovat základ znalostního managementu, definovat 

klíčové osoby, vybrat nástroje pro realizaci auditu. 

První fází je naplánování celého auditu a jmenování klíčových osob zodpovědných 

za jeho realizaci, komunikaci směrem k zaměstnancům a vysvětlením jeho cílů. Audit 

by měl mít vymezeny také oblasti v organizaci, které bude mapovat. Důležité oblasti 

pro znalostní management vydefinoval Buchanan (1998): základní procesy a práce se 

zákazníky; podpůrné procesy a práce s interními zdroji – zaměstnanci; podnikové 

a organizační procesy organizace; existující strategické rámce pro management 

znalostí. Audit by měl mít vymezeny také oblasti v organizaci, které bude mapovat. 

Důležité oblasti pro znalostní management vydefinoval Buchanan (1998): základní 

procesy a práce se zákazníky; podpůrné procesy a práce s interními zdroji – 

                                                           
55 Viz kapitola 3.3. Informační audit 
56 Metodika vytvořená The Asian Development Bank (ADB) pro interní potřeby.  
57 U vzorových genderových auditů tato fáze obsahuje výběr oblastí, kterým se chce organizace 
věnovat a kterým nikoliv. 
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zaměstnanci; podnikové a organizační procesy organizace; existující strategické 

rámce pro management znalostí. 

▪ Krok 2: Analýza dat (Henczel, ADB, IA, SGA) 

Prvky: identifikovat základní potřeby v oblasti znalostí, identifikovat znalosti 

v organizaci, analyzovat procesy spojené s managementem znalostí, vytvořit mapu 

znalostí. 

Druhou fází je zmapování informačních a znalostních toků. Analyzovány jsou 

oblasti dat, informací, znalostí a procesů. Pro práci s daty a informacemi jsou třeba 

nástroje, které pomáhají informace ukládat, třídit a vyhledávat. Těmito nástroji jsou 

znalostní systémy. Druhou oblastí, jsou procesy spojené se získáváním znalostí, tedy 

firemními procesy. Třetí oblastí jsou lidé, tedy řízení lidských zdrojů. V této fázi je také 

zkoumáno, kdo je za jednotlivé procesy zodpovědný a kdo jsou klíčové osoby 

pro každý z řešených úseků. Zároveň je důležité ověření, jak proces funguje. V této 

fázi rámci ověřování je vhodné zjišťovat informace přímo od klíčových a zodpovědných 

osob v organizaci. Vhodným doplňkem pro ověření získaných informací je ověření 

získání zpětné vazby od zaměstnanců organizace. 

▪ Krok 3: Vyhodnocení dat (Henczel, ADB, IA, SGA) 

Prvky: zpracování výsledků auditu, diskuze nad výsledky s klíčovými osobami, 

uzavření a odsouhlasení zprávy z auditu. 

Třetí fází je sestavení zprávy z auditu, která by měla obsahovat popis použitých 

metod, zjištění a návrhy následných a opatření. Zpráva z auditu by ovšem neměla být 

fází poslední, ačkoliv by se tak mohlo zdát. U genderových auditů se ověřila praxe, že 

první zpráva je spíše zprávou, která je informační a nastavuje organizaci zrcadlo 

a popisuje zjištěný stav. Následným krokem je diskuze nad získanými údaji a jejich 

případná korekce. Audit měl zodpovědět otázky (ADB 2007): existuje strategie 

znalostního managementu a je chápána, akceptována a dále rozvíjena? Jaké úrovně 

znalostního managementu bylo dosaženo? Jaké externí informační a znalostní zdroje 

jsou používány? Jaké jsou základní informační a znalostní toky? Kde se kumulují 

a vytváří znalosti? Kdo jsou klíčové osoby organizující znalosti? Podporuje firemní 

kultura a nastavené procesy tvorbu znalostí? Umí organizace využít znalosti 
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k inovacím? Má organizace inovační potenciál? Jaká jsou doporučení pro zlepšení? A 

další.58 

▪ Krok 4: Představení výsledků a doporučení (Henczel, SGA) 

Prvky: zpracování manažerského shrnutí pro vedení organizace, příprava případové 

studie, prezentace výsledků a doporučení. 

Čtvrtou fází je představení výsledků vedení organizace.  

▪ Krok 5: Implementace doporučení / Naplánování strategie (Henczel, 

ADB, IA, SGA) 

Prvky: výběr doporučení k zapracování, vytvoření plánu implementace, alokování 

finančních zdrojů, stanovení milníků. 

Pátou fází je sestavení plánu implementace, který by měl být splnitelný, v reálném 

čase a naplánován s dostatečnými kapacitami lidskými i finančními.  

▪ Krok 6: Opakování celého procesu (Henczel, ADB, IA, SGA) 

Šestou a zároveň opět první fází je opakování auditu v pravidelném časovém 

horizontu např. po třech až pěti letech. 

Potřeba realizace auditu znalostního managementu vychází především 

z předpokladu, že organizace chtějí lépe porozumět změnám uvnitř i vně organizace 

a patřičně na tyto změny reagovat. Základním předpokladem auditu je, že společnost 

ví, s jakými daty a informacemi pracuje, a v organizaci již existuje nastavený proces 

managementu znalostí a organizace má nástroje a postupy pro uchování znalostí.  

Audit znalostního managementu je nástroj, který má své náležitosti, které vedou 

k úspěšnému zmapování reálné situace ve vztahu k strategickým plánům znalostního 

managementu. Pro realizaci auditu je potřebné nastavit jeho formu, zvolit vhodné 

metody a určit klíčové osoby, které budou s týmem auditorů spolupracovat. Výsledkem 

auditu je zpráva, která popisuje, do jaké míry se organizaci daří naplňovat strategické 

cíle v oblasti znalostního managementu.  

                                                           
58 Viz Příloha č. 2 a 3 
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7. Praktická část 

V rámci diplomové práce byla realizována i praktická část, která se skládá ze 

sekundární analýzy dat,59 vlastního průzkumu a případové studie vybrané společnosti 

zaměřené na znalostní management. 

 

7.1. Sekundární analýza dat 

V roce 2014 společnost Knoco Ltd60 realizovala průzkum „2014 global survey 

of Knowledge Management“ (Milton 2017) na téma znalostního managementu, který 

v roce 2017 zopakovala. Tento průzkum a jeho koncept se stal předlohou pro vlastní 

průzkum realizovaný v rámci praktické části diplomové práce.61 Výsledky průzkumu 

z roku 201762 nejsou v tuto chvíli dostupné. 

Z průzkumu z roku 2014 vyplynulo následující (Milton 2014): 

Změna společnosti ve znalostní je dlouhodobým procesem, organizace 

odpovídající v průzkumu se znalostnímu managementu věnovaly 8–12 let, než samy 

sebe ohodnotily na nejvyšším stupni, tedy jako organizace se statusem "způsob, jakým 

pracujeme". Z průzkumu vyplynulo, že organizace s hierarchickou strukturou se 

do stavu „způsob, jakým pracujeme“ dostávají déle než organizace s otevřenou 

strukturou. Velikost společnosti také ovlivňuje délku úspěšné implementace změny 

organizace na znalostní. 63  Přičemž nejdéle se věnují znalostnímu managementu 

společnosti z oblasti práva a legislativy, nejkratší dobu organizace z oblasti služeb. 

Průzkum také odpovídal na otázku, jaké benefity a přínosy organizace spatřují 

ve znalostním managementu. Nejvíce organizací vidí přínos ve snížení času 

při hledání potřebné informace a věří, že díky znalostnímu managementu vzrostla 

loajalita zaměstnanců a porozumění obchodním a strategickým plánům organizace. 

                                                           
59 Studium a rozbor dat a dokumentů, které byly shromážděny někým jiným, a třeba i za jiným účelem, 
avšak ze kterých lze získat i důležité nové, dosud nevyhodnocené informace, viz http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/sekundarni-analyza-dokumentu. 
60 Viz http://www.knoco.com/default.htm. 
61 Viz kapitola 7.2. Průzkum. 
62 Průzkum probíhal v květnu – červnu 2017. 
63 V organizaci více než 100 000 zaměstnanců bude trvat dvakrát déle než v organizacích se stovkami 
Zaměstnanců. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sekundarni-analyza-dokumentu
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sekundarni-analyza-dokumentu
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Průzkum zmapoval, v které nástroje managementu znalostí jsou používány 

nejčastěji a jejich implementace probíhá nejrychleji. Jde o referenční materiály 

a školení, sběr příkladů dobré praxe a tvorba strategií znalostního managementu, 

které jsou jasně a srozumitelně komunikovány a jsou součástí firemní kultury. 

Zajímavý je i výsledek odpovědí na dotaz, kolik zaměstnanců se znalostnímu 

managementu věnuje (zde jsou to zaměstnanci na úrovni znalostních pracovníků). 

U organizací, které jsou ve fázi „způsob, jakým pracujeme" je tým o velikosti 12–15 lidí 

při velikosti od 100 do 100 000 zaměstnanců, přičemž investice se pohybuje okolo 

jednoho milionu dolarů ročně.  

Výsledek průzkumu ukázal, že znalostní management vyžaduje dlouhodobou 

strategii a odhodlání do znalostního managementu investovat čas i peníze. 

Organizace, které ohodnotily úroveň znalostního managementu na vysoké úrovni, jsou 

aktivní v této oblasti mezi více jak osm let. Zároveň se v průzkumu ukázalo, že vytvořit 

znalostní organizaci je snažíš pro společnosti s otevřenou strukturou řízení 

a vstřícným pracovním prostředím.   
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7.2. Průzkum 

Součástí diplomové práce byl vlastní průzkum, jak organizace pracují se 

znalostmi.64 Vzor průzkumu byl převzat od společnosti Knoco Ltd. (2014 global survey 

of Knowledge Management 2014). Průzkum posloužil jako vstupní informace o situaci 

v oblasti managementu znalostí v českém prostředí.  

Dotazník byl zveřejněn 27.6. a byl otevřen pro vyplňování do 15.7. Celkem se 

průzkumu zúčastnilo 22 organizací. Průzkum byl zpracován za využití elektronického 

dotazníku, který byl rozeslán 30 společnostem.  

Rozsah šetření:  

Otázky průzkumu byly rozděleny do tří oblastí: 

1. Informace o organizaci, její velikosti, kontakt a údaje o osobě, která dotazník 

vyplnila: 

▪ velikost organizace dle počtu zaměstnanců; 

▪ typ organizace podle vlastnictví; 

▪ ekonomický sektor působnosti; 

▪ název společnosti/organizace; 

▪ vaše pracovní pozice; 

▪ kontaktní údaje (e-mail). 

 

2. Dotazy směřující na proces práce s informacemi a znalostmi (proces). 

▪ Jak dlouho je ve vaší společnosti realizován proces znalostního 

managementu? 

▪ Kdo má na starosti proces znalostního managementu? 

▪ Které nástroje znalostního managementu používáte? 

▪ V kterých oblastech shledáváte přínosy znalostního managementu? 

▪ V které oblasti vidíte největší přínos znalostního managementu? 

▪ Jak velký je pracovní tým se věnuje managementu znalostí? 

▪ Jak velká (odhadem) je roční investice do znalostního managementu 

(procesy, systémy)? 

                                                           
64 Viz kapitola 4.6. Podnikové informační a znalostní systémy 
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3. Dotazy směřující na používané nástroje 

▪ Používáte podnikové informační systémy, jaké? 

Dotazníkové šetření umožnilo rychlé zmapování situace u vzorku organizací, které 

se šetření zúčastnily. Cílem šetření bylo otestovat navržený dotazník a zmapovat 

situaci v oblasti znalostního managementu ve vytipovaných oblastech, a to zaměřené 

na proces managementu znalostí a na používané nástroje.65 

Výsledky šetření: 

Část – Podnikové informační systémy 

CRM systémy používá nebo začíná používat 32 % organizací s tím, že organizace 

jsou ze segmentu výrobního (2), služeb (1), znalostního (3) a high-tech (1). Velikost 

firem se pohybuje v celém definovaném segmentu od deseti do více než dvou set 

zaměstnanců. 

Graf 1, 7.2.: PIS CRM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           
65 Celkové výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 4 Průzkum Znalostního managementu ve firemní praxi 
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DMS/EMS systémy používá 23 % organizací, pouze jedna z organizací 

zaměstnává je do deseti zaměstnanců (jedná se o knihovnu), ostatní organizace mají 

více než dvě stě zaměstnanců a působí opět napříč sektory.  

Graf 2, 7.2.: PIS DMS/EMS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

ERP systémy používá opět 23 % respondentů (hodnota používáme a plně 

zaběhnuté). Plně ERP systém používají stejné organizace, které zodpověděly 

reagovaly shodně i na předchozí otázku. Jedna ze společností uvažuje o zavedení 

tohoto nástroje. Pouze jedna organizace sama sebe hodnotí využívání ERP systému 

jako „plně zaběhnuté“.66  

 

 

 

 

 

                                                           
66 V průzkum společnosti Knoco Ltd je používán výraz „způsob, jakým pracujeme" 
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Graf 3, 7.2.: PIS ERP 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

HRM nástroje používá 27 % respondentů (hodnota používáme a plně zaběhnuté). 

Jedná se o společnosti, které jsou státní a/nebo soukromé a velikostně různorodé. 

Graf 4, 7.2.: PIS HRM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Databázi otázek pro zodpovídání dotazů zákazníků FAQ plně používá pouze jedna 

z organizací, další 4 organizace se ohodnotily na nižší úrovni, celkem tedy 23 % 

respondentů.  Nicméně třináct organizací tento nástroj nepoužívá ani nezvažuje jeho 

využití do budoucna, což je propad oproti ostatním využívaným nástrojům. Do tohoto 

segmentu spadají zájmová sdružení, nadace a jedna soukromá společnost. 

Hypotézou bylo, že zájmová sdružení budou tento nástroj používat ve větší míře, a to 

z toho důvodu, že zodpovídají řadu otázek ze stran médií, klientů i kontrolních orgánů, 

skutečnost je opačná.  

Graf 5, 7.2.: PIS FAQ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zcela opačná situace je u sdílení dokumentů a souborů ve společném úložišti, které 

používá 82 % respondentů. Pouze tři organizace tento nástroj nepoužívají, překvapivě 

jde o nadaci a dvě soukromé společnosti, jedna je ze segmentu služeb a druhá 

z výroby. Otázkou u těchto společností je, jakým způsobem si předávají informace. 

Podle velikosti organizací lze usuzovat, že informace jsou předávány elektronicky 

na vyžádání nebo orálně, všechny společnosti jsou ve velikosti 1-10 zaměstnanců. 

Graf 6, 7.2.: PIS – Úložiště 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Účetní software používá 77 % společností, dvě další organizace jeho používání 

zvažují. Tři organizace tento typ nástroje nevyužívají, všechny jsou do velikosti 1-10 

zaměstnanců, zde leze očekávat, že využívají externí služby na vedení účetnictví.  

Graf 7, 7.2.: PIS Účetní SW 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nástroje Business Inteligence používá pouze 18 % respondentů a jedná se ve 

všech případech o organizace i s více jak dvěma sty zaměstnanci.  

Graf 8, 7.2.: PIS BI 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Část – Nástroje KM 

V rámci této části byly zjišťovány ostatní náležitosti znalostního managementu 

z oblasti nastavení procesů, sdílení znalostí přes jiné zdroje než PIS a základy práce 

se zaměstnanci. 

Respondenti uvedli, že nejčastěji používaným nástrojem z vyjmenovaného 

seznamu je firemní školení, následuje definovaný proces KM, zodpovědná osoba 

a zpracované příručky a návody. Nástroj, který by respondenti v největší míře chtěli 

zavést a jsou na začátku je příběhů úspěchu (Sucess Stories), zapracování KM do vizí 

společnosti a modelové případové studie (Business Case). Vysokého skóre dosahuje 
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i motivační program pro zaměstnance ať už v počtu již zavedených systémů nebo na 

začátku zavádění. Nejméně oblíbeným nástrojem jsou metriky.67 

Graf 9, 7.2.: Nástroje KM68  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V rámci průzkumu bylo také zjišťováno, v kterých oblastech respondenti vidí 

největší přínos KM. Respondenti věří, že KM má největší přínos v oblasti porozumění 

obchodním problémům na trhu, zvýšení spokojenosti zákazníků a úspora času 

při zaškolování nových zaměstnanců.  

 

 

 

                                                           
67 Metrika – měřitelný indikátor  
68 Do přehledu byly zařazeny organizace s kladnou odpovědí na škále: Začínáme – Používáme – Plně 
zaběhnuté 
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Graf 10, 7.2.: Přínosy KM69  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průzkum ukázal, že nejoblíbenějším PIS je účetní software, společná úložiště dat 

a CRM systémy, tedy oblasti spojené s financemi, administrativou a s péčí o klienty. 

Nejméně používaným nástrojem je forma databáze znalostí (FAQ) zpracovaná 

pro zodpovězení nejčastějších otázek ze strany klienta.  

Zároveň pouze čtyři respondenti mají nastaveny kompletní procesy spojené 

se znalostním managementem. Tyto organizace deklarovaly, že mají vytvořenou vizi 

a misi společnosti, mají zpracované strategie znalostního managementu, své 

zaměstnance školí, mají zpracované příručky, používají příklady dobré praxe a další. 

Mezi těmito organizacemi jsou společnosti soukromé i státní, žádný zájmový spolek, 

zároveň jsou tyto organizace ve velikosti 1-10 zaměstnanců nebo více jak dvě stě 

                                                           
69 Do přehledu byly zařazeny organizace s kladnou odpovědí na škále: Začínáme – Používáme – Plně 
zaběhnuté 
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zaměstnanců. O znalosti se ve většině případů stará okolo pěti zaměstnanců. Výše 

investic do znalostního sytému nebyla identifikována, respondenti budˇ výši nevěděli 

nebo nechtěli sdělit. Nejrozšířenějšími nástroji KM jsou firemní školení, příručky, 

návody a postupy a zároveň mají určenou osobu za realizaci KM.  

Respondenti uvádějí, že největším přínosem KM je porozumění situace na trhu, 

nejmenším dopad má KM na zvýšení podílu na trhu.  

Ze šetření také vzešlo, že v oblasti znalostního managementu jsou na tom nejhůře 

zájmová sdružení, která nemají dostatek financí na nákup software a nemají detailně 

propracované organizační procesy.70  

Průzkum ukázal na vzorku organizací, že v českém prostředí není znalostní 

managment na takové úrovni, jakou by si zasluhoval. Používány jsou základní nástroje 

jako školení a metodiky a práce se znalostmi není součástí běžných procesů 

v organizacích, probíhá ad-hoc. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
70 Výsledky šetření jsou v PŘÍLOZE Č. 1 Průzkum Znalostního managementu ve firemní praxi. 
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7.3. Případová studie  

V rámci studie proběhla částečná analýza a popis situace ve Společnosti 

OKsystem a.s. Analýza proběhla v červenci 2017. V rámci studie byla realizována 

analýza dokumentů a firemního prostředí, PIS a proběhly čtyři rozhovory s vedoucím 

obchodu, marketingu, HR oddělení a se správcem PIS. Společnost je typově 

v managementu znalostí více podobná organizaci se silným informačním 

managementem, který je od roku 2016 doplňován o znalostní management v oblasti 

personální práce. 

7.3.1. Popis společnosti 

Společnost OKsystem a.s. 71  (dále OKsystem) je česká rodinná softwarová 

společnost založená v roce 1990. Historicky první službou, kterou společnost nabízela, 

byl mzdový outsourcing. Postupně byl vyvinut mzdový účetní software OKmzdy 

a následně personální a mzdový informační systém OKbase72, který již je robustním 

systémem pro zpracování procesů z oblasti personalistiky, docházky, mezd 

a příbuzných oblastí, jako jsou manažerské informace o zaměstnancích a další. 

Oksystem i nadále svůj první produkt OKbase vyvíjí a přidává další produkty a nástroje 

pro management informací a komunikaci, kterými jsou např. software na správu 

dokumentů (OKdox) nebo pro šifrovanou komunikaci (Babelnet) a další. OKsystem 

a.s.  tak zjevně dokáže reagovat na potřeby svých klientů a inovovat své produkty, což 

je známkou existujícího znalostního managementu. Také z toho důvodu jde 

o společnost vhodnou k pilotní analýze.  

7.3.2. Strategie, vize, mise 

Základní cíle organizace jsou obsaženy ve strategii firmy a zveřejněny 

na webových stránkách. Společnost OKsystem73 deklaruje, že je společností, která se 

neustále rozvíjí a je schopná se dále učit a své produkty rozvíjet a inovovat. Cíle 

krátkodobé a střednědobé jsou definovány ve vnitřních směrnicích a pravidelně 

aktualizovány vedením společnosti. Strategie a budoucí směřování jsou 

                                                           
71 Více zde http://oksystem.cz/ 
72 Více zde https://www.okbase.cz/ 
73 Více zde https://www.oksystem.com/cz/o-nas 
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zaměstnancům předávány na pravidelných celopodnikových setkáních, které se konají 

dvakrát ročně.  

Společnost OKsystem má ve svých strategiích a misích deklarován cíl se stále 

rozvíjet a učit se, ale nemá zpracovanou strategii znalostního managementu.  

7.3.3. Procesní řízení organizace 

Společnost OKsystem má zaveden integrovaný systém řízení (ISŘ), který je 

strukturován tak, aby vyhověl podmínkám daným mezinárodními normami ISO 9001, 

ISO/IEC 27001 a ISO 14001. Pro řízení produktů využívá metodologii PRINCE274 

a pro servisní podporu metodologii ITIL. 75  Struktura organizace je hierarchická 

s poměrně velkým množstvím vedoucích pracovníků.76 

Základním stavebním prvkem je organizační řád, ve kterém jsou popsány klíčové 

pozice pro jednotlivé oblasti řízení společnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 

zaměstnanců spojené s jednotlivými činnostmi vyplývají z organizačního řádu. ISŘ 

dokumentuje firemní postupy, pomáhá v řízení společnosti a uchovává informace 

spojené s jednotlivými oblastmi, kterými jsou obchod, personální řízení, vývoj a 

inovace, projektové řízení a další firemní procesy. Správu ISŘ má v zodpovědnosti 

jedna osoba s podporou manažera oddělení, který má za úkol aktualizace a udržování 

systému.  

OKsystem procesně funguje na metodice projektových týmů, které jsou 

stanovovány uvnitř oddělení i napříč organizací tak, aby byla zajištěny potřebné 

informace, znalosti a dovednosti při řešení jednotlivých projektů. Úspěšnost projektů 

je sledována a vyhodnocována, a to i po finanční stránce.   

ISŘ je kontrolován a přezkoumáván pomocí: 

▪ interních a externích auditů; 

▪ analýz spokojenosti zákazníků; 

                                                           
74 Viz https://www.prince2.com/eur 
75 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je soubor praxí prověřených konceptů a postupů, 
které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze 
strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků. Viz https://www.axelos.com/best-practice-
solutions/itil?utm_source=itil.co.uk&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirects 
76 V roce 2017 jich je 70 na 270 zaměstnanců. 
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▪ vyhodnocování komunikace s externími zainteresovanými stranami (např. 

stížnosti, kontroly orgánů státní správy apod.);  

▪ vyhodnocování dosahování souladu s právními a jinými požadavky;  

▪ vyhodnocování výkonnosti jednotlivých procesů; 

▪ rozborů a průzkumů trhu školení; 

▪ vyhodnocováním výkonnosti procesů a soulad s bezpečnostní politikou; 

▪ vyhodnocováním trendů v oblasti hrozeb a zranitelností a hlášení 

bezpečnostních incidentů a jejich analýz; 

▪ vyhodnocováním úspěšnosti marketingových akcí a aktivit; 

Podle popsaných pravidel má společnost dostatek podkladů a dat pro vyhodnocení 

minulosti a navrhnutí změn do budoucnosti. Dochází tak k procesu neustálého 

zlepšování činnosti organizace. V rámci procesního řízení by společnost měla umět 

včas reagovat na případné změny na trhu.  

7.3.4. Management informací a znalostí 

Řízení informací a znalostí je zajištěno systémově, je tedy zakotveno v ISŘ. Toky 

informací včetně hierarchického přístupu k nim jsou integrovány do jednotného 

informačního systému. Tento interní informační systém zahrnuje programové, 

technické a komunikační prostředky firmy a stanovuje pravidla pro jejich využívání.   

Management informací 

Společnost OKsystem a.s. se účastnila dotazníkového šetření, které bylo 

realizováno v rámci příprav této práce 77 . Podle uvedených odpovědí využívá 

následující IT nástroje pro oblast managementu informací: 

▪ nástroje Business Inteligence (BI); 

▪ software typu CRM;  

▪ software typu ERP;  

▪ software pro projektové řízení (PM); 

▪ společné úložiště dokumentů na serveru / cloudu, sdílené adresáře – VIS 

(vlastní produkt); 

                                                           
77 Viz Příloha č. 4 Průzkum Znalostního managementu ve firemní praxi 
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▪ systém pro správu dokumentů (DMS/EMS); 

▪ databázi odpovědí (FAQ); 

▪ mzdový software (MSW); 

▪ účetní software (ÚSW). 

Přístup k jednotlivým informacím je řízen dle práv a pracovních pozic zaměstnanců. 

Jsou definovány role spojené s informacemi, a to na vlastníka informací (odpovídá 

za klasifikaci informací a jejich označení) a uživatele informace. Informace jsou také 

klasifikovány dle důvěrnosti a jejich oběh je řízen pravidly.78  

Kromě ICT nástrojů, je nastaven způsob komunikace a předávání informací napříč 

společností, a to na pravidelných projektových schůzkách, schůzkách oddělení, 

schůzkách napříč divizemi a vedení. Setkání se konají jedenkrát týdně. Vedení 

společnosti dvakrát ročně na společné schůzi informuje všechny zaměstnance 

o směřování organizace, novém vývoji a projektech, finančních výsledcích i změnách 

v řízení organizace.  

Obrázek 10, 7.3.4.: Nástroje pro management informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           
78 kombinace informací s různou úrovní důvěrnosti platí princip maxima, tj. výsledná skupina informací 
musí být zařazena do třídy, do které patří nejvýše klasifikovaná informace.  Základní dělení: standardní, 
marketingové materiály, obchodní materiály, chráněné, přísně chráněné, mzdové údaje, autentizační 
údaje a kryptografický materiál. 
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V rámci managementu informací tak společnost OKsystem využívá PIS, metodiky, 

směrnice, příručky, databáze informací, úložiště dokumentů, kromě ICT 

a dokumentových nástrojů na sdílení znalostí má OKsystem nastaveny procesy pro 

sociální výměnu informací, včetně politiky otevřených dveří. 79   i postupy nástroje 

sociální výměny informací (setkání, porady, politika otevřených dveří).  

Management znalostí 

Společnost OKsystem má identifikovanou potřebu sdílet i znalosti. Tato potřeba je 

definována v misi a vizi společnosti, která deklaruje, že společnost chce vyvíjet svoje 

produkty a služby tak, aby zákazníci byli spokojeni, a aby společnost obstála 

na měnícím trhu informačních a komunikačních technologií. Do znalostního 

managementu spadá pochopení potřeb zaměstnanců a zákazníků a sdílení know-how 

pro inovace vlastních produktů.  

Společnost využívá následující nástroje na sdílení znalostí: 

▪ v oblasti personálního řízení je to + PIS pro hodnocení, vzdělávání a nábor; 

▪ pro vzdělávání je používán e-learning, mentoring a firemní školení; 

▪ v oblasti inovací jsou to nástroje pro projektové řízení a evidenci chyb 

a problémů (bug/issue tracking); 

▪ v oblasti péče o zákazníky je používána databáze nejčastějších odpovědí 

v rámci klientské podpory (ITIL);   

▪ v oddělení obchodu a customizace je využíváno společné úložiště 

dokumentů, kde lze dohledat historie obchodního případu od první nabídky 

až po zprávu z implementace. Zároveň jsou využívány nástroje 

projektového řízení včetně sledování nákladů na jednotlivé projekty a CRM 

pro péči o zákazníky; 

▪ marketing a obchod používá nástroje péče o zákazníky (CRM) a zpětné 

vazby z realizovaných akcí a školení;  

▪ v oblasti inovací je nastaven postup hodnocení záměru, tedy jsou 

definované plánovací a kontrolní mechanismy pro prokázání shody výrobku 

se specifikovanými požadavky. Každý zaměstnanec může dát podnět na 

                                                           
79 Politika otevřených dveří znamená, že každý a kdykoliv může vznést dotaz na nadřízeného, včetně 
ředitele společnosti nebo zakladatele. Politika otevřených dveří znamená, že všichni zaměstnanci 
mohou mluvit o problémech společnosti nebo vznést dotaz na situaci, které nerozumí. 
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nový projekt, o kterém je v rámci celé komunity hlasováno. Projekt, který 

uspěje ve výběru je zařazen do plánu vývojového oddělní. Tímto způsobem 

vznikl produkt Babelnet nebo další moduly OKbase. 

Personální řízení a znalosti 

Výběr zaměstnanců provádí pracovníci personálního oddělení na základě 

požadavků vedení a vedoucích oddělení. Personální oddělení pravidelně sleduje 

personální portály a na nich uveřejňované životopisy. Vhodní kandidáti jsou 

kontaktování a oslovováni. Společnost spolupracuje s vysokými školami a účastní se 

akcí spojených s náborem. Na otevřené pozice se mohou hlásit stávající zaměstnanci, 

kteří se chtějí kariérně posunout.  

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců obsahuje metody hodnocení 

a vzdělávání zaměstnanců, které mají za cíl zajištění odborného růstu zaměstnanců 

v souladu s kvalifikačními požadavky na jejich stávající i plánované pracovní zařazení. 

Demonstruje princip individuální péče o výcvik zaměstnance s ohledem na rozvoj jeho 

konkrétních způsobilostí. Návrh na další vzdělávání zaměstnanců je součástí jejich 

ročního hodnocení. V rámci adaptačních procesů každý nový zaměstnance získá 

přiděleného mentora, obvykle seniorního zaměstnance z patřičného oddělení. 

Hodnocení je složeno ze dvou částí, a to sebehodnocení a hodnocení nadřízeným, 

prostor je pro poskytnutí zpětné vazby i ke kolegům. Hodnocení obsahuje i návrh 

dalšího vzdělávání. Typy hodnocení zaměstnanců jsou: roční hodnocení, čtvrtletní, 

hodnocení ve zkušební době. Výsledkem hodnocení je i návrh na osobní plán 

vzdělávání. Plošné hodnocení zaměstnanců bylo zavedeno v roce 2016. 

Vzdělávání pro stávající zaměstnance je navázáno na hodnocení, ale společnost 

je otevřena i průběžným návrhům na absolvování kurzů nebo školení, které jsou reakcí 

na měnící se potřeby trhu. Společnost organizuje také školení, která mají za cíl 

zvyšovat znalosti i v oblastech, které nejsou navázány přímo na vykonávanou 

pracovní pozici. Zaměstnanci se mohou účastnit školení pořádanými jinými odděleními 

a realizovanými zaměstnanci společnosti. Takovým případem jsou třeba školení 

o novinkách v produktech, kam jsou zváni lidé z obchodu, customizace, zákaznického 

centra a vývoje. Společnost si uvědomuje a ve svých dokumentech deklaruje, že 

vzdělávání je nástrojem k tomu, jak ovlivňovat jakost produktu. Společnost OKsystem 
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má neformální pool talentů, který funguje převážně v odděleních vývoje, implementace 

a podpory.  

Motivace zaměstnanců je posledním prvkem, který naplňuje činnost personálního 

oddělení. Každoročně je zjišťována motivace a spokojenost zaměstnanců a získávána 

zpětná vazba k chování společnosti a k pracovním podmínkám, sbírány jsou rovněž 

podněty ke zlepšení apod. Stejně tak jsou zaměstnancům nabízeny různé 

zaměstnanecké benefity a to finančního, materiálního nebo duševního rázu. 

Společnost se také snaží budovat příjemné firemní prostředí a týmovou spolupráci. 

Inovace 

Získávání a vyhodnocování přesných informací o potřebách a očekáváních 

zákazníka patří k hlavním cílům společnosti a tento postoj je opět definovaný 

v interních dokumentech. Metody sběru informací o potřebách zákazníků jsou 

specifické pro jednotlivé procesy. Základním prostředkem pro specifikaci požadavků 

zákazníka na další vývoj jsou požadavky předávané během obchodního 

a implementačního procesu ze strany konzultantů. Jednotlivé návrhy z těchto dvou 

oddělení jsou diskutovány napřímo s vývojovým oddělením a vznikají během 

obchodního nebo implementačního procesu. Inovace jsou čtyř typů: a) speciální 

požadavek zákazníka, b) stejný požadavek od více zákazníků, c) identifikovaná 

potřeba během obchodního procesu nebo implementace, d) návrh na zlepšení 

na základě studia konkurence.  

Dalším nástrojem pro sběr informací o požadavcích zákazníků je pravidelné 

setkání uživatelů jednotlivých produktů. Získané informace jsou vyhodnocovány 

v týmu vývojové divize společně s vedoucími projektu. Požadavky na inovace jsou také 

vznášeny ze strany obchodního oddělení, které má nejblíže k potenciálním klientům.  

Marketing 

Marketingové oddělení vytěžuje informace získané od obchodního oddělení, 

s kterým úzce spolupracuje a organizačně je řízen ředitelem obchodního oddělení. 

Od června 2017 má vedoucí marketingu pozici takovou, že s podněty a strategiemi 

může přistupovat napřímo do vedení a podněty sbírá ze všech oddělení. V rámci 
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marketingového oddělení je kumulována zodpovědnost za komunikaci interní i externí. 

Marketingové oddělení také připravuje komunikaci s médii a spravuje sociální sítě. 

Marketingové oddělení využívá možnosti organizování akcí pro stávající klientelu 

(např. akce OK Days), vzdělávací akce pro stávající zákazníky i osoby ze společností, 

které nejsou zákazníky. V rámci těchto akcí získává zpětnou vazbu, kterou zpracovává 

a předává dál, převážně do obchodního oddělení. Na akce pro klienty nemají přístup 

zaměstnanci společnosti. Pro interní komunikaci používá nástroje firemního 

newsletteru a hromadných e-mailů.  

Společnost OKsystem se prezentuje převážně na akcích spojených s tématem HR, 

náborem nebo legislativou. Naopak se ve větší míře neúčastní akcí, které jsou 

zaměřené na nové podněty v oblasti v ICT, jako jsou start-up summity a konference, 

pokud ano, jde o jednorázové akce.80 

Doporučení 

Společnost OKsystem má nastaven informační managment na vysoké úrovni, 

používá také nástroje a postupy managementu znalostí. Sociální výměna znalostí 

a informací pak funguje spíše neformálně a na základě osobních vazeb a kontaktů, 

což se týká například nadstandardních vztahů mezi obchodním a vývojovým 

oddělením. Tato výměna informací a poznatků. OKsystem nemá zpracovanou strategii 

znalostního managementu.  

▪ Prvním doporučení je zpracovat strategii znalostního managementu 

postavenou na externím auditu. Výsledkem by měla být, kromě strategie, 

také osoba zodpovědná za tuto oblast ve společnosti OKsystem, mise a vize 

společnosti obohacená o budoucí vizi, kým společnost chce být a kam 

směřuje v této oblasti. 

▪ Strategie personálního řízení a příslušné směrnice by měly být doplněny 

o rozvoj talentů a mentoring. Oba nástroje existují, ale nejsou formalizovány. 

▪ Společnost OKsystem by měla vytvořit rozpočet, který by byl určen na rozvoj 

znalostního managmentu. 

                                                           
80 Viz Czech IoT Summer Jam 2016 https://www.oksystem.com/cz/aktualne/1810-oksystem-uspel-v-
soutezi-czech-iot-summer-jam-2016.  

https://www.oksystem.com/cz/aktualne/1810-oksystem-uspel-v-soutezi-czech-iot-summer-jam-2016
https://www.oksystem.com/cz/aktualne/1810-oksystem-uspel-v-soutezi-czech-iot-summer-jam-2016
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▪ Zaměstnanci společnosti by měli být zváni na akce pořádané pro klienty. 

Tento krok je vhodný např. pro oddělení implementace, vývoje a obchodní 

oddělení. 

▪ Společnost OKsystem by měla zavést společné diskuze oddělení 

implementace, obchodu a vývoje nad potřebami klientů identifikované 

během implementace nebo v rámci obchodního procesu. 

OKsystem by měl zvážit účast na národních i mezinárodních akcích. Tyto 

akce jsou vhodné pro sběr nápadů, sledování vývoje, mapování konkurence 

až po získání inspirace a navázání nových kontaktů.  

V rámci studie bylo potvrzeno jeden z výsledků zahraniční studie, že hierarchicky 

organizované velké společnosti nevěnují takovou pozornost znalostnímu 

managmentu, jakou by měli. Zároveň společnost OKsystem je ve fázi koncepčního 

rozvoje znalostního managementu a jako taková, by měla projít auditem, který by 

organizaci pomohl identifikovat místa a procesy s nejsilnějším potenciálem tvorby 

znalostí.  
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7.4. Srovnávací analýza  

V rámci srovnávací analýzy, která napomůže vyvodit závěry v širším kontextu, jsou 

použity tři zdroje. Prvním z nich je sekundární analýza průzkumu 2014 global survey 

of Knowledge Management 2014 (Milton 2014), druhým průzkum realizovaný 

v českém prostředí, kterého se zúčastnilo dvacet dva českých společností (2017) a 

třetím je studie společnosti OKsystem (2017).   

V rámci sekundární analýzy bylo identifikováno, že znalostnímu managementu 

v zahraničí se společnosti věnují v průměru 8–12 let.81 Na vzorku českých společností 

ukázalo, že v českém prostředí se znalostnímu managementu věnuje pouze minimální 

počet organizací déle než pět a řada organizací se znalostním managementem teprve 

začíná. 82  Tento stav potvrdila i případová studie, která pracovala s jedním 

z respondentů průzkumu. Zároveň studie potvrdila, že změny od informační 

organizace ke znalostní, pokud nejsou založeny na analýze a strategii trvají déle. Tuto 

hypotézu potvrdila i získaná zpětná vazba od menších společností po ukončení 

průzkumu, které potvrdily, že díky zodpovídání otázek již začaly nastavovat některé 

procesy, např. sdílení dokumentů nebo popsání fungujících organizačních procesů 

a zpracovávání databází klientů.83 Rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou byl 

také v tom, kolik zaměstnanců se znalostnímu managmentu věnuje a v objemu 

investic. Případová studie ukázala, že osoby zodpovědné znalostní management jsou 

vlastně zodpovědné za management znalostí a udržování aktuálnosti dat a s tím 

propojené náklady na nákup licencí. Ve zkoumané organizaci neexistuje osoba 

pověřená přímo znalostním managementem, pouze osoba zodpovědná 

za management informací.   

Respondenti 2014 global survey of Knowledge Management 2014 považují 

za největší přínos znalostního managementu ve snížení času při hledání potřebné 

informace, budování loajality zaměstnanců a porozumění obchodním a strategickým 

plánům organizace. Průzkum se shoduje ve dvou ze tří výše jmenovaných přínosů 

přínos v oblasti, a to v porozumění obchodním strategiím a problémům organizace. 

                                                           
81 Průzkumu se účastnily i společnosti s více jak 100 000 zaměstnanci. 
82 Průzkumu se účastnily menší společnosti, pouze tři z 22 respondentů mají více jak 200 zaměstnanců. 
Šlo o českou pojišťovnu, OKsystem a Magistrát Hl.m. Prahy. Osloveny byly také Česká spořitelna, 
ČSOB, ČEZ, ty na dotazník neodpověděly. 
83 Např. společnost C2C Solutions Group s.r.o. nebo Sweet Life s.r.o. 
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Jako a dalších místech se umístila spokojenost zákazníků a úspora času 

při zaškolování nových zaměstnanců. Zcela tak vypadla loajalita zaměstnanců 

a základní poslání znalostního managementu – schopnost najít potřebnou informaci 

a snížení administrativní zátěže. Respondenti ve studii se shodli na podporu při 

náboru, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zvýšení schopnosti udržet si stávající 

zaměstnance a stejně jako ostatní na schopnosti porozumět obchodním strategiím 

a problémům společnosti. Za důležité také považovali zvýšení spokojenosti 

zákazníků/klientů.84 

Výsledkem je, že na rozdíl od zahraničí, znalostní management nemá ještě takovou 

váhu v českém prostředí, jako v zahraničí a řada organizací dorůstá do znalostního 

managementu postupně a nemá definovanou strategii a vizi, která by se znalostmi 

pracovala. České prostředí je však připraveno na znalostní management, který 

pomáhá v ekonomickém růstu, budování zdravého ekosystému a v růst inovačního 

potenciálu. Audity znalostního managementu s definovanou metodikou obsahující 

všechny popsané kroky mají potenciál nastartovat změny v oblasti budování znalostní 

společnosti. 

 

  

  

                                                           
84 Případové studie se účastnili zástupci oddělení HR, marketingu a obchodu. 
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8. Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo zjistit odpověď na výzkumnou otázku: Jak nastavit 

efektivní metodiku znalostního auditu, která by vedla k ověření funkčnosti procesů 

spojených se znalostním managementem a řízením znalostí? Za pomoci důkladného 

teoretického vhledu a srovnávací analýzy, která vyplynula z vlastního průzkumu 

podpořeného sekundárné analýzou dat a detailní případovou studií, se podařilo 

načrtnout návrhy a doporučení k nastavení funkční metodiky v souladu s výzkumným 

záměrem.  

Současný světa je ovlivněn množstvím informací, nároky na organizaci uchovávání 

těchto informací a jejich transformaci do znalostí. Díky této společensko-technické 

změně je důležité se věnovat znalostnímu managementu a vytvořit takové prostředí 

v organizacích, které by z informační managementu postupně přešlo do znalostního 

a akceptovalo model učící se organizace. Důvodem je, že současná společnost je 

postavena na využití existujících znalostí, důrazem na vzdělávání a neustálých 

inovacích, jen tak je možné dlouhodobé udržení se na trhu v současném ekosystému. 

Tento směr podporují významné nadnárodní politické organizace např. EU.  

Prostředí, které je schopné znalosti generovat, má vnitřní kultur postavenou 

na otevřenosti, komunikaci, vzdělávání, motivaci a osobním rozvoji, za podpory 

sofistikovaných nástrojů a organizačních procesů. Všechny tyto prvky napomáhají 

k vytěžování znalostí jejich uchovávání a sdílení a tím i rozvoj organizace samotné 

a úspěch v konkurenčním prostředí. Stejně tak znalosti hrají významnou roli při tvorbě 

inovací, protože inovovat může pouze ta organizace, která zná svou konkurenci, vyzná 

se v technologickém vývoji a umí se poučit ze svých dosavadních úspěchů 

a neúspěchů.  

Změna organizace na znalostní vyžaduje pochopení vlastní pozice a porozumění 

fungování organizace na trhu i ve vnitřních procesech. Pro nastartování této změny je 

vhodné použít procesní audit znalostního managementu, který popíše stávající situaci, 

navrhne opatření a pomůže pochopení vlastních procesů. Takový audit by měl být 

zaměřený na následující oblasti: procesní a personální řízení, technologie, firemní 

strategie a kulturu uvnitř organizace. Audit znalostního managementu by měl (na rozdíl 

od finančních auditů) obsahovat metody, které nejsou zaměřené pouze na analýzu 
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informačních a znalostních toků v organizaci, ale také analyzovat postoje a názory 

zaměstnanců a ověřovat, zda všichni rozumí potřebám v oblasti znalostního 

managementu a strategických cílů, organizace. Pokud budou použity všechny tyto 

prvky bude již samotný audit zvyšovat porozumění těmto oblastem. Vhodná metodika 

auditu znalostního managementu obsahuje základní průzkum identifikaci výchozí 

pozice, analýzu strategických dokumentů, procesů a postupů, diskuzi a ověřování 

funkčnosti nastavených procesů mezi zaměstnanci spolu se získáním obrazu o tom, 

jak vnímají a chápou strategii znalostního managementu v organizaci a doporučení 

na změnu. Vzhledem k tomu, že všechny organizace se rozvíjí v čase, je vhodné celý 

postup pravidelně opakovat. Takto by měla být nastavena efektivní metodika 

znalostního auditu. 

Na základě diplomové práce bylo zjištěno, že české prostředí je připraveno 

na znalostní management, který pomáhá v ekonomickém růstu, budování zdravého 

ekosystému a v růst inovačního potenciálu. Audity znalostního managementu 

s definovanou metodikou obsahující všechny popsané kroky mají potenciál 

nastartovat změny v oblasti budování znalostní společnosti. 
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PŘÍLOHA 1 Průzkum Znalostní management ve firemní 

praxi 

 

Průzkum byl spuštěn 27.6.2017 a byl otevřen do 15.7.2017. Žádost o zapojení 

do průzkumu byla zveřejněna na sociálních sítích 85  a rozeslána e-mailem 

na 30 kontaktních adres různých typů organizací. Celkem bylo získáno 22 odpovědí, 

což je z původní cílené rozesílky 77 % návratnost.86 Všechny oslovené organizace 

mají sídlo v hl. m. Praze. 

Otázka 1: Velikost organizace dle počtu zaměstnanců 

Odpověď Počet Lokálně % 

1 – 10 11 50 % 

11-50 7 31,82 % 

51-200 1 4,55 % 

201-více 3 13,64 % 

 

Otázka 2: Typ organizace podle vlastnictví 

Odpověď Počet Lokálně % 

soukromé 13 59,09 % 

zájmová sdružení 6 27,27 % 

státní 1 4,55 % 

nadace 1 4,55 % 

obce 1 4,55 % 

 

 

                                                           
85 Návratnost dotazníků na stránkách www.vyplnto.cz je 47,9 %. Návratnost dotazníků je dána poměrem 
vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené 
respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). Statistika na stránkách 
uvádí, že response přišla z následujících odkazů: nezjištěno (42,4 %), m.facebook.com (28,3 %), 
facebook.com (9,1 %), vyplnto.cz (8,1 %). 
86 Byly osloveny firmy, neziskové organizace, nadace, místní samospráva, společnosti typu s.r.o., různé 
velikosti firem tak, aby byla získána odpověď z různých segmentů. 
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Otázka 3: Ekonomický sektor působnosti 

Odpověď Počet Lokálně % 

Sektor služeb (terciární sektor) 9 40,91 % 

Znalostní sektor (kvartérní sektor) - věda, 

výzkum, vysokoškolské vzdělávání, poradenství 
8 

36,36 % 

Výroba a průmysl (sekundární sektor) 3 13,64 % 

Suroviny (primární sektor) 1 4,55 % 

High-tech sektor (kvintérní sektor) - informační 

technologie, biotechnologie, nanotechnologie 
1 

4,55 % 

 

Otázka 4: Jméno organizace 

Anonymizováno 

Otázka 5: Vaše pracovní pozice – pracovní pozice vyplňujícího 

Odpověď Počet Lokálně % 

Majitel/ka 5 22,72 % 

Projektový/á manažer/ka 6 27,27 % 

Ředitel/ka 3 13,63 % 

Jednatel/ka 1 4,55 % 

Knihovník/ce 1 4,55 % 

HRmanažer/ka 1 4,55 % 

Account manager/ka 1 4,55 % 

Obchodník/ce 2 9,09 % 

Grafik/čka 1 4,55 % 

CSR a PA manažer/ka 1 4,55 % 

 

Otázka 6: Kontaktní údaje (e-mail) 

Anonymizováno 

 

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=61425
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Otázka 7: Jak dlouho je ve vaší společnosti realizován proces znalostního 

managementu? 

Odpověď Počet Lokálně % 

nejsem si jistý/jistá 10 45,45 % 

méně než 5 let 8 36,36 % 

5 - 10 let 2 9,09 % 

více než 10 let 2 9,09 % 

 

Otázka 8: Kdo má na starosti proces znalostního managementu? 

Odpověď Počet Lokálně % 

Vedení společnosti 13 59,09 % 

Jiné 4 18,18 % 

Jednotliví vedoucí 4 18,18 % 

Personální nebo HR oddělení 1 4,55 % 

 

Otázka 9: Používáte podnikové informační systémy, jaké? 

Viz kapitola 7.2. Průzkum 

Otázka 10: Které nástroje znalostního managementu používáte? 

Viz kapitola 7.2. Průzkum 

Otázka 11: Probíhá pravidelné vyhodnocování a úprava znalostního 

managementu? 

Odpověď Počet Lokálně % 

Nevyhodnocujeme 10 45,45 % 

Ano, jedenkrát ročně v rámci pravidelného 

hodnocení zaměstnanců 

6 27,27 % 
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Ne, systém považujeme za funkční a dále 

nerozvíjíme 

4 18,18 % 

Ano, nepravidelně na základě vyhodnocení 

informací v informačních systémech 

2 9,09 % 

 

 

Otázka 12: Ve kterých oblastech shledáváte přínosy znalostního 

managementu? 

Otázka povolovala vícenásobnou odpověď. 

Odpověď Počet Lokálně % 

Zvýšení schopnosti porozumět obchodním 

problémům společnosti 

8 36,36 % 

Nevím, nejsem si jistý/jistá 7 31,82 % 

Zvýšení schopnosti udržet si stávající 

zaměstnance 

6 27,27 % 

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 5 22,73 % 

Snazší nábor nových zaměstnanců 4 18,18 % 

Zatím je příliš brzy vyhodnocovat 3 13,64 % 

Jiné přínosy 1 4,55 % 
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Otázka 13: Ve které oblasti vidíte největší přínos znalostního managementu? 

Odpověď Počet Lokálně % 

Úspora času při realizaci projektů nebo 

aktivit 

9 40,91 % 

Úspora času při vyhledání informací 9 40,91 % 

Zvýšení spokojenosti zákazníků/klientů 7 31,82 % 

Úspora času na zaškolení nových 

zaměstnanců 

7 31,82 % 

Úspora nákladů v oblasti administrativy 6 27,27 % 

Nevím, nejsem si jistý/jistá 6 27,27 % 

Získávání nových klientů/zakázek 4 18,18 % 

Zvýšení podílu na trhu 3 13,64 % 
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Otázka 14: Jak velký je pracovní tým, který se věnuje managementu znalostí? 

Odpověď Počet Lokálně % 

zajišťuje 1 osoba 11 50 % 

tým do 5 osob 9 40,91 % 

tým o více jak 5 lidech 2 9,09 % 

 

15. Jak velká (odhadem) je roční investice do znalostního managementu 

(procesy, systémy)? 

Odpověď Počet Lokálně % 

Méně než 2.000 Kč 6 27,27 % 

Nevím 6 27,27 % 

Méně než 100.000 Kč 5 22,73 % 

Méně než 1 000.000 Kč 2 9,09 % 

Více než 1 000.000 Kč 1 4,55 % 

Raději neuvádím 2 9,09 % 
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PŘÍLOHA 2 Postup a indikátory pro audit znalostního 

managementu 

Pro realizaci auditu je důležité zvolit vhodné metody. Opět jsou metody použity 

z jiných vědních disciplín.  Vhodných metod pro tento typ procesního auditu je hned 

několik, vybírám ty, které bych zvolila, pokud bych podobný audit realizovala. 

Fáze1 

Mapování dat a informací. Tato fáze je spíše interním procesem organizace, cílem 

je, aby si organizace uvědomila, jaké informace kumuluje. Díky tomuto uvědomění je 

možné navrhnout případné změny nebo zlepšit proces uchovávaní dat, informací a 

znalostí. Vhodnou metodou pro tuto část je např. vytvoření myšlenkové mapy. V rámci 

mapování informací je třeba zodpovědět otázky, kdo znalosti organizuje a vytváří, 

jakým způsobem jsou znalosti ukládány, a kde v organizaci se znalosti komunikují. 

Výsledkem je identifikace osob, které je nutné do auditu zapojit.  

Metodika se věnuje firemnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že každá společnost 

se nachází v určitém kontextu, je pro metodiku ZM důležité vědět, co všechno za 

informace se ve společnosti kumuluje. Konkrétní příklad bude uveden ve vybrané 

případové studii, zde uvádím pouze shrnutí. 

Obrázek 1, 9.1.1. Mapování dat a informací 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Každá kladná odpověď na uvedené otázky v uvedeném obrázku nám dává 

představu, jaké metody budou použity v rámci auditu.  

Fáze 2 

Analýza prostředí a využívaných systémů. Touto fází rozumím vytvoření seznamu 

možných nástrojů vhodných pro znalostní management (na organizační úrovni) 

a management znalostí (na úrovni nástroje). Je samozřejmé, že různě velké 

organizace potřebují různě robustní znalostní management. Lze například sledovat 

aktuálnost dokumentů, to, zda odpovídají realitě, nebo se realita a práce v organizaci 

již někam posunula a podobně. K ověření, že se s nástroji pracuje, dochází 

v následujících vyjmenovaných metodách.  

Tabulka 3, 9.1.2. Návrh indikátorů – Fáze 2 
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Pojmenování Definování znalostní a informační strategie v organizaci 

Indikátor Cíle, strategie, klíčové osoby, vyhodnocování, firemní kultura, 

personální strategie, finanční investice a náklady 

Technika Analýza interních dokumentů, finanční analýza nákladů 

Pojmenování Jaká je struktura znalostí v organizaci 

Indikátor Organizační struktura, analýza vzdělanostní a dovednostní 

úrovně zaměstnanců, nastavení procesů spojených s prací 

s externími a interními zdroji a procesy spojené s inovací, 

s rozvojem zaměstnanců (vzděláváním, kariérním rozvojem, 

hodnocením, mentoringem), s klienty (obchodní strategie, 

marketing, propagace společnosti), manuály, směrnice, 

pravidla, základní informace o organizaci, popis procesů 

Technika Analýza interních dokumentů, polostrukturované rozhovory, 

interní a externí průzkumy, rozhovory se zaměstnanci (fokusní 

skupiny) 

Pojmenování Jaká je znalostní mapa organizace? 

Indikátor Typy získávaných znalostí, typy vzdělávání, interní komunikace, 

procesy spojené se vzděláváním a kariérním rozvojem, 

využívání výsledků průzkumu a zpětné vazby od klientů, 

úspěšnost inovací, proces aktualizace produktů a služeb 

Technika Analýza interních dokumentů, polostrukturované rozhovory, 

interní a externí průzkumy, rozhovory se zaměstnanci (fokusní 

skupiny) 

 

Průzkum – kvantitativní výzkum. Průzkum, ve firemním prostředí dotazník 

pro zaměstnance, nám poskytne prvotní obraz toho, do jaké míry je se znalostmi 

pracováno. Dá se zaměřit například na to, zda zaměstnanci o nástroji nebo systému 
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vědí, zda jej považují za přínosný a podobně. V dalších fázích se pak získané 

informace zpřesňují.  

Dialog a rozhovory s administrátorem prostředí – kvalitativní výzkum. Jedná se o 

polo strukturované rozhovory s klíčovými správci systému. Tito lidé by měli kontrolovat 

aktuálnost ukládaných znalostí a využívání systémů. Měli by také zajišťovat 

aktualizace a rozvoj systémů. Vhodnou cílovou skupinou této části jsou zástupci 

personálního oddělení, správce systémů a databází, vedení společnosti nebo 

ekonomické oddělení, které má vliv na investice do rozvoje znalostního managementu. 

Fokusní skupiny – kvalitativní výzkum. Cílem je zjistit postoje a názory zaměstnanců 

na používané systémy i zpětnou vazbu k práci personálního oddělení a případně 

správce systému. V rámci fokusních skupin se dají zjistit názory na to, do jaké míry 

jsou nástroje používané, přínosné a aktualizované. V ideálním případě by se mělo 

jednat o tři skupiny zaměstnanců po maximálně deseti lidech, a to zástupce středního 

managementu, řadových zaměstnanců, správců a administrátorů systémů. Cílem je 

ověřit, do jaké míry jsou nástroje využitelné a zda naplňují očekávání, které jim je 

připisováno.  

Fáze 3 

Zpracování zprávy a vytvoření doporučení. Zpráva je syntézou všech poznaných částí 

fungování znalostního managementu a poznatků získaných od zaměstnanců. 

Výsledkem je sada doporoučení, jejich rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé cíle, 

náčrt finančních nákladů a pojmenování klíčových osob nutných pro naplnění 

strategie.  

Tabulka 4, 9.1.3. Návrh indikátorů – Fáze 3 

Pojmenování Jaká je znalostní potřeba organizace? Jaký je potenciál pro 

inovace? 

Indikátor Plán vzdělávání, inovací, podpory prodeje a marketingu 

Technika Syntéza poznatků, polostrukturované rozhovory, interní a 

externí  
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Fáze 4 

Představení výsledné zprávy vedení organizace a diskuze nad doporučeními. 

V této fázi je potřeba dojít k akceptaci jak zjištění, tak návrhů budoucího směřování 

znalostního auditu. Akceptace směřování ze strany vedení organizace s sebou nese i 

potvrzení budoucích finančních nákladů na zapracování změn v procesech 

znalostního managmentu. Po zapracování komentářů a odladění cílů je nutné 

zohlednit výsledky ve strategii znalostního managmentu a ostatních strategiích 

organizace a vypracovat plán implementace vybraných doporučení. 
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PŘÍLOHA 3 Návrh otázek pro rozhovory 

 Pro rozhovory a fokusní skupiny je třeba vytvořit seznam otázek, které budou 

kladeny v rámci realizace polostrukturovaných rozhovorů a fokusních skupin. Otázky 

by měly mít určitou úroveň obecnosti, ale zároveň by měly být dostatečně konkrétní, 

aby přinesly jasný obraz popisující popis stávající situace. Otázky mohou být 

upravovány podle potřeby a typu organizace, případně je možné postupně otázky 

přeformulovat nebo upravit.  

Otázky jsem rozdělila do tří oblastí definovaných v kapitole 4. Znalostní společnost. 

Jde o následující oblasti:  

▪ Prostředí organizace a nastavené procesy; 

▪ ICT nástroje a jejich správa; 

▪ práce se zaměstnanci. 

 

Tab. 1 Návrh otázek pro polostrukturované rozhovory 

Oblast Otázky Zpřesnění 

Prostředí a 

nastavené 

procesy 

Existují strategické 

dokumenty organizace, které 

pokrývají znalostní 

management? 

Proč jsou znalosti pro 

organizaci důležité? 

Vize, mise společnosti 

Existují dokumenty, které 

popisují procesy např. 

hodnocení, vzdělávání, 

obchodní procesy?  

Manuály, směrnice, pravidla, 

základní informace o 

organizaci, popis procesů 

Máte dostatek kompetencí a 

informací pro naplňování 

strategií? 

Existuje proces, který 

zaručuje zapracování nových 

Harmonogram vyhodnocení 
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postupů a užití nových 

znalostí? 

Existuje osoba zodpovědná 

za aktualizaci těchto 

dokumentů? 

 

Jsou dokumenty dostupné 

všem zaměstnancům? 
 

ICT nástroje a 

jejich správa 

Společnost používá: 

• Databázi nejčastějších 

odpovědí (FAQ např. 

zákaznická centra) 

• Nástroje Business 

Inteligence 

• Personální software 

pro hodnocení, 

vzdělávání a nábor 

• Software typu CRM 

(Customer 

Relationship 

Management – řízení 

vztahů se zákazníky) 

• Software typu ERP 

(Enterprise Resource 

Planning – plánování 

podnikových zdrojů) 

• Společné úložiště 

dokumentů na serveru 

/ cloudu, sdílené 

adresáře 

• Účetní software 

Zmapování používaných 

nástrojů 

Kdo má k nástrojům přístup?  

Kdo je zodpovědný za 

aktualizace nástrojů? 
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Existuje roční rozpočet na 

rozvoj ICT řešení? 
 

Kdo je zodpovědný za plnění 

databází novými znalostmi? 

A jak probíhá vyhodnocení 

plnění tohoto závazku? 

 

Existuje systém pro 

mapování a práce na 

inovacích? Jaké máte 

zkušenosti s realizací 

podobných projektů? 

 

Práce se 

zaměstnanci 

Jak je zajištěno vzdělávání 

zaměstnanců? Prosím 

popište. 

 

Jak probíhá hodnocení 

zaměstnanců? 
 

Jaký motivační programy 

máte a jak jsou sestavovány? 
 

Jak probíhá zaučování 

nových zaměstnanců? 
 

Máte vytvořen mentoringový 

program? 
 

Jak probíhá výstupní 

pohovor, pokud jej máte 

zavedený? 

 

Jsou zaměstnanci motivováni 

k inovacím? Jak program 

vypadá? 

 

Mají zaměstnanci přístup 

k novým poznatkům v oboru / 

na trhu?  
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Podporuje organizace 

celoživotní vzdělávání a 

učení se? Jak? 

 

Znalosti a inovace 

Které konkrétní znalosti jsou 

důležité pro výkon vaší 

pozice, organizaci vaší 

práce? 

 

Zdá se Vám nabízené 

vzdělávání dostačující pro 

výkon pozice? 

 

Kde se podle vás vytváří 

znalosti v organizaci? 
 

Ze kterého oddělení máte 

pocit, že nezískáváte 

dostatek informací a 

znalostí? 

 

Probíhá předávání informací 

a znalostí napříč firmou a 

jak? 

 

Co vy osobně děláte pro 

podporu tvorby znalostí ve 

svém týmu? 

 

Zohledňujete tvorbu znalostí 

při hodnocení a motivaci 

zaměstnanců? 

 

Mají vaši podřízení dostatek 

kompetencí a zodpovědností 

pro inovativní přístupy a 

svobodné rozhodování? 

 

Myslíte si, že máte 

dostatečnou podporu vedení 

pro inovace?  
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Má vaše organizace 

motivující firemní kulturu? 

 

Kromě otázek pro polostrukturované rozhovory je třeba také vytvořit katalog otázek 

pro vedení fokusních skupin. Fokusní skupiny by měly ověřit informace vzešlé 

z polostrukturovaných rozhovorů. Cílem je zjistit postoje zaměstnanců a ověřit, zda 

proces, který je nastaven, zaměstnancům vyhovuje a zda jsou všichni zaměstnanci 

informováni o procesu znalostního managementu a jeho důležitosti pro organizaci a 

jsou ochotni na cíli spolupracovat. 

Tab. 2: Návrh otázek pro fokusní skupiny 

Oblast Otázky Zpřesnění 

Prostředí a 

nastavené procesy 

Umíte říci, kde najdete 

informace, které potřebujete 

pro výkon vaší práce? 

Sledujeme, do jaké míry jsou 

si zaměstnanci vědomi 

existence směrnic, 

dokumentů a návodů. 

Zdají se vám dokumenty 

potřebné, srozumitelné?  

Manuály, směrnice, pravidla, 

základní informace o 

organizaci, popis procesů 

ICT nástroje a jejich 

správa 

Jaké nástroje pro ukládání 

znalostí používá vaše 

společnost?  

Pokud dotazovaní neumí 

zodpovědět otázky, ptáme se 

jmenovitě na SW, které 

společnost má. 

Víte, koho byste oslovili, 

pokud byste potřebovali 

změnit nějaké nastavení 

v systémech? 

 

Je nějaký nástroj, který vám 

chybí? 

 

Práce se 

zaměstnanci 

Jak je zajištěno vzdělávání 

zaměstnanců? Prosím 

popište? 

 



111 
 

Jak probíhá hodnocení 

zaměstnanců? 

 

Jaký motivační programy 

máte a jak jsou sestavovány? 

 

Jak probíhá zaučování 

nových zaměstnanců? 

 

Máte vytvořen mentoringový 

program? 

 

Jak probíhá výstupní 

pohovor, pokud jej máte 

zavedený? 

 

Jsou zaměstnanci motivováni 

k inovacím? Jak program 

vypadá? Jaké máte osobní 

zkušenosti s možností podání 

návrhu na inovace? 

 

Znalosti a inovace Které konkrétní znalosti jsou 

důležité pro výkon vaší 

pozice, organizaci vaší 

práce? A máte dostatečný 

prostor se dále vzdělávat a 

učit se?  

 

Ze kterého oddělení máte 

pocit, že nezískáváte 

dostatek informací a 

znalostí?  

Jaká je spolupráce 

s ostatními kolegy? 

 

Co vy osobně děláte pro 

podporu tvorby znalostí ve 

svém týmu?  
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Vnímáte podporu 

nadřízeného jako 

dostatečnou? 

Znáte své možnosti dalšího 

vzdělávání, které nabízí vaše 

organizace?  

Jak probíhá proces 

vzdělávání? 

 

Jsou vaše nové/získané 

kompetence a znalosti 

zohledňovány při hodnocení 

a promítnuty do 

odměňování? 

 

Myslíte si, že máte 

dostatečnou podporu vedení 

pro inovace?  

Má vaše organizace 

motivující firemní kulturu? 

 

 

Prosté odpovědi „ano“, popř. „ne“ by byly sice přínosem, ale nikterak velkým. Proto 

je nedílnou součástí každého auditu také vypracování doporučení, jak případné 

nedostatky řešit. Informační audit je nástrojem znalostního, resp. informačního 

managementu, který objektivně odpovídá na konkrétní a jasně formulované otázky 

týkající se informačních zdrojů a informačních služeb organizace za účelem jejich 

optimalizace, a to vzhledem k naplnění cílů, poslání a vize organizace. 

Charakteristickou vlastností všech auditů, tedy i informačního auditu, je jejich interní 

charakter. Zadavatel auditu je zpravidla jediným, kdo obdrží zjištěné odpovědi.  

 

 


