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I.  DÔVODOVÁ  SPRÁVA   

1.   Úvod do problematiky 

Predkladaná súhrnná výskumná správa je súčasťou rozsiahleho dlhodobejšieho 

výskumu v oblasti mapovania,  tvorby, koncipovania štruktúr a sieťovania podnikov 

priemyselného segmentu a inžinierskych služieb v malom a strednom podnikaní (MSP) 

na Slovensku a to  v kontexte vývoja inovačnej kapacity a vitality v stredoeurópskom 

prostredí. 

Iniciátorom výskumných aktivít a zadávateľom je Národný energetický klaster NEK 

ako nezávislé a súkromné združenie právnických osôb v SR v oblasti priemyslu, 

energetiky a ekológie a to v spolupráci s garantom a riadiacim orgánom pre priemyselné 

inovácie - Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SIEA, na základe 

spoločenského zadania a potrieb Ministerstva hospodárstva SR. 

Správa nadväzuje na témy už riešené v minulosti v tejto sfére záujmu, ktoré však boli 

viac zamerané na postavenie a hlavne možnosti zapojenosti firiem z portfólia MSP do 

sieťovania podnikov prostredníctvom klastrových organizácií a aj zo zohľadnením 

určitých špecifík práve v odvetviach energetiky, priemyslu, ekológie a rozvoja inovácií 

v SR. Ide napríklad o témy: 

- Expertný dokument:  Expertná báza a stratégia priemyselného klastrovania v energetike 

a ekológii na Slovensku, NEK, 2017,  Bratislava: Leadership projekt Energofutura. 

-  Výskumná úloha:  č.3.1.1: Tvorba   spoločnej   expertnej   databázy  a  analýza   

energetického a  environmentálneho   prostredia,  NEK/SIEA, 2018 , Projekt: Tvorba  portfólia 

a mapy energetického a environmentálneho klastrovania, Bratislava. 

-   Výskumná úloha:  č.3.1.2:  Výskum  a  návrh  inovačných  postupov  a  databáz  pre  

stratégiu a diagnostikovanie  konkurencieschopnosti  klastrovania  v  danom  segmente  

pôsobnosti, NEK/SIEA, 2018, Bratislava, Projekt: Tvorba  portfólia a mapy energetického 

a environmentálneho klastrovania, Bratislava. 

-   Výskumná úloha č. 3.1.3:  Koncepcia   konštituovania  regionálnych klastrov  a  návrh  mapy 

energetického  a  environmentálneho  klastrovania, NEK/SIEA, 2018, Bratislava. Projekt: 

Tvorba  portfólia a mapy energetického a environmentálneho klastrovania, Bratislava. 

-   Expertný dokument:  Spoločná  expertná báza pre technologické mapy a  inovačné stratégie  

v   priemyselných   klastrových   habitatoch, 2019, Bratislava. Projekt:  Koncipovanie 

inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových  habitatov enecohab. 

Zásadným východiskovým dôvodom realizácie výskumu je potreba zistiť súčasný stav 

a možnosti tvorby adresných podporných programov v SR pre výraznejšie nastavenie 

firiem z prostredia MSP ku zvyšovaniu ich produktovej efektivity, špecializácie, 

konkurencieschopnosti a proexportnej dynamiky na báze inovácií a pritom významne 

vytvárať novú metodiku pre posudzovanie a hodnotenie inovačnej dimenzie, inovačnej 

kapacity a vitality firiem MSP. 

Podnikateľské prostredie je dnes definované ako stav, kedy každá firma musí byť 

spôsobilá žiť s rizikom úspešnosti v turbulentnom prostredí, mať systém včasného 

varovania a rozpoznávania problémov, krízové záchranné scenáre a určené pravidlá pre 
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pružné zvládnutie chaosu a operatívnosť v riadení firmy. Súčasné trendy sa dajú 

pomenovať ako prechod od firmy produkcie k firme inovácie.  

Včerajšku boli príznačné dlhé obdobia prosperity a krátke periódy chaosu a krízy, zatiaľ 

čo dnes je to o dlhých obdobiach krízy a stagnácie, a len krátkych zábleskoch prosperity 

a rastu. Mnohým podnikateľom a manažérom v tvrdom konkurenčnom prostredí v 

snahe prežiť neostáva iba kopírovať, či napodobňovať nápady a produkty iných. 

Napodobňovanie je prvým impulzom k vlastnej aktivite a prielomu v inovatívnom 

myslení, avšak v biznise nevyhrávajú napodobovatelia ale tí, čo vytvoria nové veci a 

otvoria nový trh a dosiahnu majstrovstvo. Pritom je veľkým otáznikom čo bude firma 

ponúkať, aký to bude produkt, tovar, projekt či služba. V zásade platí, že človek by 

nemal ponúkať to čo by si sám nekúpil.  

Sledujúc celospoločenské dianie a rozvoj hospodárstva, technológií a služieb vo 

vyspelých krajinách možno s istotou tvrdiť, že aj keď väčšina manažérov uznáva 

moderné prístupy k riadeniu firiem ako sú inovatívnosť a totálne riadenie kvality 

produkcie, vždy je nespokojná so samotným spôsobom riadenia a mierou dosahovania 

úspechu a zisku. 

2.    Cieľ, účel  a úlohy  práce 

Cieľ tejto výskumnej  práce (ďalej iba „práca“) možno stanoviť takto: 

- prostredníctvom vybraných metód strategickej analýzy a ďalších podporných 

diagnostických a analytických nástrojov a metód vysloviť zodpovedné závery, ktorých 

zapracovaním a uplatnením sa v budúcnosti koncipujú zásady nového komplexného 

podnikateľského Programu inovatívnosti a kvality produkcie u obchodných spoločností.   

-  dosiahnuť stav, kedy súbor zodpovedných informácií, zistení a výsledkov sa uplatní 

v skúmanom vzorovom súbore subjektov tak, že prispeje k ich rozvoju, novému 

prístupu v podnikaní, prosperite, zisku a nastavení budúceho systému trvalej 

udržateľnosti a výsledky v práci realizovaného výskumu, experimentovania a analýz 

budú môcť byť relatívne univerzálne implementovateľné do chodu a rozvoja 

spoločností so zreteľom na segment MSP. 

Hlavný a komplexne ponímaný cieľ je možno prakticky a jednoznačne vysloviť aj ako 

snahu postaviť praktickú a pomerne prehľadnú metodológiu na oceňovanie inovačnej 

kapacity, dimenzie a vitality firiem a nového inovačného manuálu so súborom 

projektovaných a navrhovaných nástrojov pre zodpovedné inovatívne a kvalitatívne 

riadenie a rozhodovanie firiem  s maximalizáciou výsledkov pre ich generalizovanie 

v praxi. Táto výskumná práca svojim obsahom sa zameriava práve na tú časť daného 

problému, ktorý sa venuje mapovaniu prostredia a stavu firiem, analýze ich 

charakteristík a parametrov a to na základe výskumnej pozorovanej vzorky typických 

predstaviteľova vysloveniu a následnému overovaniu pracovných hypotéz pre 

hodnotenie problematiky. 

Jedným z návrhov, vyplývajúcich zo samotnej formulácie cieľa a úloh práce je 

navrhnúť koncept novej generácie modelovania organizačných systémov. Schopnosť 

modelovať organizačné systémy komplexne, avšak jednoduchým spôsobom je 

nevyhnutnou podmienkou systémového vnímania a efektívneho riadenia moderných 

podnikateľských subjektov na báze inovačnej sily a efektívnosti. 
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Pre konfrontáciu teoretických východísk s praxou je realizovaný empirický výskum 

zameraný na analýzu inovačnej kapacity na základe troch skupín subjektov ( každú tvorí 

10 samostatných entít - firiem so špecifickými ekonomickými, produktovými 

a technologickými osobitosťami ),  ktoré sú si blízke, avšak špecializujú sa vždy v rámci 

skupinového zaradenia hlavne na iný nosný segment podnikateľskej pôsobnosti (hlavný 

predmet činnosti) a k tomu sa uplatňujú viaceré analytické metódy. 

Základný teoretický prínos práce spočíva hlavne v rozšírení manažérskej teórie o nové 

princípy a poznatky. Praktickým prínosom práce je vytvorenie rámcového návodu na 

fungovanie a inovatívny rozvoj skúmaného, reprezentatívne špecifikovaného subjektu 

formou zisťovania a vyhodnocovania ich kapacity a dimenzie jednoduchým 

a prehľadným  

Táto práca bola podporovaná dlhodobým výskumom a vzdelávaním i podnikateľskou, 

systémovo koncipovanou iniciatívou v oblasti kreovania inovácií v rámci 

zabezpečovaných funkcií  Národným energetickým klastrom NEK v Bratislave ako 

záujmového združenia právnických osôb v rámci excelentného záujmu o nové 

informačné a manažérske produkty jeho členov a to už postupne už od roku 2012. 

Účel práce možno stanoviť ako podrobné oboznámenie sa s teoretickými a súvisiacimi 

aplikačnými poznatkami v rámci predchádzajúceho viacročného štúdia odborov 

spoločenského a ekonomického riadenia podnikov v rámci jednotnej odborovej 

kvalifikácie „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ a preukázanie schopností spracovať 

ucelený elaborát, ktorý bude využiteľný v stratégii a obchodnej politike konkrétneho 

užívateľa a tvorcu podporných nástrojov politiky MSP na Slovensku.Pre riešenie práce 

a naplnenie jej cieľa sú stanovené takéto nosné a hlavné úlohy: 

Úloha 1. Podrobne sa oboznámiť s teoretickými a súvisiacimi vedeckými, 

aplikačnými, manažérskymi a marketingovými poznatkami, zmapovať charakteristiku, 

potreby a očakávania skúmaných vybraných podnikateľských subjektov a ich 

zovšeobecnenie a vytvorenie reprezentatívnej – kumulovanej vzorovej firmy pre ďalšie 

skúmanie a hľadanie aplikácií podľa stanovených cieľov práce. Vysloviť tento cieľ, 

úlohy a najmä vedecké hypotézy v práci pre účely postupného výskumu témy a voľby 

metodiky riešení. 

Úloha 2. Spracovať postup zovšeobecnenia nosných charakteristík a parametrov 

jednotlivých skúmaných subjektov, vytvoriť spriemerované charakteristiky a parametre 

pre ďalší výskum na základe primeraného a overiteľného rozsahu parametrov, 

charakteristík a faktorov firiem. Následne vybrať vhodnú primárnu strategickú analýzu 

odpovedajúcu vytvorenej skupine firiem a výslednej kumulovanej firme / skúmaného 

subjektu, realizovať primárnu a súhrnnú SWOT analýzu a vyvodiť merateľné 

a hodnotiace závery, uskutočniť experimentálne komprimované meranie 

a vyhodnocovanie získaných údajov, vykonať Audit inovačného riadenia, audit 

marketingového mixu, analýzu stavu projektových inovácií,  a analýzu súčasnej úrovne 

riadenia kvality produkcie a diagnostiku dimenzie inovatívnosti manažmentu a to za 

pomoci vybraných podporných analytických metód. 

Úloha 3. Vysloviť konkrétne zistenia a overiť či sa osvedčili predpoklady 

z jednotlivých hypotéz výskumu a komentovať aspoň základne princípy a pravidlá pre 

ďalšiu činnosť a budúcnosť rozvoja danej problematiky v podmienkach SR. 
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Kľúčové  slová  a spojenia:  Audit riadenia, diagnostika dimenzie, inovácia, inovačná kapacita,  

implementácia ,  ekológia,  kvalita, marketingový mix, organizačná kultúra, projektový 

manažment,   stratégia,   technika predaja,   typológia klientov. 

 

 

II.   TEORETICKO – METODOLOGICKÉ    

 VÝCHODISKÁ 
 

1.   Pojmový  aparát  výskumu 

 
Pre potreby práce sa budú aplikovať tieto poznatky, pojmy a definície v rámci 

mapovania jednotlivých skúmaných obchodných spoločností – firiem a oboznamovania 

sa s dotknutou problematikou inovácií. 

Manažment − je praktickou činnosťou, množinou aktivít riadiacich pracovníkov na 

dosahovanie cieľov; súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia; 

skupina primárne zodpovedných ľudí za riadenie a úspešnosť firiem Svozilová (2009). 

Podľa názoru jedného zo zakladateľov teórie P. F. Druckera: „ Manažment je vedná 

disciplína, ktorá je praxeologická, má interdisciplinárny charakter a je internacionálna“ 

Drucker (1983). 

Marketing − je spoločenský a riadiaci proces, ktorým jednotlivci a skupiny získavajú to 

čo potrebujú a požadujú prostredníctvom tvorby, ponuky a výmeny hodnotových 

produktov s ostatnými Bills, Roth, Maestro-Scherer (2000).  Ide vlastne o manažovanie 

firmy na základe dopytu a ponuky a ich korekcie podľa špecifických požiadaviek 

zákazníka Cillins, Porras (2016). Marketing je komplexná koncepcia podnikateľskej 

politiky zjednocujúca všetky podnikateľské činnosti firmy a uplatňuje tzv. „užívateľskú 

orientáciu“ a cieľom je plne uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. 

Systémovými zložkami sú marketingová stratégia a marketingové riadenie Kotler 

(2007). 

Stratégia − vyjadruje základnú predstavu o tom, akou cestou budú firemné ciele 

dosiahnuté, predurčuje budúcu činnosť k splneniu týchto účelov Kotler (1992), Vlček 

(1992). 

Strategický plán − riadiaci dokument (Proces) rozvíjania a udržiavania životaschopnej 

zhody medzi cieľmi a zdrojmi firmy, jej meniacimi sa tržnými príležitosťami. Ide 

o pretváranie produktov tak, aby sa zabezpečil rast a zisk Nash (2003) Plán − je vo 

všeobecnosti dokument, či úmysel, v ktorom sú vopred stanovené postupy a úkony 

k dosiahnutiu a riadeniu cieľa Blažek (2014), Fotr, Souček (2012). 

Strategická analýza − jeden zo základných prvkov strategického riadenia Jakubíková 

(2013) a slúži ako pomôcka formulácie stratégie a rozhodovania spoločnosti. Je to 

vlastne súbor metód, postupov a pozorovaní, pomocou ktorých v marketingovom 

strategickom riadení vyhľadávame a zisťujeme súčasný stav organizácie, zisťujeme 

tržné príležitosti, popisujeme kondíciu firmy a pozíciu na trhu. [ 66, str.69] 
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Inžinierstvo/ inžiniering –  pochádza z lat. „ingenium“ čo znamená tvorčiu činnosť, 

nadanie, vynaliezanie niečoho a základ technických vecí ako stroje  „ enginees“ 

Jurášková, Horňák (2012). 

Produkt − výrobok, služba, projekt a pod.- výsledok produkcie, čiže cieľavedomej 

ľudskej činnosti vytvárajúcej úžitkové hodnoty uspokojujúce potreby, jednotka 

produkcie Narayan (2001), Jurášková, Horňák (2012). 

Štruktúra – ( z lat. „struere“= skladať, zostavovať ) označuje spôsob zloženia, 

vnútorného usporiadania určitej entity. Je to súhrn prvkov a vzťahov medzi nimi 

u nejakého zoskupenia ( sústavy Jurášková, Horňák a kol. (2012). Tento pojem 

zaviedol do praxe švajčiarsky lingvista Ferdinand de Saussure, zakladateľ štrukturálnej 

lingvistiky v roku 1916. Ním sa potom inšpiroval i teoretik Prof. Bertalanffy pri 

vytváraní všeobecnej teórie systémov Sedlák (2009).  Štruktúra každej entity, každého 

systému je určená množinou ich častí ( prvkov ) a väzbami medzi nimi. 

Inovácia − v doslovnom preklade z latinčiny znamená „obnovenie“ Piťová, Piťo 

(2001). Dnes existuje viac ako 200 rôznych definícií inovácií, ktorých spoločným 

znakom je Čimo, Mariaš (2006), Burnett (2002) aplikácia novej idei, zmena / zlepšenie, 

nová idea, invencia. Európska komisia (rok 2004 - Green Paper on Inovation) chápe 

inováciu ako synonymum úspešnej produkcie asimilácie a užitia novosti v ekonomickej 

a sociálnej sfére pre uspokojenie potrieb spoločnosti a jednotlivcov. Potom chápeme 

Inovatívnosť − obnovovanie, zavádzanie nových poznatkov a riešení do jestvujúceho 

systému a tým sa dosiahne vyššia hodnota, vylepšenie, resp. novovzniknutý stav. 

Všeobecné teórie dnes poznajú sedem rádov inovácií Nash (2003). Zakladateľ teórie 

inovácií J. A. Shumpeter vyslovil citát, že: „Inovácia je praktické prenesenie ideí do 

nových produktov, procesov, systémov a spoločenských vzťahov“ Tureková, Mičieta 

(2003).  

Inovácia je intuitívna, kreatívna a konečne dôsledná aktivita a zahrňuje technické, 

návrhárske, výrobné, riadiace a obchodné, organizačné a spoločenské činnosti, ktoré 

súvisia s uvedením nového (zdokonaleného, vylepšeného) produktu či procesu na trh. Je 

známa poučka, že: „Inovácia je proces ( nie akcia, udalosť, či jav ) a ako taký musí byť 

riadený. Faktory, ktoré tento proces určujú možno ovplyvňovať a tím ovplyvňovať aj 

výsledok“ Dytrt, Stříteská (2009).  

Podľa Váchal, Vochozka (2013) jedna inovácia priťahuje druhú, navzájom sa dopĺňajú a 

posiľujú. Tvoria „zhluky“ inovácií. Až pri analýze súvislosti týchto inovačných zhlukov 

so spoločenským dopytom po novej produktovej hodnote sa vytvára konkurenčná 

výhoda a pokrok podnikania.“ 

Inovačná kapacita firmy je daná konkurenčnými prednosťami a to v oblasti kvality, 

efektívnosti a flexibility. Sama firma ako producent a zároveň úspešný inovátor majú 

spôsobilosť skúmať neznáme a môžu kontinuálne,  rýchlo a ľahko pôsobiť na trhu 

inováciami pri cenovom zvýhodnení od konkurentov“ Lawson, Samson (2001). 

Inovačná vitalita firmy je jej schopnosť preukázať stav  kedy existuje v súčasnosti bez 

toho aby svojou prítomnou existenciou obmedzovala svoju budúcu existenciu  nad 

mieru, ktorá je nevyhnutná. Ide teda o systém fungovania firmy, ktorý sa snaží byť 

trvale udržateľným úspešným  Plamínek (2014).   
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Inovačný faktor vitality pritom podľa úvahy autora dizertačnej práce odpovedá na 

schopnosť firmy v praxi zistiť ako dlho obstojí na spádovom trhu obchodného 

a produktového pôsobenia pritom, že samotná existencia firmy v reálnom čase 

a prostredí ju samotnú opotrebúva a spotrebúva a či jej výsledky sú trvalé alebo 

prechodné, úspešné alebo neúspešné, doslova márne i zbytočné, alebo efektívne  

a ekologicky čisté, prospešné alebo nebezpečné, čiže je to o úvahe že či firma existuje 

v súlade s prostredím svojej existencie alebo v konflikte s ním Papula (2017).  

Rozboru a popisu firemnej vitality sa dlhodobo venuje aj uznávaný autor Plamínek 

(2018), ktorý uvádza, že vitalita ako v daných medziach udržateľný úspech nie je 

navzdory svojmu názvu vynálezom živých tvorov a už vôbec nie ľudí. V bezpočetných 

mutáciách ju nachádzame všade, kde z princípu bytia vyrástla životaschopná adaptácia 

na boj zotrvačnosti a zmeny. 

Strategické riadenie − súbor rozhodnutí a opatrení manažmentu, ktoré určujú dlhodobú 

výkonnosť firmy. Spočíva v analýze, formulovaní stratégie, hodnotení a kontrole 

Grasseová (2013). Strategické riadenie je procesom tvorby a realizácie rozvojových 

zámerov dlhodobejšej povahy, ktoré majú zásadný význam vo vývoji riadenej formy 

a ich uskutočnením táto získava komparatívnu výhodu Russel, Walding (2012). Správne 

zvolený strategický cieľ je základom vytvorenia strategického plánu a tvorby 

marketingovej obchodnej stratégie, ktorú realizuje manažment firmy Nirmalya (2008).  

Koncept strategického riadenia musí najmä Sedlák (2009): vymedzovať model 

strategického riadenia, vytvárať optimálne podmienky pre realizáciu a fungovanie 

manažmentu, poskytovať metodiku pre spracovanie úloh súvisiacich so strategickým 

riadením. Podľa Nash (2003) sa strategické riadenie skladá zo štyroch prvkov a to: 

analýza prostredia, formulácia stratégie, implementácia stratégie, hodnotenie a kontrola. 

Kvalita – akosť Jurášková, Horňák (2012). Kvalita je to čo robí danú vec danou vecou 

Slimák (2008). Akosť produkcie je technickou a ekonomickou kategóriou a základnou 

podmienkou úspešného fungovania firiem a celého hospodárstva Jurášková, Horňák 

a kol. (2012). Kvalita je súhrn kvantít vyjadrujúcich úžitkovú hodnotu produkcie 

(výrobkov, služieb, diel a pod.) a zahŕňa v sebe komplexný prístup k tvorbe, exploatácii 

a užívaní daného produktu Burnett (2002). Podľa normy ISO je kvalita súhrn všetkých 

znakov, produktov či služby, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť uspokojiť stanovené 

a predpokladané hodnoty. Kvalitu definuje klient naplnením jej potrieb a očakávaní. 

Kvalitou vo všeobecnosti je to, čo robí danú vec tou vecou so všetkými jej 

vlastnosťami, kvantitami a odlišnosťami. Kvalita je o hodnotách a preto sa vo 

všeobecnej teórii uplatňuje metóda hodnotovej analýzy pre úspešné posudzovanie, 

hodnotenie a riešenie problémov. Podľa Veľkého slovníka marketingových komunikácií 

velikáni teórie riadenia kvality majú jednoduché a účelné citáty a to: Juran: „Kvalita je 

spôsob k užitiu“, Crosby: „Akosť je zhoda s požiadavkami“, Feigenbaum: „Kvalita je 

to, čo za ňu považuje zákazník“. 

Riadenie kvality − je súbor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, 

aby boli dodržané požadované normy, postupy a štandardy kvality. 
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Rozloženie percentuálneho vplyvu jednotlivých prvkov na celý systém je v teórii 

dôležitý pri navrhovaní manažmentu kvality vo firme. Princípy takéhoto manažmentu 

sú: zameranie na zákazníka, vodcovstvo, tímová práca, učenie sa, flexibilita 

a adaptabilita, procesný prístup a systémovosť, inovatívnosť a kreativita, spoločenská 

zodpovednosť, vedenie k výsledkom a práca s dodávateľmi. V rámci systému riadenia 

firmy sa okrem marketingového obchodného  riadenia musí zároveň pre implementáciu 

inovatívnych prístupov navrhovať náplň manažmentu kvality a zároveň plánovania 

kvality. Obrázok č.2 ukazuje hlavné segmenty manažmentu kvality prostredníctvom v 

literatúre všeobecne akceptovaného modelu kvality. 

Súčasný  svetový  trend  zavádza  od   deväťdesiatych  rokov 20. storočia termín TQM – 

Total Quality Management. Ide o komplexnú filozofiu manažmentu firmy, ktorá 

podporuje modely úplného, systémového, viacúrovňového uplatňovania excelencie 

firmy, pričom je potrebné poznať preferovaný model Európskej nadácie pre manažment 

kvality EFQM, ktorého základný rámec, prvky a väzby sú znázornené na obrázku č.1. 

Tento obrázok vysvetľuje procesy (ich nástroje a prostriedky) a kľúčové výsledky 

výkonnosti v rámci schopnosti firmy inovovať a učiť sa. 

 

Je možné vysloviť názor, že pre potreby skúmanej témy platí, že plánovanie kvality je 

neoddeliteľnou súčasťou inovácií a obsahuje určenie zákazníkov, zistenie ich potrieb 

a očakávaní, preklopenie tohto poznania do produktov a služieb, určenie merateľných 

Obrázok č.1: Model EFQM a inovácie 
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parametrov, vývoj a inováciu s následnou optimalizáciou a zavedením do nového 

portfólia ponuky firmy. 

Obrázok č. 3 zobrazuje kvalitu produktov a ich nosných vlastností pri ich využívaní 

a prevádzke a je konkretizovaná práve definovanou množinou úžitkových vlastností a je 

vhodne zacielená práve na produktovo zamerané výrobné firmy a môže slúžiť ako 

vzorový model. 

Kvalita produkcie je spolu s nákladmi a časom na vznik produktu, existujúcou úrovňou 

inžinierskej a manažérskej práce a úrovňou praxe  významným vnútorným faktorom 

úspešnosti organizácie či firmy. 

 

Obrázok č.3:   Prehľad vlastností produktu charakterizujúcich jeho kvalitu. 

 

  

Kreativita  – ( tvorivosť ) je schopnosť jedinca prejavujúca sa ako výsledok jeho 

myslenia alebo praktickej činnosti, ktorá prináša niečo nové až originálne a jedinečné ( 

technický objekt, umelecký výtvor, vyriešenie projektového problému, nová koncepcia 

a podobne ) Franková (2011). K aplikovateľným  metódam tvorivého / kreatívneho 

myslenia patria napríklad brainstorming, brainwriting, metóda „Think Thank“ , 

synektická metóda, metóda Advokatus Dei et Advokatus Diabli, Delfská metóda, 

metóda alternatívnych otázok, metóda TRIZ, metóda šiestich mysliacich klobúkov 

a ďalšie Tidd, Bessant, Pavith (2007). 

Firma / podnik  - v práci aj skúmaný subjekt, je technicko – ekonomicko – sociálna 

sústava, v ktorej sa s využitím ľudských zdrojov a odborných kapacít, technických 

a technologických prostriedkov a informačných technológií a databáz realizuje 

ekonomická aktivita v podobe podnikateľskej činnosti, ktorej cieľom je generovať zisk 

tým, že sa prepojujú technické a organizačné procesy tak, že výsledkom je správanie sa 
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firmy v podobe vznikajúcich produktov ( výrobkov, služieb, projektov, inžinieringu,...) 

a to všetko sa deje bez ohľadu na právny status či spôsob financovania ekonomických 

aktivít Janišová, Křivánek (2013). Podniky počas takéhoto permanentného diania 

prekonávajú problémové situácie a platí, že existencia problémov je zákonitým javom v 

dôsledku väzieb firmy na okolie, spoločenské prostredie, procesy ktoré sa v nej 

realizujú, potenciálnych rizík, zabezpečenia kvality produkcie a požiadaviek na 

zaistenie cieľového chovania podniku.  

Ak je potrebné poznať riadiace procesy vo firmách, tak v prvom rade musíme hovoriť o 

organizačnej štruktúre v súčasnej teórii a praxi firiem. Podľa Janišová, Křivánek (2013) 

sa organizácia sa stáva zložitým systémom, ktorý musí byť naviac veľmi pružný a 

inovatívny, aby bol schopný konkurovať ostatným. Nie je už možné organizovať firmu 

na základe deľby práce podľa Adama Smitha, ale naopak ju viesť na procesnom 

základe.“ Tieto podstatné náležitosti je potrebné poznať v rámci spracovania dizertačnej 

práce a skúmania inovačnej kapacity a riešenia návrhov pre zabezpečenie synergie a jej 

účinkov v budúcom Programe inovatívnosti a kvality produkcie skúmanej organizácie. 

2.   Kreativita  a  inovatívnosť  v  MSP 
Z hľadiska zvoleného prístupu k výskumu problematiky kreativity a inovácie sa v práci 

uplatňuje najmä na tzv. psychometrický a zároveň kognitívny experimentálny prístup, 

kde stredobodom pozornosti je zameriavanie sa najprv na rozsah tvorby, čiže na výkon 

manažmentu a projektového tímu v úlohách obsahujúcich špecifické aspekty kreativity, 

pričom sa predpokladá že ide o merateľné a hodnotiteľné veličiny ( exaktne alebo 

verbálne ) a že sa dá uplatniť v činnosti testovanie, ktoré kvantifikuje a kvalifikuje 

intuície a vzhľad a aktívne znalosti skúmaného objektu. Pritom sa zohľadňujú 

veľkostné, sociografické , osobnostné, technické a technologické predpoklady 

a špecifiká skúmaných subjektov, vybraných z oblasti podnikania malých a stredných 

podnikov ( ďalej len „MSP“ ). 

Každý kreatívny proces je realizovaný v štyroch fázach, ktoré sú následné , avšak majú 

vlastne uzatvorený kruh súvzťažností a to: najprv preparácia, potom inkubácia, potom 

iluminácia, potom verifikácia a späť na začiatok cyklu. 

Pokým kreativita je zdrojom nových nápadov, myšlienok a návrhov zmien, tak potom 

inovácia je procesom realizácie nových myšlienok nápadov a zmien, inak inovácie sú 

účelné praktické zmeny a konečný efekt samotnej kreatívnej činnosti. 

Odborníci a špičkoví svetoví inovátori,  spoločne potvrdzujú, že v realizačnom prostredí 

skutočných podnikateľských subjektov najmä na vyspelých trhoch je možné definovať 

kreativitu do skupín podľa toho, z akého aspektu ten ktorý autor a výskumník definície 

kladie dôraz na pojmový aparát. Tak ide o kreativitu ako o: 

   - intelektovú operáciu, kde centrom je divergentné myslenie a tvorba logických 

alternatív, t. j. množstvo vhodných výstupov z rovnakého informačného zdroja; 

   -  schopnosť ( súhrn schopností ) vidieť a riešiť problémy, pričom pre kreativitu je 

dôležité nielen samotné nachádzanie a mapovanie problémov, ale ich riešenie a platí, že 

proces objavovania problémov je prchavým a v podstate nepostihnuteľným javom, 

alebo impulzom či videním, vždy je vedený cieľom, aj keď ten je často skrytý pod 

prahom vedomia, avšak  to je známy psychologický problém; 

   -  osobnostnú charakteristiku, inak kladenie dôrazu na príslušnú pozitívnu duševnú 

konšteláciu osobnostnej a odbornej charakteristiky tvorivého manažéra alebo 

projektanta, nakoľko okrem iných schopností sa dá hovoriť aj o divergentnom 
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samostatnom myslení, inteligencii, silnej vnútornej motivácie niečo dosiahnuť 

a presadiť sa, otvorenosti novým myšlienkam, bohatým osobným záujmom, zmyslom 

pre humor a podobne; 

   - motiváciu spájajúcu kreativitu s ocenením výsledkov a práce v kolektíve firmy 

a v spoločnosti a to  za súčasnej interakcie motivácie s vnútorným osobnostným 

prežívaním a uspokojením tvorcu. 

 -  produkt myslenia, čiže proces v ktorom vznikne konkrétny systémovo opísateľný 

a hmatateľný produkt, niečo nové alebo niečo neobvyklé; 

 -  interakciu, kde kreativita je v interakcii s okolitým svetom a nie je samoúčelná, stojí 

na základoch interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácii a vytvára a zdieľa 

s okolím nové asociácie; 

 - schopnosti prekonávať bariéry, čo znamená v praxi odvahu a osobnostnú silu 

presvedčiť sa o svojich výsledkoch výstupov z procesu kreativity ich obhajobou 

a presadením do budúcich inovácií. 

Viacerí významní zahraniční a domáci autori sa venujú publikovaniu rôznych prístupov 

k problematike skúmania a aplikovania metód a postupov pre kreativitu a inovácie. 

Práve psychologické prvky a vlastnosti personálu sú významným faktorom 

posudzovania a motivovania činnosti osôb a to individuálne alebo v projektových či 

pracovných výrobných tímoch. Pritom je vhodné sledovať a popisovať jednotlivé 

komponenty schémy a väzby medzi nimi v závislosti na príslušnom štádiu konania, 

procesoch v produkcii, obsahu činnosti a pocitového osobnostného aparátu tak, aby sa 

dospelo k vytvoreniu spoločensky vítaného moderného a úspešného produktu alebo 

procesu. Podrobnosti popisuje nasledujúci obrázok č. 4, kde sú podrobnejšie uvedené 

jednotlivé prvky a podľa ktorých sa na tieto interakcie  nahliada ako na spôsob 

vnímania a výkladu kreativity ako spôsobu aplikácie inteligencie a spôsobu organizácie 

myšlienok v zmysle psychologického ponímania.  

Prístup ešte viac orientovaný na spracovanie informácie predstavuje myšlienka, že 

inteligencia predstavuje akúsi kanálovú kapacitu s tým, že kreativita je výsledkom 

pružnosti a všestranného zaobchádzania s informáciou dodávanou cez tento kanál, 

zároveň nedostatok kreativity podľa tejto schémy je výsledkom konvenčného 

zaobchádzania s informáciou. 

 

Obrázok č. 4:  Psychologické, sociologické a osobnostné prvky v tvorbe kreatívnej  

  produkcie 
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Poznámka:   Práca svojou zvolenou témou výskumu a obsahom neskúma individuálne osobnostné 

predpoklady, schopnosti a vedomosti manažérov a personálu a ani ich možnosti v rámci moderného tzv. 

selfmanažmentu, ale sa zameriava najmä na  postavenie a východiská vedomostí, potrebné pre prácu 

v tímoch a najmä pre spoluprácu a inovatívne projektovanie v organizačných štruktúrach vybraných 

skúmaných podnikateľských subjektov. 

Nasledujúci obrázok č.5 dokumentuje podstatnú informáciu pre riadenie a rozhodovanie 

manažmentu v inovačných a produktových procesoch toho ktorého podnikateľského 

subjektu a to ponímanie reálnych vplyvov a chybovosti konaní v dôsledku známych 

faktorov straty účinnosti systému riadenia firmy v dôsledku podcenenia, neregistrovania 

či nepodchytenia typických komponentov riadenia. Preto sa všeobecne dá hovoriť 

o stratách účinnosti 1 (riešenie prejavov namiesto príčiny) a to v dôsledku napríklad 

problémov, prejavov, alebo príčin v systéme, ďalej o stratách účinnosti 2  (nízka 

súčinnosť organizačných zložiek) a to v dôsledku predpisov, noriem, financií., 

personálnych zložení projektových tímov, a samotného personálu vo výkone produkcie 

a služieb a nakoniec aj strata účinnosti 3 (nesprávny výber a aplikácia metódy analýzy 

a práce) spočívajúca v nesprávnom implementovaní či ignorancie  metód ako ABC, 

PM, TQM, BSC, procesného alebo strategického riadenia. Všetky tieto straty účinností 

následne vyvolávajú postupné a zostupne pôsobiace reťazenie negatívnych dôsledkov 

v systéme fungovania firmy. Dôležitým kritériom je zabezpečenie 

konkurencieschopnosti a trvalá udržateľnosť, schopnosť prežiť a  byť 

kreatívny.  

Obrázok č. 5:  Reťazenie negatívnych dôsledkov v riadení firmy  
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Pritom možno vychádzať z nasledovnej premisy:  

a)  Obchodné riadenie je súčasťou obchodnej stratégie a celkového marketingového 

riadenia firmy . 

b) Obchodná technika - technika predaja je konkrétnym manuálom, teda súhrnom 

pravidiel, hmotných a nehmotných vstupov, postupov a úloh pre prácu s o zákazníkmi 

a podstatným výstupom systému obchodného predaja (poskytovania špecifických 

činností) firmy.  

Z doteraz popísaných a zrejmých poznatkov na vzdelávacom, aplikačnom 

a výskumnom trhu sa z množstva ponúkaných riešení nakoniec vždy manažment 

dostáva iba k riešeniam partikulárnych otázok a to stratégie, či marketingu, či ľudských 

zdrojov, alebo informatiky či financií a podobne. Je to potom iba akási mozaika  často 

nesúrodých a nekompatibilných až protirečivých zásahov a opatrení, niečo sa podľa 

potreby uberie a niečo zas pridá a to podľa toho aký je v súčasnosti trend. Dá sa 

zodpovedne povedať, že súčasná vedomostná báza a aplikovanie nástrojov riadenia 

v oblasti manažmentu firiem je akousi manažérskou módou a je poznačená 

nehomogenitou a chaotickosťou. Pritom je každá doba poplatná nejakému súdobému 

šlágru, raz je to doba robotizácie a automatizácie, potom doba elektronizácie a následne 

doba inovácie a kreativity, či doba nanoštruktúrneho alebo biokompozitného 

materiálového inžinierstva a podobne.  

Problémom súčasnej dynamickej doby vo firmách je, stručne povedané: 

 a)  Nedostatok súčinnosti jednotlivých zložiek a tímov vo firmách 

b)  Hierarchické organizovanie funkcií vo firmách zhora nadol v tzv. pyramídach, ktoré 

však nestotožňujú v sebe ciele a zámery firmy.   

c) Nekoncepčné, čiastkové riešenia problémov prístupom ad hoc a úpadok systémových 

teórií a uprednostňovanie analytického prístupu na úkor systémových koncepcií. 

Manažéri podnikateľských subjektov a iných organizácií sa vo všeobecnosti (a je to 

dlhodobý trend) stavajú k svojmu riadenému subjektu ako k obyčajnej technickej veci: 

ak sa niečo kazí, tak sa to vymení či zruší a možno bude náprava. Hlavne čím rýchlejšie 
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a čo najlacnejšie. Hľadá sa vždy iba jednoduché riešenie a také, čo je poruke. Pritom 

manažéri nevidia mnohokrát veci inak ako akýsi súbor príkazov a stabilných úloh, ktoré 

keď sa dobre vykonajú, tak plodia super výsledky. Negatívom je aj fakt, že za posledné 

desaťročia sa v znalostnej i praktickej databáze riešení objavilo nespočetné množstvo 

„zaručene úspešných“ receptov, čo sú však vo výrazne prevažujúcej miere iba 

nesystémové všeobecné príklady, ktoré však sú v konkrétnych podmienkach konkrétnej 

firmy, pôsobiacej s daným produktom na konkrétnom trhu a v reálnom čase  absolútne 

nepoužiteľné a chaotické a dokonca iba prehlbujú už existujúce zjavné alebo aj skryté 

problémy tej ktorej firmy. Je preukázateľné dlhodobým pozorovaním tisícov firiem vo 

svete, že previazanosť a skutočná hodnota mnohých riešení, manuálov a postupov a ich 

vzájomné previazanie a vplyv na tú ktorú firmu v rizikovom stave ohrozenia sa ako 

organický celok stráca. Je zrejmé, že sa k systémovým riešeniam nepristupuje 

v manažérskej praxi „systematicky a systémovo“, teda sa z pojmu systémovosť stalo iba 

akési klišé a dnešné firmy sú uväznené v paradigme minulosti, ktorá ich chráni pred 

väčšou flexibilitou a dynamikou“.  

Ak teda manažéri dnes riešia nejaký problém firmy, v skutočnosti investujú všetko 

svoje snaženie do jeho výstupov / dôsledkov a nie vstupov/ príčin a tým sa celý efekt 

riešení stráca a to je často v danej fáze a danom čase doslova nepredstaviteľne veľký 

problém, ohrozujúci práve budúcu existenciu podnikateľského subjektu. 

Zodpovednosť celého výskumu pri riešení zvolenej témy práce v sebe komponuje 

vyslovenie a najmä preskúmanie a rozbor vlastných pracovných hypotéz, ktorých 

overovanie a obhájenie v rámci analytickej , experimentálnej a následne aj návrhovej 

časti sa po uskutočnení príslušných vybraných metód na príslušných vybraných 

skúmaných subjektoch sa dá prijať ako zodpovedané a potvrdzujúce, či vyvracajúce 

danú hypotézu. Preto ako výsledky získané meraniami, zisťovaniami, prieskumom 

podkladov a parametrov a rozbormi pomocou ďalej popísaných analytických, 

diagnostických postupov sú akceptované tie, ktorých preukázateľným výsledkom je 

nadpolovičná väčšina / priemer / hodnota ( respektíve iná rozhodujúca hladina splnenia 

daného kritéria ) daného kumulovaného súborného výsledku pre danú veličinu.  

U každej jednotlivej analýzy, auditu, diagnostiky sa preto v práci presne uvádza 

metodika a postupnosť krokov výpočtov, tvorby tabuliek, grafov a podobne. Poradie i 

obsah hypotéz sú zosúladené s jednotlivými oblasťami výskumu, čím je zabezpečená 

logická previazanosť hypotéz s výsledkami výskumu i otázkami, na ktoré majú tieto 

výsledky zodpovedať. 

3.   Metodológia  výskumnej  práce 

Pokiaľ vo väčšine vedecko výskumných elaborátov je zameranie vždy na aplikáciu 

skúmania problémov s využitím teoretickej bázy a metodologických nástrojov vždy 

určitej vednej disciplíny, tak  pre riešenie tejto výskumnej práce je kľúčová 

interdisciplinárna metodológia s dôrazom práve na využité výsledkov výskumu 

v manažérskej praxi. Výskum bol realizovaný v nasledovných krokoch:  

1.    Definovanie teoretických a praktických východísk 

2.    Vypracovanie teoretickej vedomostnej bázy a určenie pojmového aparátu 

3.    Formulovanie vedeckých cieľov, účelu, hypotéz a definovaných pracovných úloh 

4.    Návrh a projektovanie konkrétnych nástrojov podpory riadenia skúmaného subjektu 

5.    Overovanie a vyhodnotenie navrhnutých výstupov dizertačnej práce. 
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Používaná sústava logických metód: metóda induktívno – deduktívna, metóda 

systémovej analýzy a syntézy, metóda formalizácie abstrakcie a konkretizácie 

kvantifikácie. Pri skúmaní problematiky a tvorbe práce boli aplikované nasledujúce 

empirické metódy a postupy: 

a) metóda systémového prístupu 

b) metóda analyticko - syntetická 

c) metóda interpretácie a vedeckého vysvetľovania v spoločensko – vednom výskume 

d) metóda pozorovania stochastických  modelov 

e) metóda analýzy predaja spočívajúca v uplatnení týchto vedeckých zásad 

a postupností: 
- oboznámenie sa s problematikou, zhromažďovanie údajov a tvorba internej informačnej 

databázy, heuristická fáza spočívajúca v štúdiu literatúry, analýza jestvujúcich teórií 

- definícia všeobecných vedeckých poznatkov a prieskum súčasného stavu problematiky, 

formulácia potrieb a očakávaní, cieľov a úloh práce, určenie pojmového aparátu pre potreby 

práce 

- štúdium a porovnávanie súvisiacich predpisov a pravidiel na trhu v pôsobnosti firmy, 

posúdenie, popis a charakteristika činností firmy a jej súčasnej pozície na trhu vrátane 

organizačnej štruktúry, technických, procesných a personálnych predpokladov 

- analýza súčasných postupov a pravidiel v reálnom okolí a čase, výber vhodných metód 

strategickej analýzy a ďalších analytických postupov pre firmu a ich aplikácia podľa 

konkrétnych parametrov a okruhov skúmania 

- syntéza všetkých poznatkov a výsledkov, interpretácia údajov a zistení, ich implementácia do 

procesov podnikania firmy / skúmaného vzorového subjektu, vyhodnocovanie a korekcia, 

zhrnutie i zovšeobecnenie zistení, overenie naplnenia cieľov i úloh práce. 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1:  Vedecké metódy uplatnené v rámci výskumnej práce 
 

Aplikovaná metóda  

___________________________________ 

Charakteristika metódy v kontexte 

s ich aplikáciou v práci  

 

Diachronická metóda  

Vývoj znalostí manažérstva v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Preto, aby sme pochopili budúce smerovanie 

manažérstva, je nevyhnutné porozumieť jeho 

histórii a vývoju v 

čase. 

Z tohto hľadiska vhodný metodický  

aparát poskytuje práve diachronická metóda, 

ktorej teoretickým základom je myšlienka, že ak 

sa chce vysvetliť  

príčina javu, nestačí opísať súčasný, pozorovaný 

jav, ale treba skúmať stav  

pred začiatkom tohto javu a jeho príčiny.  

  

Empirické skúmanie  

 

 

 

 

 

Empirické skúmanie v tejto práci spočíva 

v pozorovaní relevantných javov počas prakticky 

realizovaných projektov, zameraných na 

optimalizáciu systémov riadenia rôznych 

organizácií. Súčasťou empirického skúmania je 

tak tiež 
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__________________________________ 

realizácia prieskumu dotazníkovou metódou a 

metódou neštruktúrovaného rozhovoru ako aj 

realizácia experimentov predovšetkým formou 

počítačovej simulácie.  

 

Teoretické skúmanie  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jednou zo základných myšlienok tejto 

práce je návrh konceptu modelovania s 

možnosťou jej využitia nielen v praxi,  

ale tiež za účelom zvýšenia miery usporiadania 

znalostí teórie manažérstva  

s cieľom zvýšiť tým i efektivitu ich využívania v 

manažérskej praxi.  

Teoretické skúmanie v tejto práci orientuje a 

usmerňuje empirické skúmanie.  

 

Elementárne vedecké metódy tvorivého 

myslenia  

Organizačná štruktúra  

Bio-neurónová sieť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Elementárne vedecké metódy tvorivého myslenia 

boli aplikované počas celej  

práce najmä za účelom hľadania nových 

netradičných prístupov a riešení identifikovaných 

vedeckých problémov.  

Dôležitú úlohu elementárnych  

vedeckých metód tvorivého myslenia v tejto práci 

zohráva najmä metóda analógie, ktorej princípom 

je aplikácia zákonitostí 

z určitej oblasti vedy či praxe do oblasti inej. V 

našom prípade bola metóda  

analógie aplikovaná predovšetkým pri hľadaní 

podobností tvorby a správania 

sa systému organizácie a biologických štruktúr. 

Ďalšou rovinou aplikácie  

metódy analógie bolo hľadanie inšpirácií  

a paralel vo svete manažérstva podnikov 

a informačných technológií.  

 

 

Uplatnené myšlienkové postupy  

Analýza  

Syntéza  

Abstrakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Okrem vedeckých metód boli v rámci  

tejto práce uplatnené niektoré vedecké 

myšlienkové postupy ako napr.:  

Komparácia (v práci bola uplatnená najmä v 

súvislosti s využitím metódy analógie);  

Analýza (bola uplatňovaná v zmysle 

systémovej analýzy, kedy boli 

jednotlivé javy skúmané po častiach  

avšak s dôrazom na zachovanie vzájomných 

väzieb);  

Syntéza (v práci bola aplikovaná v rovine 

syntézy nadobudnutých  

teoretických poznatkov a v rovine syntézy prvkov 

modelov skúmaných systémov;  

Abstrakcia (v práci bola využitá  

najmä v súvislosti s tvorbou modelov reálnych 

komplexných systémov);  

Indukcia (pri tvorbe hypotéz a teórií)  

a dedukcia.  

 

 

III.   ANALYTICKO – VÝSKUMNÁ   ČASŤ 
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1.    Indikátory  inovačných  aktivít  MSP 

Rozloženie percentuálneho vplyvu jednotlivých prvkov na celý systém je v teórii 

dôležitý pri navrhovaní manažmentu kvality vo firme. Princípy takéhoto manažmentu 

sú: zameranie na zákazníka, vodcovstvo, tímová práca, učenie sa, flexibilita 

a adaptabilita, procesný prístup a systémovosť, inovatívnosť a kreativita, spoločenská 

zodpovednosť, vedenie k výsledkom a práca s dodávateľmi. 

Ak chce firma na trhu uspieť musí ponúkať vysokú kvalitu za primeranú cenu nižšiu 

ako konkurencia. Vysoká „kvalita“ sa v reálnom živote stala akousi vstupenkou na trh, 

no sama predajnosť produktov, či služieb nezaručí úspech, pretože ju skôr či neskôr 

začnú poskytovať aj konkurenti. Preto bude jazýčkom na váhach pomeru kvalita – cena, 

najmä rozsah a spôsob sprievodných služieb, ktoré firma pri poskytovaní svojich 

produktov má ako pridanú hodnotu pre zákazníka. Ide o prístup riadenia nákladov 

cenou a je to protiklad (voči už popísanej) nákladovej tvorby cien. Tu sa nedá spoliehať 

len na vlastnú firemnú značku, dobré meno a reklamu, ale hlavne na to, aby firma svoju 

cenu zdôvodnila argumentmi, ktoré stále náročnejší a kritickejší zákazníci prijímajú. 

Komplexnosť ponuky, dlhodobý servis, osobný prístup, obchodné bonusy, 

prekonávanie prípadných konfliktných situácií, atraktívna technika predaja a pútavá 

organizačná kultúra len pomáhajú a podporujú zákazníka v tom, že si kupuje a užíva tie 

pravé super produkty, služby, inžiniering, či projekty firmy. Trhoví analytici 

a ekonomickí experti pritom očakávajú už v blízkej  boom zábavy. Zákazníci nielen že 

kupujú produkty firmy, oni sa chcú baviť, chcú si užívať uzatváranie a sledovanie 

fungovania uzatvoreného kontraktu a chcú z toho mať zážitky ( samozrejme, že vždy 

pozitívne!!! ). Nesmie sa však stratiť zo zreteľa fakt, že segment produkcie sledovanej 

firmy vyžaduje skôr individualizmus, a teda ide i zákazníkov s vyššími príjmami, 

možnosťami a vedomosťami, ale aj o vyššie nároky. 

Indikátory inovačných aktivít firmy sú naviazané na základné elementy 

technologického systému firmy. Ide o tri skupiny nosičov technológie a to: 

- základňa ( stroje, zariadenia, budovy, materiál ) 

- odborná a personálna kapacita ( technologické vedomosti, personálna profesijná 

  skladba, motivačný a organizačný systém ) 

- vedecko – technické výskumné informácie a permanentný prieskum trhu. 

Základné atribúty inovačných aktivít sa dajú pomenovať ako: 

- sektorové pôsobenie, t .j. firma je etablovaná na trhu príslušného obchodného 

  a priemyselného odvetvia 

- špecifičnosť samotnej firmy, t .j. jej veľkosť, starostlivosť o jej fungovanie,  

  pozícia na trhu 

- produkčná vedomostná kapacita, t .j. či firma má možnosť svoje produkty  

  bez obmedzení distribuovať v danom regióne, či spádovej oblasti a zároveň,  

  či je schopný sústavne sa učiť a rozvíjať svoj intelektuálny potenciál 

- korporatívna štruktúra, t. j. veľmi vážny atribút spočívajúci v schopnosti jednoducho 

  a priamo uplatniť nové inovácie priamo v rámci plochej a pružnej organizačnej  

  a riadiacej štruktúry, ako aj v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch. 

Podľa autorom spracovanej legislatívnej a metodickej dokumentácie z informačných 

zdrojov  OECD    CIS  sa rozpoznáva všeobecne päť hlavných indikátorov inovatívnosti 

a ich fundamentálny význam a to tak ako to znázorňuje  obrázok č. 6, ktorý zostupne 

v takzvanom „schodíkovom“ režime zobrazenia uvádza hlavné stupne na ktorých sú 

umiestnené jednotlivé hlavné indikátory.  
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Obrázok č. 6:   Hlavné indikátory inovatívnosti  a ich význam 

 ÚPLNÝ  A  KOMPLEXNÝ  NÁSTUP  NA  TRH 

            SÚHRNNÝ   POSTUP   K UPLATNENIU   NOVÝCH,  

            ČI PREVZATÝCH PROCESOV ALEBO PRODUKTOV 

                        PODIEL NOVÝCH,ČI PREVZATÝCH PROCESOV ALEBO PRODUKTOV NA TRHU 

                                   ČIASTOČNÝ   INTERNÝ   PRIESKUM   ROZVOJA TRHU  V  DANOM SEGMENTE          

            A  REGIÓNE 

                                               SÚHRNNÉ VÝSTUPY INOVATÍVNYCH PROCESOV ALEBO PRODUKTOV                                                                               

Navrhovanie a projektovanie nového moderného Programu inovatívnosti a kvality 

v rámci dizertačnej práce sa nezaobíde bez riešení konkrétne formulovaných 

problémov a hľadania a overovania stavu a možného rozvoja skúmaného subjektu. 

V technickej praxi ide o zvládanie problémových situácií – neštandardných situácií 

danej entity, odlišujúcich sa od normálneho stavu a porušenia akceptovateľných medzí 

z prijateľného diapazónu uplatnenia a využitia. Problémová situácia je spojená 

s riešením vždy daného problému, predstavujúceho podstatné náležitosti. Každý 

technický problém rieši dotknutý objekt výskumu, ktorý je vždy cieľavedome ľuďmi 

vytváraný, jeho vznik je spoločensky podmienený a počas celej doby jeho existencie 

podlieha predpísaným spoločenským a technickým reštrikciám, pritom má vždy 

hromadný dosah na svoje okolie pôsobnosti. Každý konštruktívny technický problém 

musí obsahovať v sebe zakomponované prekonávanie základného rozporu a to je: 

         rozpor  medzi  informačnou  určitosťou  a  rozhodovacou  významnosťou. 

Informačná určitosť je množstvo informácií o technických objektoch, produktoch 

a procesoch v danom čase, pritom tento bude vytvorený a fungujúci v budúcej dobe. 

2.  Znalostná báza novej generácie modelovania organizačných    
 systémov   
Počas riešenia teoretickej bázy znalostí pre budúci pripravovaný návrh nového 

Programu inovatívnosti a kvality produkcie firmy je potrebné sa inšpirovať poznatkami 

a východiskami viacerých, zdanlivo nesúvisiacich vedných oblastí, v ktorých je 

potrebné hľadať metódy, princípy a technologické nástroje, ktorých použitím je možné 

získať vhodnú teoretickú bázu pre koncipovanie nového spôsobu navrhovania, 

modelovania a realizácie projektovania produkčného programu skúmaného subjektu. To 

umožňuje následne vyvíjať manažérske nástroje a postupy s vlastnosťami 

a parametrami o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že môžu zásadne zvýšiť 

hodnotu súčasných znalostí a efektívnosť praktickej exploatácie v podmienkach 

podnikateľského prostredia. 

Na základe predchádzajúcich úvah sa dá  hovoriť o vlastnostiach, vďaka ktorým budú 

manažérske nástroje schopné:  

1.   zohľadňovať relatívne veľké množstvo relevantných vnútorných i vonkajších súvislostí;  



20 
 

2.   organizovať a efektívne využívať súčasné znalosti;  

3.   komunikovať s človekom jemu vlastným jednoduchým a prirodzeným spôsobom;  

4.   vnímať reálnu situáciu organizácie vo vnútri i v jej okolí a na základe nej sa učiť, 

      adaptovať a zlepšovať;  

5.   navrhovať realizovateľné riešenia praktických problémov.  

Poznámka : V kontexte rozsahu a obsahu samotnej práce sa zo strany zadávateľa výskumu 

nepredpokladá za nevyhnutné absolútne zvládnutie a detailné rozpracovanie poznatkov uvedených 

v jednotlivých vedných odboroch a teóriách. Naopak, účelné je zameriavať sa na prostriedky, ktoré sa 

javia z aspektu ich aplikácie v manažérskej činnosti ako relevantné. V samotnej metodológii spracovania 

práce je potrebné pojednať aj o samotnom nosnom prístupe k riešeniu celej výskumnej , analytickej 

a experimentálnej problematiky a to o systémovom prístupe a najmä systémovom myslení. 

Práve vďaka spomínaným prednostiam systémového prístupu, bude tento spôsob 

myslenia aplikovaný v manažérstve už v blízkej budúcnosti v podnikateľskej 

a manažérskej praxi v oveľa väčšej miere ako dnes. Náznaky tohto trendu možno 

pozorovať najmä vo vnášaní systémového myslenia do riadenia podnikov 

prostredníctvom integrálnych podnikových informačných systémov alebo napríklad 

systémov kvality, strategických systémov riadenia, či environmentálneho riadenia, ktoré 

sa stávajú akýmsi „tmelom“ dnešných funkčne členených procesov a štruktúr 

organizácie. V prípade systémov kvality sú to skôr dôsledky celospoločenskej sociálno-

ekonomickej integrácie v súčinnosti so snahou unifikácie pravidiel riadenia organizácií. 

 V budúcnosti je možné predpokladať, že moderné riadenie podnikov nebude spočívať v 

samostatnom a oddelenom riadení marketingu, ľudských zdrojov, financií, logistiky, 

výroby, či účtovníctva alebo obchodu a pod. Vďaka vnímaniu podniku ako systému, 

bude riadenie jednotlivých prvkov organizácie značne previazané a podriadené podstate 

organizácie, zmyslu jej existencie s rešpektovaním potrieb jeho okolia. Z funkčných 

štruktúr sa vytvoria sieťové, modulárne respektíve aj tzv. fraktálové modulárne 

štruktúry.  

K riadeniu jednotlivých prvkov organizácie ( pracovníkov, procesov, produktov, cieľov, 

funkcií a pod.) sa bude pristupovať vo vzájomných súvislostiach a nahliadať z rôznych 

relevantných hľadísk. Takýto prístup k riadeniu organizácií prinesie mnoho výhod. 

Predovšetkým dosahovanie cieľov s väčšou istotou. Podmienkou využitia 

nepopierateľných výhod systémového myslenia je v prvom rade reprezentácia reálneho 

sveta organizácie prostredníctvom určitého formálneho systému – tzv. systemizácia 

organizácie a jej riadenia. 

3.    Pravidlá  formulácie  hypotéz  výskumu 

Úlohou v rámci riešenia práce je realizovanie empirického výskumu a ide o zadanie 

zistiť úroveň uplatňovania a poznania manažérskych konceptov, nástrojov a metód vo 

vybraných domácich podnikateľských subjektoch. Takto nadobudnuté poznatky 

pomáhajú presvedčiť sa o správnosti východísk a úvah smerujúcich k vyriešeniu 

vedeckých problémov tejto práce. Pri zacielení výskumu je dôležité zohľadniť povahu 

témy práce.  
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Nejde o skúmanie konkrétnych nástrojov, či metód manažérstva v zameraní sa na 

tvorbu a koncipovanie inovatívnych procesov, ale o celkový pohľad na manažérstvo 

riadenia inovácií a kvality firiem a podstatu problémov ich  súčasného skúmania a 

praxe. Skôr než sú  formulované konkrétne hypotézy je preto dôležité obsahovo 

vymedziť oblasť výskumu. Tú je potrebné definovať tak, aby získané výsledky 

konkrétne a priamo podporovali celkový cieľ tejto práce a poskytli zadávateľovi 

výskumu, ale aj odbornej verejnosti hodnotnú spätnú väzbu o správnosti 

predchádzajúcich úvah, ako aj o opodstatnenosti navrhovaného riešenia a projektovania 

budúceho programu inovatívnosti a kvality typickej skúmanej vzorovej kumulovanej 

firmy.  

Kľúčom k obsahovému definovaniu oblasti empirického a experimentálneho výskumu 

bude logická konštrukcia teoretických východísk tejto  práce ktoré boli naformulované 

a spracované podľa predlohy, ktoré názorne vysvetľuje riešiteľsky vytvorená a na 

podmienky tejto témy upravená vlastná pracovná schéma (obrázok č. 7), oblastí 

empirického a experimentálneho výskumu vo väzbe na logiky teoretických východísk 

a používaného pojmového aparátu v práci. Jeho zohľadnenie  umožní zacieliť výskum 

tak, aby boli zachované dôležité logické väzby medzi očakávanými výsledkami 

vedeckého výskumu, teoretickou, experimentálnou a analytickou časťou a samotnou  

návrhovou časťou práce. 

Pri riešení samotnej práce sa  vychádza aj z vlastnej individuálnej úvahy a to, že firmy 

v oblasti priemyselného SW a technologického zázemia  sú vo veľkej miere inovatívne, 

ocenenie inovačnej  kapacity  predstavuje základnú osnovu konkurencieschopnosti  

inovatívnej firmy, pritom platí všeobecne uznávané a akceptované pravidlo overené 

desaťročiami podnikateľských skúseností a praxe a to, že: súčasná vedomostná báza je 

nehomogénna a neusporiadaná a že firmy sú v súčasnosti koncipované ako súbor 

relatívne izolovaných organizačných zložiek, ktorých nízka úroveň súčinnosti 

predstavuje stratu výkonnosti firmy v predpoklade cca 30 – 50 % a v praxi manažmentu 

sú uprednostňované hlavne rýchle a jednoduché, avšak často len čiastkové 

a nekoncepčné riešenia problémov a preto všetky činnosti ( aj tie, ktoré sú predmetom 

dizertačnej práce ) sú jednoznačne podriadené princípov fungovania schémy na obrázku 

č. 8 vysvetľujúcej dekompozíciu riešenia procesov podpory a predaja v rámci 

marketingu firmy . 

Obrázok č. 7:   Oblasti empirického a experimentálneho výskumu vo väzbe  

                          na logiku teoretických východísk 
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Obrázok č. 8 :  Dekompozícia riešenia procesov podpory a predaja  v štruktúre marketingu 

 

Pre zodpovedné skúmanie a experimentálne overovanie predmetu práce je potrebné vysloviť 

presne formulované hypotézy o empírii témy a to konkrétne: 

Tabuľka č. 1:  Vyslovenie a odôvodnenie postavenia hypotéz dizertačnej práce 

______________________________________________________________________ 

HYPOTÉZA  1: 

Súčasná vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy 

sú skúmané iba izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosť. 

V praxi to znamená, že so zvyšujúcou sa technologickou úrovňou manažérskych nástrojov sa znižuje 

ich miera využívania a indikuje, že v prípade jej potvrdenia platí, že technologický rozvoj 

nekorešponduje s reálnymi potrebami a očakávaniami podnikateľskej praxe a trhu v danom segmente. 

Známe a vyspelé nástroje riadenia a podpory inovácií vo firme sú buď príliš špecializované, drahé, 

komplikované alebo aj  zdĺhavé a príliš širokospektrálne  na to, aby sa dali v podmienkach malého a 
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stredného podnikania prakticky využívať. Táto hypotéza vlastne podporuje stanovisko a východisko 

podľa ktorého v dôsledku veľkého množstva princípov, pravidiel, nástrojov a postupov sa tieto stávajú 

v prípade celoplošnej implementácie vo firme iba príliš nákladnými a náročnými, bez adekvátneho 

výsledného efektu.  

............................................................................................................................................. 

HYPOTÉZA   2:   

Manažment uplatňuje rôzne metódy izolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej 

synergie a účinkov, pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové 

nekoncepčné riešenia problémov.  

V praxi to znamená, že celková úroveň uplatňovania vybraných aktuálnych konceptov riadenia firiem 

( strategické riadenie , procesné riadenie, riadenie kvality produkcie, inovácie a kreativita, projektové 

riadenie, inšpekcia a kontrola ) je nižšia ako 50 %.Myslí sa tu na overenie prejavov správania sa 

súčasných manažmentov firiem a vychádza sa z dikcie, že nízka úroveň poznania súčasných 

manažérskych nástrojov a prostriedkov pri nesprávnom prístupe ku ich koncipovaniu vždy vyvolajú 

zníženie až stratu úrovne firmy a jej výsledkov v produkcii. To sa dá overovať analýzou konceptov 

a prístupov súčasného riadenia kvality a produkcie i auditom úrovne inovačného riadenia v každej 

firme.  

Manažéri analyzovaných firiem poznajú menej ako 50 % analyzovaných manažérskych metód 

a nástrojov. Ide o orientáciu na potvrdenie lebo vyvrátenie správnosti východísk dizertačnej práce 

a vypovedá to o podstatných predpokladoch praktickej schopnosti manažérov riadenia inovačných 

procesov a kvality produkcie efektívne využívať súčasné vedomosti vedy. Myslí sa tým úvaha, že ak 

manažéri neovládajú a nevnímajú aspoň základnú ponuku teoretických a praktických nástrojov 

riadenia, tak nie sú schopní ich ani účelne a rozumne aplikovať. Jednoduchosť zavedenia a používania 

manažérskych nástrojov je v analyzovaných firmách jednou z troch najpreferovanejších vlastností zo 

súboru desiatky pozitívnych vlastností a charakteristík manažérskych nástrojov.  

............................................................................................................................................. 

HYPOTÉZA  3:  

Organizačné modely štruktúry skúmaných subjektov sú koncipované ako relatívne 

izolované zložky s nízkou úrovňou súčinnosti, čo predstavuje stratu výkonnosti a inovačnej 

kapacity cca 30 – 50 %. 

Pri rozhodovaní sa je pre manažérov dôležitejšia rýchlosť rozhodovania a riešenia, ako zohľadnenie 

všetkých relevantných súvislostí. Pritom organizačné útvary a projektové tímy medzi sebou 

nekomunikujú, majú len obmedzené všeobecné informácie o činnosti iného útvaru, oddelenia či tímu 

firmy a každý si chráni úporne vlastné pohodlie a bráni sa novým synergiám a spolupráci, nakoľko to 

vytvára potrebu práce navyše. Hypotéza hovorí o hodnotách manažérov a personálu v tvorivých 

tímoch a organizačných oddeleniach firmy pri riešení problémov a v prípade jej potvrdenia  a overenia 
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indikuje uprednostňovanie jednoduchosti a osobitosti  pred systémovosťou a koncepciami. Tento fakt 

sa všeobecne pokladá v teórii za jednu z príčin neefektívnosti pôsobenia dnešného manažmentu firiem. 

4.   Parametrizácia  základných  informácií  o stave  skúmaných  subjektov  

Podrobným preštudovaním fungovania, činností  firmy a dlhodobých výsledkov sú zistené 

sumarizované a popisované nálezy a fakty, pri ktorých je východiskom  tabuľka č.2  členiaca 

a popisujúca jednotlivé hlavné faktory vo firme. 

Tabuľka č.2:  Členenie faktorov firmy 

Vonkajšie faktory  

 

Strategická situácia firmy  

 

Vnútorné faktory  

Makro okolie  
marketing trhu 

 

strategické plánovanie  

 

strategické riadenie  

 

implementácia strategickej 

analýzy  

Mikro okolie  

-Spoločenské, politické 

a sociálnokultúrne vplyvy  

-Technologické a  technické 

vplyvy 

-Atraktivita a rozvoj 

odvetvia konkurencia a jej 

reakcie 

-Vedomostná a  skúsenostná 

databáza v  odvetví  

Legislatíva a  normy 

 

-Špecifiká firmy  

-Dostupné zdroje  

finančné  

materiálové  

vedomostné  

personálne  

-Konkurenčná sila  

Silné a  slabé stránky  

Vyváženosť portfólia  

 

5.   Charakteristiky  a  špecifikácie  skúmaných  subjektov  

Pre zabezpečenie kritéria primeranej zodpovednosti a dostatočne reálnej databázy kvantít 

a kvalít údajov pri súčasných možnostiach spracovania agendy, vzhľadom na rozsah samotnej  

práce a zároveň so zreteľom na dosiahnutie stavu pre maximalizáciu objektívnosti výpovednej 

hodnoty jednotlivých zistení pozorovaní experimentálnych meraní a hodnotení jednotlivých 

skúmaných firiem bolo zvolené portfólio 30 podnikateľských subjektov – malých a stredných 

firiem s predmetom podnikania v odboroch a segmentoch stavebníctva, strojárenstva, 

technických a servisných služieb, investičnej a inžinierskej i projektovej činnosti, ako aj 

technického poradenstva a konzultácií pre manažmenty a projektové realizačné tímy u týchto 

organizácií. 

Následne sa na základe posúdenia výsledkov a získaných charakteristík vytvorili tri skupiny 

skúmaných subjektov skupina A, skupina B a skupina C; posúdili sa v rámci meraní hodnôt 

v experimente v kapitole 2., podkapitolách 2.1 až 2.4. tieto skupiny a vybrali tri kľúčovo 

reprezentatívne a prevádzkovo, materiálno technicky, odborne i trhovo reálne obchodné 

spoločnosti, ktorá majú vždy nosný program odlišný a sú akýmsi reprezentantom a zároveň 

vzorom v danej skupine a preto aj tieto konkrétne firmy sa označili ako skúmaný subjekt A, 

alebo B, alebo C a podrobne sú charakterizované v podkapitolách  1.4.1., 1.4.2. a 1.4.3. 

dizertačnej práce. 
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K samotnej realizácii výskumu boli vytvorené a špecifikované tieto kľúčové charakteristiky 

a špecifikácie vybraných skúmaných objektov / firiem a to na základe údajov z verejne 

dostupných registrov, webových adries, prospektového a interného dokumentačného 

materiálu a na základe osobných konzultácií s manažmentmi jednotlivých obchodných 

spoločností ( osobné konzultácie + firemné podklady ).  

5.1    Špecifikácia  a  charakteristika  skúmaného  subjektu  typu  A 

Skúmaný vybraný subjekt - (ďalej len „firma A“) bola založená v roku 2006 ako 

podnikateľský subjekt v oblasti inžinieringu, konzultačnej a poradenskej činnosti, investičnej 

výstavby a ďalších príbuzných aktivít . 

Firma patrí podľa príslušných metodík, počtu pracovníkov a ekonomických údajov do 

kategórie Malá firma. 

Z výpisu z obchodného registra je možno zosumarizovať predmet podnikania firmy ako 

výkon činností: 

- obchodná činnosť, leasing, prenájom a správa nehnuteľností, reklamná a propagačná činnosť 

- poradenská a inžinierska činnosť, manažment a marketing, prieskum trhu a verejnej mienky, 

dátové a počítačové služby 

- stavebná činnosť, dodávky diel a projektov, vedenie stavieb, činnosť stavbyvedúceho 

a činnosť stavebného technického dozoru, prípravné práce v stavebníctve 

- inžinierska činnosť, výkon koordinácie a konzultácií investičných diel, technické 

poradenstvo, vydávanie odborných dokumentov a publikácií.  

Firma má v súčasnosti  pomerne významné postavenie na slovenskom trhu, vlastní ucelené 

know - how v inžinieringu a tvorbe projektov, má dostatočne fundované technické, 

organizačné a personálne zázemie a stabilný tím odborníkov zo stavebníctva, manažmentu, 

ekonomiky, administratívy, energetiky a ekológie i legislatívy. Dlhodobo garantuje 

spokojnosť zákazníkov, zavádza do riadenia novú organizačnú kultúru a aplikuje novú 

techniku predaja. V uplynulom období pre svojich zákazníkov tiež vytvorila niekoľko 

úspešných projektov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU v operačných programoch 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Cestovný ruch, Inovácie a prosperita. S tým súvisí 

aj vypracovanie kľúčových komponentov programu pre firmu v oblasti riadenia kľúčových 

zákazníkov, orientácie na zákazníka a schopnosti riadiť proces tvorby rozvojového plánu pre 

zákazníka. 

5.2    Špecifikácia  a  charakteristika   skúmaného   subjektu  typu  B 

Skúmaný vybraný subjekt - (ďalej len „firma B“) bola založená v roku 2005 ako 

podnikateľský subjekt v oblasti obchodu a služieb, konzultačnej a poradenskej činnosti, 

investičnej výstavby, výskumu a vývoja v prírodných a technických vedách, výrobe strojov 

a zariadení a projekčnej činnosti, ako ďalších príbuzných aktivít . 

Firma patrí podľa príslušných metodík, počtu pracovníkov a ekonomických údajov do 

kategórie Malá firma. 
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Z výpisu z obchodného registra je možno zosumarizovať predmet podnikania firmy ako 

výkon činností: 

- obchodná činnosť, leasing, prenájom a správa nehnuteľností, reklamná a propagačná 

činnosť, forfaiting a faktoring 

- poradenská a inžinierska činnosť, manažment a marketing, prieskum trhu a verejnej mienky, 

výskum a vývoj v prírodných a technických vedách, dátové a počítačové služby 

- stavebná činnosť, dodávky diel a projektov pre technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb, vedenie stavieb 

- inžiniering, výroba technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, nakladanie 

s nezávadnými odpadmi, prevádzkovanie verejných kanalizácií, výroba strojov a zariadení pre 

hospodárske odvetvia  

Firma má v súčasnosti  pomerne významné postavenie na slovenskom trhu 

v environmentálnej a stavebnej oblasti, má vlastné ucelené know - how v inžinieringu 

a tvorbe projektov, je autorom viacerých medzinárodných priemyselných vzorov a vynálezov, 

má dostatočne spôsobilé technické, organizačné a personálne zázemie a stabilný tím 

projektantov a dlhodobo garantuje spokojnosť zákazníkov, zavádza do riadenia novú 

organizačnú kultúru a aplikuje novú techniku predaja. V uplynulom období pre svojich 

zákazníkov a vlastné aktivity vytvorila v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach 

niekoľko úspešných projektov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU v operačných 

programoch Výskum a inovácie. S tým súvisí aj vypracovanie kľúčových komponentov 

programu pre firmu v oblasti riadenia kľúčových zákazníkov, orientácie na zákazníka 

a schopnosti riadiť proces tvorby rozvojového plánu pre zákazníka.  

5.3    Špecifikácia  a  charakteristika   skúmaného  subjektu  typu  C 

Skúmaný vybraný subjekt – (ďalej len „firma C“) bola založená v roku 1994 ako 

podnikateľský subjekt prednostne v oblasti komunálnych služieb obyvateľstvu, nakoľko je j 

zriaďovateľom je mesto XY a venuje sa nosným servisným a obslužným činnostiam v oblasti 

služieb a drobnej výroby, ako aj ďalším príbuzným aktivitám. Firma patrí podľa príslušných 

metodík, počtu pracovníkov a ekonomických údajov do kategórie Stredne veľká firma. 

Z výpisu z obchodného registra je možno zosumarizovať predmet podnikania firmy ako 

výkon činností: 

- obchodná činnosť, leasing, prenájom a správa nehnuteľností, reklamná a propagačná 

činnosť, skleníkové hospodárstvo, 

- poradenská a inžinierska činnosť, manažment a marketing, prieskum trhu a verejnej mienky, 

dátové a počítačové služby, prenájom nehnuteľností, údržba a oprava motorových vozidiel 

- dokončovacie stavebné práce, prevádzkovanie a údržba kanalizácie, budovanie 

kanalizačných prípojok, výroba zámkovej dlažby, prevádzkovanie komunálnej skládky 

odpadov, lesníctvo 

- prevádzkovanie plavárne a zimného štadiónu, zdravotnotechnické   služby a údržba 

mestských komunikácií a verejných priestranstiev, technické poradenstvo, vydávanie 

odborných dokumentov a publikácií.  
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Firma má v súčasnosti  pomerne významné postavenie na regionálnom trhu  kraja v predmete 

podnikania, vlastní ucelené know - how v starostlivosti o komunálnu čistotu, údržbu, riadenie 

odpadového hospodárstva, správy majetku., má dostatočne fundované technické, organizačné 

a personálne zázemie a stabilný tím pracovníkov správy a remeselníkov pre riadne 

a operatívne zabezpečovanie pracovných úloh v meste XY a celom príslušnom okrese. 

V uplynulom období pre zabezpečenie chodu firmy a zlepšenie kvality služieb obyvateľom 

spádovej oblasti regiónu v ktorej firma pôsobí,  tiež vytvorila niekoľko úspešných projektov 

pre čerpanie zo štrukturálnych fondov EU najmä v operačných programoch oblasti životného 

prostredia. S tým súvisí aj vypracovanie kľúčových komponentov programu pre firmu 

v oblasti riadenia kľúčových zákazníkov, orientácie na zákazníka a schopnosti riadiť proces 

tvorby rozvojového plánu pre zákazníkov.  

Svojou dlhodobou činnosťou sa dá predmetná posudzovaná firma C označiť ako 

konsolidovaná, so zaužívanými stereotypmi fungovania a s malou inovačnou aktivitou 

i vzdelávacou a kreatívnou aktivitou.  

5.4    Špecifikácia  a charakteristika  kumulovaného  skúmaného  subjektu  

Pri riešení práce sa vychádza z určitých vstupných poznatkov a úvah o skúmaných subjektoch 

/podnikateľských firmách, pritom evidentne sa prejavila potreba vytvoriť akýsi spoločný 

a univerzálny predmet podnikania a hlavných činností tak, aby bolo možné zovšeobecňovať 

v danom segmente charakteristiky a parametre jednotlivých firiem do jednej vzorového 

skúmaného subjektu pre ďalšie experimentovanie, overovanie a hodnotenie a pre ďalšie 

spracúvanie údajov k budúcim návrhom pre tvorbu moderného nového Programu 

inovatívnosti a kvality, široko a všeobecne aplikovateľného v budúcnosti pre celú oblasť 

pôsobnosti obdobných malých a stredných firiem v oblasti produkcie, služieb a inžinieringu.  

Vzorovo konštituovaný nosný program podnikateľských aktivít skúmaného subjektu, ktorý 

vznikol komprimáciou výsledkov, predmetu podnikania, priemerných hodnôt a spoločných 

parametrov i charakteristík  je vytvorený ako vzor na obrázku č. 9.                    

Obrázok č.9:   Nosný podnikateľský program a jeho členenie u skúmaného subjektu 

 

 

Poznámky:             Skupinu A prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania 

                               a to: Inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť, vypracúvanie 

                               dokumentácie  pre  dotácie a úvery a pod. 

                               Skupinu B prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: 

                               Stavebná a investičná činnosť, správa budov a nehnuteľností, stavebné opravy 

                               a úpravy, špecializované stavebné zákazky v energetickej, priemyselnej 

Nosný program 

Činnosť skupiny A   

Činnosť skupiny B       

Činnosť skupiny C 

             

                             EU   a   SR 
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                               a environmentálnej oblasti, strojárska výroba a servisné služby  

                               Skupinu C prezentujú hlavné nosné činnosti podľa predmetu podnikania a to: 

                               Projektová návrhová a realizačná činnosť, poskytovanie obchodných 

                               dodávok a služieb, správa environmentálnych záťaží a technické občianske 

                               služby. 

 

Charakter poskytovania individuálnych a originálnych služieb a súvisiaci predaj myšlienok, 

informačných a organizačných modulov spočíva v nepretržite sa meniacom komunikovaní 

pracovníkov firmy so zákazníkom, jeho architektom, jeho dodávateľmi a obchodnými 

partnermi pri príprave, koordinácii, stavebno-technickom dozorovaní a rôznych úradných 

stavebných a hodnotiacich analýzach a konaniach počas celej doby prípravy, realizácie, 

kolaudácie a sprevádzkovania projektu, či diela zákazníka. 

- Realizácia nosného programu firmy vyžaduje perfektné odborné a legislatívne znalosti 

investícií, úverov, režimov financovania, zákonov, predpisov, rôznych technických noriem, 

stavebných, energetických, ekologických a priemyselných technológií. 

- Dôležitým faktom je to, že kumulovaná vzorová skúmaná firma vo viacerých inžinierskych 

činnostiach musí od počiatku získať, udržať a chrániť záujmy a dôveru svojho zákazníka 

(výkon formou mandátnych  príkazných zmlúv), pričom kompetenčne firma rozhoduje v mene 

zákazníka o jeho investícií, odsúhlasuje fakturácie a výkony dodávok a prác, ktorého 

vykonávajú v prospech zákazníka tretie osoby (dodávatelia, architekti a pod.). 

Ide o veľmi náročné a zodpovedné činnosti a originálne kompetencie (udelené od zákazníka) 

kde je potrebné okrem odbornosti dobre ovládať aj komunikáciu, Public relations, riešenie 

krízových situácií a prekonávanie konfliktov, či rizík, mať pružnú a modifikovateľnú 

organizačnú štruktúru a obchodnú stratégiu a s tým súvisiace riadenie a štábnu kultúru. 

Dôležitým artefaktom je špecifický, osobitý a individuálny prístup ku každému jednotlivému 

problému, či zadaniu v projekte zákazníka, čo vyžaduje širokú škálu vedomostí a postupov 

z oblasti psychológie predaja a klasifikácie typov zákazníkov. 

Cieľom každej firmy je získať a udržať významné postavenie v elite slovenských firiem        

(napríklad dosiahnuť zaradenie do tzv. silnej päťky v danom segmente pôsobnosti a nosnom 

predmete podnikania) a to v účelnej a realizovateľnej lehote napríklad piatich rokov. Účelom 

je preto vytvoriť nový moderný produktový riadiaci program, plný inovatívnosti a kreativity, 

ako aj permanentného uplatňovania kvality a stability úrovne služieb a to tak aby jeho 

poznatky a formulácie, pravidlá a charakteristiky boli v čo najväčšej miere zovšeobecniteľné 

a implementovateľné do celej škály obdobných firiem. Preto sa každá takáto  firma musí 

stotožniť a uplatniť myšlienku, že firma bude tak úspešná, akí budú úspešní a spokojní jej 

zákazníci. 

IV.  VÝKON   DIAGNOSTIKY  A  AUDITU  SKÚMANÉHO 

       SÚBORU  SUBJEKTOV 

1.  Výber  metódy  strategickej  analýzy  

V súčasnej odbornej praxi existuje viacero metód strategickej analýzy – SWOT analýza, 

PESTLE analýza vonkajšieho prostredia, PESTLE analýza metódou MAP, analýza 
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stakeholders, Porterov model analýzy piatich konkurenčných síl, BCG matica pre analýzu 

portfólia firmy, analýza tržného podielu, analýza finančná a ďalšie. Pre ilustráciu sú na tomto 

mieste uvedené vstupné informácie o metodike SWOT analýzy. Podrobnosti sú v dostupnej 

odbornej literatúre. 

Po dôkladnom preštudovaní všetkých typov analýz a po konzultáciách a posúdení charakteru, 

rozsahu a programov podnikania sa javí ako najúčelnejšia primárna metóda SWOT nie preto, 

že sa v praxi nazýva najpopulárnejšou , ale hlavne preto, že pomerne jednoznačne prináša 

výsledky z merateľných vstupných údajov o tej ktorej danej firme a je zrozumiteľná, 

prehľadná a pomerne celistvá svojimi získanými výsledkami a to aj na základe interných 

a často subjektívnych (stav daného meraného parametra, lepšie alebo horšie vykresľujúcich 

hodnotiacich výrokov zo strany personálu firmy). 

Rozhodujúcou časťou  tejto časti práce je vykonanie vybranej primárnej  analýzy, zakončenej 

sumárnou SWOT a zovšeobecnenie získaných výsledkov pre aplikáciu do podmienok 

skúmanej kumulovanej vzorovej firmy. 

Poznámka: SWOT analýza je akousi systematickou identifikáciou faktorov a  stratégií, 

ktoré si navzájom asi najlepšie korelujú. Následne syntézou nových poznatkov 

a merateľných výsledkov možno formulovať zásady, pravidlá a  princípy pre tvorbu 

programu inovatívnosti v  skúmanom subjekte.  

Zahrňuje monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia, firmy a musí mať 

vždy zadefinovaný budúci želaný cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť. Túto techniku vynašiel v 70-

tych rokoch Albert Humphrey pre podniky v rámci FORTUNE 500.  Obrázok č. 10 vyjadruje 

alternatívy analýzy a možnosti ako zvoliť odpovedajúcu podporu podľa výsledkov SWOT . 

Obrázok č. 10:  Princíp analýzy SWOT 

Silné a slabé stránky (S+W) vždy definujú interné atribúty firmy a príležitosti s ohrozeniami 

(O+T) hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí firmy. S+W má 

tendenciu vždy pôsobiť v súčasnosti, zatiaľ čo O+T sa prejavujú do budúcna. 
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Poznámka autora: Pri uplatnení metódy SWOT musí sa mať mal na zreteli to, aby sa 

nevytvárali zbytočne zoznamy stránok, ale skôr sa myslelo na dôležité priority pri dosahovaní 

budúceho cieľa. 

V ďalšom postupe je stanovené na základe pozorovania a konzultácií vzorovej  typizovanej 

firmy nasledujúce rozdelenie s uvedením príkladu pomenovaní konkrétnych jednotlivých 

atribútov – parametrov a faktorov S, W, O, T a  následne vychádza celá SWOT analýza 

(tabuľka č. 3 ) nasledovne: 

Tabuľka č. 3:   SWOT analýza – popis parametrov a faktorov: 

SILNÉ STRÁNKY  

 dobré meno firmy  
 tradícia, dlhodobé kladné výsledky 
z projektov 
 lojálni a skúsení odborne zdatní 
pracovníci  
 stabilní prevádzkový kapitál na režijný 
chod firmy 
 komplexnosť nosného programu, 
produktov 
 overený externý t ím  
 ustálené portfólio a  typológia 
stabilných zákazníkov  
 vlastná publikačná a  prezentačná 
tvorba 
 vlastný výskum a  vývoj nových 
metodík a  postupov pre riadenie investičných 
projektov a diel zákazníkov  

SLABÉ STRÁNKY  
 firma sa neetabluje na zahraničných 
trhoch  
 odbornosť a  obhajoba záujmov 
zákazníka má prednosť pred obchodným 
záujmom firmy  
 schematické formálne vykonávanie 
rutinných činností v  projektoch zákazníka  
 nízka inovatívnosť a  absencia nových 
nápadov v  inžinieringu  
 vysoký t lak na mobil itu a  široký záber 
odbornosti tímov u  zákazníka  
 nepravidelný príjem pracovníkov 
viazaný len na ukončené úspešné projekty  
 náročné a  problémové vyhľadávanie 
schopných nových členov tímov  
 konzervatívne vedenie firmy  

PRÍLEŽITOSTI  
 možnosť prijatia strategického 
partnera do firmy  

 schopnosť rozlíšenia a  vyhľadávania 
nových informácií o  trendoch trhu  

 udržanie stabilného verného tímu ľudí 
na základe dlhoročných osobných vzťahov  

 možnosť využiť stabilné technické, 
administratívne a  priestorové zázemie firmy  

 možnosť zaviesť novú techniku 
predaja a novú organizačnú kultúru  

 zapojenie sa do národných 
a profesijných podnikových združení  

OHROZENIA 

 prekvapenie konkurenčným zásahom  

 strata súčasnej pozície na trhu  

 strata ľudí z  tímov  

 zhoršenie mana firmy  

 nezvládnutie  r izika konfl iktov so  

            zákazníkmi  

 zmätočná a  premenlivá legislatíva  

 nestabilita a nedodržanie uzatvorených  

            zmlúv zo strany zákazníkov  

 

Poznámka autora:  Samotná metodika výpočtu SWOT analýzy je kompletne obsiahnutá a realizovaná 

v prílohe č. I časti 1. tejto dizertačnej práce a to jednak pre súbor skúmaných subjektov a následne 

komplexne pre konkrétne vzorovo vytvorený  skúmaný vzorový subjekt . 

2.   Súhrnná  komprimačná  SWOT  analýza  skúmaných   subjektov 

Základným cieľom každej SWOT analýzy je identifikovať to, že do akej miery je súčasná 

jestvujúca stratégia skúmanej skupiny firiem a špecifické silné a slabé miesta relevantné 

S W 

O T 
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a schopné sa vyrovnať sa zmenami ktoré vznikajú v relevantnom prostredí. SWOT analýza sa 

síce  bežne vypracúva iba pre jednu firmu v jednom odvetví a v jednom konkurenčnom 

prostredí, avšak pre účely výskumnej úlohy v tejto dizertačnej práci sa pristúpilo najprv 

k zisťovaniu skupiny faktorov a ich parametrov a charakteristík v rámci celej skupiny firiem, 

boli vybraní následne reprezentanti v skupinách A,B,C a až následne sa vytvorilo hodnotenie 

parametrov pri kumulovanú výslednú skúmanú firmu.  

Jej výstupom - syntézou výsledkov vzniká základ pre tvorbu stratégie – strategického 

plánovania a riadenia v skúmanej kumulovanej vzorovej firme. V praktickom postupe sa vždy 

začína oceňovaním faktorov príležitostí a hrozieb , ktoré vychádzajú z vonkajších pomerov 

a okolia a to ako makroprostredia ( spoločnosť, región, ekonomické, legislatívne, sociálne, 

demografické a iné ) a tak aj mikroprostredia ( zákazníci, dodávatelia, externí 

spolupracovníci, konkurencia a podobne ). Až po vyjasnení týchto faktorov sa pristupuje 

k analýze slabých a silných miest a je to o vnútornom prostredí firmy ( firemná kultúra, 

organizačná štruktúra, technika predaja, personálne vzťahy, kvalita manažmentu a podobne ).  

Realizácia porovnávania jednotlivých parametrov podľa analýzy SWOT pre jednotlivé firmy 

A, B, C ( zastupujúce vždy 10 vybraných firiem z diagnostiky podľa nosného príbuzného 

produktového programu) a vytvorenie spriemerovanej hodnoty výkonnosti pre určenie 

jednotlivých údajov váhy, vypočítanej hodnoty a maximálnej hodnoty je nasledovná ( tabuľka 

č.4 ). 

Tabuľka č.4:    Zjednotenie parametrov pre analýzy SWOT u skúmaných firiem 

Silné stránky 

Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

priemer 

Firma   

 

    A 

Firma  

 

B 

Firma 

 

        C 

Dobré meno firmy 4 5 3 4 

Tradícia, výsledky z projektov 4 4 4 4 

Odbornosť a lojalita pracovníkov 5 5 5 5 

Stabilný prevádzkový kapitál 4 4 4 4 

Overený externý tím 4 4 3 5 

Vlastná publikačná tvorba / prezentácie 2 4 2 0 

Vlastný výskum a vývoj 3 5 2 2 

Ustálená typológia a portfólio zákazníkov 2 3 2 1 

Komplexnosť nosného programu 4 5 3 4 

     

Slabé stránky Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

priemer 

Firma 

 

    A 

Firma 

 

B 

Firma  

 

C 

Firma nie je na zahraničných trhoch 1 1 1 1 

Uprednostnenie odbornosti pred obchodom 3 2 5 2 

Schematické formálne výkony 3 3 3 3 

Nízka inovatívnosť a absencia nápadov 4 5 4 3 

Tlak na mobilitu a odbornosť ľudí 2 4 0 2 

Nepravidelný príjem pracovníkov 3 1 5 3 

Náročné vyhľadávanie nových prác 3 4 2 3 

Konzervatívne vedenie firmy 4 4 4 4 

     

Príležitosti Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

priemer 

Firma 

 

A 

Firma 

 

        B 

Firma 

 

C 
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Prijatie strategického partnera 4 4 4 4 

Rozlíšenie a vyhľadávanie nových informácií 3 5 0 4 

Udržiavanie stabilného tímu ľudí 4 4 3 5 

Využitie zázemia a stability firmy 2 4 2 0 

Zavedenie novej techniky predaja a organizačnej 

kultúry 

3 3 4 2 

Zapojenie do profesijných združení 2 2 2 2 

     

Ohrozenia Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

priemer 

Firma 

 

A 

Firma 

 

B 

Firma 

 

C 

Prekvapenia od konkurencie 2 2 2 2 

Strata pozície na trhu 3 3 3 3 

Strata ľudí z tímu 3 1 5 3 

Zhoršenie mena firmy 2 2 0 4 

Nezvládnutie rizika konfliktov 3 3 4 2 

Meniaca sa a zmätočná legislatíva 2 4 2 0 

Nestabilita a nedodržiavanie zmlúv 4 4 5 3 

Na základe zistených priemerných hodnôt jednotlivých vybraných parametrov SWOT analýzy 

sa v nasledujúcom kroku vykonávajú podrobné ocenenia primárnou analýzou už pre jeden 

kumulovaný špecifikovaný podnikateľský vzorový subjekt a vypočítavajú sa pre neho 

konkrétne hodnoty. Pritom výsledný subjekt spája v sebe spriemerované údaje a je 

reprezentantom skupiny  typu malej a strednej firmy. 

Tabuľka č. 5:    Primárna analýza SWOT  Silné stránky: 

Silné stránky 
Výkonnosť< 

1 - 5 > 

Váha0 

-  

Vypočítaná 

hodnota 

Maximálna 

hodnota 

Dobré meno firmy 4 0,10 0,40 0,50 

Tradícia, výsledky z projektov 4 0,10 0,40 0,50 

Odbornosť a lojalita pracovníkov 5 0,14 0,70 0,70 

Stabilný prevádzkový kapitál 4 0,16 0,64 0,80 

Overený externý tím 4 0,14 0,56 0,70 

Vlastná publikačná tvorba  

/ prezentácie 

2 0,12 0,24 0,60 

Vlastný výskum a vývoj 3 0,10 0,30 0,50 

Ustálená typológia a  

portfólio zákazníkov 

2 0,09 0,18 0,45 

Komplexnosť nosného programu 4 0,05 0,10 0,25 

  1,00 3,52 5,00 

Tabuľka č. 6:  Primárna analýza SWOT  Slabé stránky: 

Slabé stránky Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

Váha 

(0 - 1) 

Vypočítaná 

hodnota 

Maximálna 

hodnota 

Firma nie je na zahraničných trhoch 1 0,08 0,08 0,40 

Uprednostnenie odbornosti  

pred obchodom 

3 0,10 0,30 0,50 

Schematické formálne výkony 3 0,13 0,39 0,65 

Nízka inovatívnosť a absencia nápadov 4 0,15 0,60 0,75 

Tlak na mobilitu a odbornosť ľudí 2 0,14 0,28 0,70 

Nepravidelný príjem pracovníkov 3 0,12 0,36 0,60 

Náročné vyhľadávanie nových prác 3 0,13 0,39 0,65 
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Konzervatívne vedenie firmy 4 0,15 0,60 0,75 

  1,00 3,00 5,00 

Tabuľka č.7:  Primárna analýza SWOT  Príležitosti: 

Príležitosti 
Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

Váha 

(0 - 1) 

Vypočítaná 

hodnota 

Maximálna 

hodnota 

Prijatie strategického partnera 4 0,16 0,64 0,80 

Rozlíšenie a vyhľadávanie  

nových informácií 

3 0,10 0,30 0,50 

Udržiavanie stabilného tímu ľudí 4 0,13 0,52 0,65 

Využitie zázemia a stability firmy 2 0,12 0,24 0,60 

Zavedenie novej techniky  

predaja a organizačnej kultúry 

3 0,15 0,45 0,75 

Zapojenie do profesijných združení 2 0,10 0,20 0,50 

  0,76 2,35 3,80 

Poznámka: Pri určovaní váhy jednotlivých príležitostí sa určila pravdepodobnosť úspechu menej 

ako 100% nakoľko nie je istota dosiahnuť takúto hodnotu úspešnosti . Max. hodnotu sa stanoví ako 

súčin max. sumáru x sumár váh = 5 x 0,76 = 3,80 , jednotlivé maximálne hodnoty sa určia ako podiel 

max. hodnoty teoreticky dosiahnuteľného sumáru ( teoretická hodnota 5 ) s hodnotou príslušnej 

výkonnosti daného parametru a následne násobkom vypočítanej príslušnej hodnoty daného 

parametra. Napr. u parametra/ silnej stránky Prijatie strategického partnera je to  5 : 4 x 0,64 = 0,80 

). Obdobný výpočet platí aj pre stanovenie maximálnej hodnoty u Ohrození. 

 

Tabuľka č. 8:  Primárna analýza SWOT  Ohrozenia 

Ohrozenia 
Výkonnosť 

< 1 - 5 > 

Váha 

(0 - 1) 

Vypočítaná 

hodnota 

Maximálna 

hodnota 

Prekvapenia od konkurencie 2 0,09 0,18 0,45 

Strata pozície na trhu 3 0,12 0,36 0.60 

Strata ľudí z tímu 3 0,10 0,30 0,50 

Zhoršenie mena firmy 2 0,10 0,20 0,50 

Nezvládnutie rizika konfliktov 3 0,13 0,39 0,65 

Meniaca sa a zmätočná legislatíva 2 0,05 0,10 0,25 

Nestabilita a nedodržiavanie zmlúv 4 0,10 0,40 0,50 

  0,69 1,93 3,45 

 

V ďalšom postupe je potrebné zistenia z primárnej analýzy zapracovať do jednotlivých 

hodnotiacich matíc, a to postupne nasledovne takto: 

Tabuľka č. 9:   Matica výkonnosti a dôležitosti pre silné stránky: 

E f e k t  ( v ý k o n n o s ť )  

 V y s o k ý  N í z k y  

D
ô

l
e

ž
i

t
o

s

ť
 

V
y

s
o

k
á

 

Stabilný prevádzkový kapitál (0,16) 

Overený externý tím (0,14) 

Odbornosť a lojalita pracovníkov (0,14) 

Vlastná tvorba / prezentácie (0,12) 

 

VYSOKÝ VÝZNAM 

 

Vlastný výskum a vývoj (0,10) 

 

 

 

 

POTREBA SLEDOVANIA A PRÁCE 
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N
í

z
k

a
 

Dobré meno firmy (0,10) 

Tradícia, výsledky z projektov (0,10) 

 

 

 

NEDÔLEŽITÉ 

KONKURENČNÁ VÝHODA 

Komplexnosť nosného programu produktov 

(0,05) 

Ustálená typológia a portfólio zákazníkov  

(0,09) 

NEDÔLEŽITÉ, NEDOPUSTIŤ 

PRECHOD 

NA SLABÉ STRÁNKY 

Tabuľka č. 10:  Matica výkonnosti a dôležitosti pre slabé stránky: 

E f e k t  ( v ý k o n n o s ť )  

 N í z k y  V y s o k ý  

D
ô

l
e

ž
i

t
o

s
ť

 

V
y

s
o

k
á

 

MIMORIADNA DÔLEŽITOSŤ  

Nízka inovatívnosť a absencia nápadov (0,60) 

Konzervatívne vedenie firmy (0,60) 

Schematické formálne výkony (0,39) 

Náročné vyhľadávanie nových pracovníkov 

(0,39) 

 

Uprednostňovanie odbornosti pred 

obchodom (0,30) 

Nepravidelný príjem pracovníkov (0,36) 

 

 

ZVÝŠENÁ POZORNOSŤ 

 
 

 

N
í

z
k

a
  

 

 

 

 

Firma nie je na zahraničných trhoch (0,08) 

Tlak na mobilitu a odbornosť ľudí (0,28) 

NEDÔLEŽITÉ,  

PRACOVAŤ NA PRESUNE DO V/V 

Tabuľka č. 11:  Matica príležitostí: 

P r a v d e p o d o b n o s ť  ú s p e c h u  

 V y s o k á  N í z k a  

P
r

í
l

e
ž

i
t

o
s

t
i

 

V
y

s
o

k
á

 Prijatie strategického partnera (0,64) 

Udržiavanie stabilného tímu (0,52) 

 

DÔRAZ NA MAX. VYUŽITIE 

 

N
í

z
k

a
 

 

Zavedenie novej techniky predaj a organizačnej 

kultúry (0,45) 

Rozlíšenie a vyhľadávanie nových informácií 

(0,30) 

 

 

Využitie zázemia a stability firmy (0,24) 

Zapojenie so profesijných združení (0,20) 

 

Tabuľka č. 12:  Matica ohrození: 

P r a v d e p o d o b n o s ť  v ý s k y t u  

 V y s o k á  N í z k a  

Z
á

v
a

ž
n

o
s

ť
 

V
y

s
o

k
á

 Nezvládnutie rizík a konfliktov (0,39) 

Nestabilita a nedodržiavanie zmlúv (0,40) 

 

NAJVÄČŠIA RIZIKOVOSŤ 

 A VÝSKYT 

 

Strata pozície na trhu (0,36) 

Strata ľudí s tímu (0,30) 
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N
í

z
k

a
 Zhoršenie mena firmy (0,20) 

 

 

Prekvapenia od konkurencie (0,18) 

Meniaca sa a zmätočná legislatíva (0,10) 

 

Poznámka autorov: V nasledujúcom postupe je potrebné jednotlivé parametre a charakteristiky vybraných 

faktorov skúmanej firmy  zoradiť a preskupiť podľa ich označenia v tabuľke č. 4 a následne v zmysle ocenenia 

a spracúvania v tabuľkách č.6 až č. 13 z aspektu časového ohraničenia a určenia priorít parametrov a tak sa 

jednoducho a prehľadne dá dopracovať k analýze časových priorít a ich ocenenia významnosti. Jednotlivé 

parametre sú zoskupené a posúdené na základe ich časovej významnosti a to tak, že každý je označený hodnotou, 

nasledovne:      1 – má to čas, 2 – postupne, 3 - promptne   a na základe týchto údajov sa následne vykoná 

v podkapitole 2. 10. tejto dizertačnej práce diagnostika dimenzie inovatívnosti manažmentu, určujúca dynamický 

a časovo súsledný faktor schopností manažmentu reálne inovovať. Jednotlivé parametre sú rozdelené do štyroch 

skupín a to Strategické ciele, Krátkodobé ciele, Ohrozenia a Príležitosti, pritom na ľavej strane každej skupiny 

sú pridelené body 1-2-3 hodnotenia parametrov. 

Tabuľka č. 13:      Časové ohraničenie a určenie priorít parametrov skúmanej firmy 

                                                                                  STRATEGICKÉ  CIELE  

                                                                         2   Stabilný prevádzkový kapitál 

                                                                         2   Overený externý tím 

                                                                         2   Ustálená typológia a portfólio zákazníkov 

                                                                         3   Komplexnosť nosného programu 

                                                                         3   Udržiavanie stabilného tímu ľudí 

                                                                         1   Zhoršenie mena firmy 

                                                                         2   Nezvládnutie rizika konfliktov 

                     OHROZENIA                                                                                PRÍLEŽITOSTI 

1   Firma nie je na zahraničných trhoch                                                1   Dobré meno firmy 

2   Odbornosť a lojalita pracovníkov                                                     1   Tradícia , výsledky projektov 

3   Uprednostnenie odbornosti pred obchodom                                    2  Tlak na mobilitu a odbornosť 

3   Schematické formálne výkony                                                           3   Náročné vyhľadávanie nových                                                                                                              

2   Nízka inovatívnosť a absencia nápadov                                                zákaziek        

2   Nepravidelný príjem personálu                                                         3   Rozlíšenie a vyhľadávanie 

3   Prekvapenia od konkurencie                                                                  nových informácií 

2   Strata pozície na trhu                                                                         2   Zapojenie do profesijných združení  

1   Strata ľudí z tímu                                                                                   združení 

                                                                                                                   3   Nestabilita a nedodržiavanie zmlúv 

                                                                                     KRÁTKODOBÉ  CIELE 

                                                                           2   Vlastný výskum a vývoj 

                                                                           1   Vlastná publikačná tvorba 

                                                                           2    Konzervatívne vedenie firmy 
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                                                                           3   Prijatie strategického partnera 

                                                                           2   Využitie zázemia a stability firmy 

                                                                           2   Zavedenie  techniky predaja a organizačnej  štruktúry 

                                                                           1   Meniaca sa a zmätočná legislatíva            

    

Prehľad všetkých parametrov z analýzy SWOT je už popísaný v predchádzajúcom texte práce 

a je aj spracovaný formou odvodenej matice TOWS, ktorá slúži k podrobnejšiemu rozboru 

a určeniu jednotlivých možných stratégií, nakoľko bežnej praxi je nevýhodou primárnej 

analýzy SWOT tá skutočnosť, že je veľmi statická a značne subjektívna, čo ide na úkor jej 

popularity v analytických prácach manažérov firiem. Preto metodický variant TOWS je 

kvantitatívnou analýzou a presne definuje jednotlivé možné scenáre. Nasledujúca tabuľka č. 

14 podrobne rozkladá jednotlivé zvolené faktory a ich pozíciu u silných a slabých stránok, 

príležitostí a ohrození tak, že vyznačuje prioritne vychádzajúcu stratégiu a to MAXI – MAXI 

pre ofenzívny prístup, čím sa overuje správnosť zistení a výsledkov výpočtov z pôvodnej 

primárnej analýzy SWOT. 

Tabuľka č.14:    Prehľad parametrov analýzy formou odvodenej  matice  TOWS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY   (S)  

-dobré meno firmy 

-tradícia, dlhodobé kladné 
výsledky z projektov 

-lojálni a skúsení odborne zdatní 
pracovníci 

-stabilný prevádzkový kapitál  na 
režijný chod firmy 

-komplexnosť nosného programu, 
produktov 

-overený externý tím 

-ustálené portfólio a typológia 
stabilných zákazníkov 

-vlastná publikačná 

 a prezentačná tvorba 

-vlastný výskum a vývoj nových 
metodík a postupov pre riadenie 
investičných 

projektov a diel zákazníkov 

SLABÉ  STRÁNKY (W)  

-firma sa neetabluje na 
zahraničných trhoch 

-odbornosť a obhajoba záujmov 
zákazníka má prednosť pred 
obchodným záujmom firmy 

-schematické formálne 
vykonávanie rutinných činností 
v projektoch zákazníka 

-nízka inovatívnosť a absencia 
nových nápadov v inžinieringu 

-vysoký tlak na mobilitu a široký 
záber odbornosti tímov u zákazníka 

-nepravidelný príjem pracovníkov 
viazaný len na ukončené úspešné 
projekty 

-náročné a problémové-
vyhľadávanie schopných nových 
členov tímov 

-konzervatívne vedenie firmy 

PRÍLEŽITOSTI   (O) 

-možnosť prijatia strategického 
partnera do firmy 

-schopnosť rozlíšenia 
a vyhľadávania nových informácií 
o trendoch trhu 

-udržanie stabilného verného 
tímu ľudí na základe dlhoročných 
osobných vzťahov 

Stratégia  ( SO ) 

 

        Ofenzívny prístup 

 

 

       maxi – maxi 

 

Stratégia ( WO ) 

 

         Opatrný prístup 

 

 

     mini – maxi 
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-možnosť využiť stabilné 
technické, administratívne 
a priestorové zázemie firmy 

-možnosť zaviesť novú techniku 
predaja a novú organizačnú 
kultúru 

-zapojenie sa do národných 
a profesijných podnikových 
združení 

 

 

Komparatívna výhoda, 

využívanie súladu zdrojov a 
dopytu 

 

 

Investícia do produktov, 

zber výsledkov, kooperácia 

HROZBY     (T)  

-prekvapenie konkurenčným 
zásahom 

-strata súčasnej pozície na trhu 

-strata ľudí z tímov 

-zhoršenie mana firmy 

-nezvládnutie  rizika konfliktov so 
zákazníkmi 

-zmätočná a premenlivá 
legislatíva 

-nestabilita a nedodržanie 
uzatvorených zmlúv zo strany 
zákazníkov 

Stratégia ( ST ) 

 

 

 

       maxi – mini 

 

 

Mobilizácia zdrojov 

k prekonaniu hrozieb 

Stratégia ( WT ) 

 

         

 

     mini – mini 

 

 

Ustupovanie, prijímanie 

 kompromisov,  odchod z trhu 

 

3.   Syntéza  výsledkov  zisťovaní  a  SWOT  analýzy 

Po skončení realizácie samotného merania, zisťovania parametrov v praktickej analytickej 

časti práce, realizovanom v predchádzajúcej podkapitole hodnotenie jednotlivých skúmaných 

subjektov zo zvoleného portfólia  na základe dokumentácie, ekonomických a prevádzkových 

dokladov a spoločnej besedy, a aj osobnej komunikácie autor dizertačnej práce označil 

hodnotením 1 – 2 – 3 podľa kvality parametrov a nameraných zistení ( tabuľka č. 15 – príloha 

k dotazníku ) a to tak, že najvyššie hodnotenie – 3  získali 4  firmy  (13,3 %), priemerné 

hodnotenie 2 získalo  20 firiem (66,7 %) a najnižšie hodnotenie 1 obdržalo 6 firiem (20,0 %).  

Celkový dosiahnutý priemer hodnotenia kvality portfólia uplatnených firiem  (podľa tabuľky 

č. 15, prílohy v časti C)  vo výskume je vypočítaný ako štatistický kumulatívny priemer 

hodnôt v jednotlivých skupinách ( 1 – 2 – 3 ) ku celkovému počtu firiem: 

             (  4 x 3 + 20 x 2 + 6 x 1 ) = 58 bodov             58 : 30 = 1,93  

čo činí  pri predpokladanom ideálnom stave hodnotenia  30 firiem  x 3  body = 90 bodov, t. j. 

100 %   a výpočte pomeru 58 / 90 x 100  = hodnotu 67,77 %  úspešnosti hodnoty parametrov 

portfólia firiem.  

 7.  Záverom hodnotenie jednotlivých respondentov na základe spoločnej besedy, ich osobnej 

komunikácie a pomocou interview autor označil hodnotením 1 – 2 – 3 podľa kvality 

osobnostných parametrov respondentov a to tak, že najvyššie hodnotenie – 3  získalo 6 osôb 

(20,00 %), priemerné hodnotenie 2 získalo 19 osôb (63,30 %) a najnižšie hodnotenie 1 
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obdržalo 5 osôb (16,70 %). Celkový dosiahnutý priemer hodnotenia kvality portfólia 

uplatnených respondentov ( podľa tabuľky č. 15, prílohy  v časti D )  vo výskume je 

vypočítaný ako štatistický kumulatívny priemer hodnôt v jednotlivých skupinách ( 1 – 2 – 3 ) 

ku celkovému počtu respondentov:  

           (  6 x 3 + 19 x 2 + 5 x 1 ) = 61 bodov              61 : 30 = 2,33  

čo činí (pri predpokladanom ideálnom stave hodnotenia respondentov 30 osôb  x 3  body = 90 

bodov, t. j. 100 %) a výpočte pomeru 61 / 90 x 100  hodnotu 67,77 %  úspešnosti hodnoty 

parametrov respondentov. V tejto podkapitole je  zároveň potrebné rekapitulovať jednotlivé 

získané výsledky z tabuliek SWOT analýzy a zapracovať ich do stratégie firmy tak, aby 

implementácia strategickej analýzy priniesla pre tvorbu nového programu inovatívnosti firmy 

konkrétne pravidlá, princípy a postupy. 

V ďalšom kroku sú spracované výstupy z modelovej SWOT strategickej analýzy a zvoliť 

správnu stratégiu firmy. Vo všeobecnosti platí portfólio riešení (tabuľka č. 15). 

Tabuľka č. 15:  Portfólio výstupov z riešení SWOT analýzy: 

 Silné stránky  Slabé stránky   
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ž
it

o
s
ť

 

 

Stratégia 

maximalizácie silných stránok 

a maximalizácie príležitosti 

 

Stratégia 

minimalizácia slabých stránok 

a maximalizácia príležitostí 
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Stratégia 

minimalizácia silných stránok 

a minimalizácia hrozieb 

 

Stratégia 

minimalizácia slabých stránok 

a minimalizácia hrozieb 

 

 Analýza vnútorného prostredia  

Pritom je treba si uvedomiť, že u silných stránok je nutné maximálne využiť ich hodnoty, u slabých stránok 

chcem zmenšovať ich dopady, príležitosti musím využívať účelne a hrozby bezpodmienečne znižovať.  

Výpočet a určenie stratégie je nasledovný: 

Vstupné údaje z tabuliek č. 6,7,8,9 a následne tabuliek č.10,11,12,13 uvedených v práci ako aj 

samotný výsledok SWOT analýzy a určenie strategického variantu sú v tabuľke č. 16. 

Tabuľka č.16:  Vyznačenie výsledkov SWOT analýzy 

 

 

 

OFENZÍVNA STRATÉGIA                STRATÉGIA  

        SPOJENECTVA 

                [0,52]                  [0,42]  

       

       

  

        DEFENZÍVNA            STRATÉGIA    

          STRATÉGIA    ÚNIKU 

S W 

O 
T 
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               S = 3,52          W = 3,00          O = 2,35         T = 1,93 

______________________________________________________________ 

                                  S  =  3,52  –   3,00  =  0,52 

                                  O =  2,35  –   1,93  =  0,42 

Na základe výsledkov vznikol najatraktívnejší strategický variant  -  stratégia  SO:  

A  TO   JE   ROZHODUJÚCE    ZISTENIE   V   RÁMCI   VYKONANEJ    SWOT  ANALÝZY 

V sledovanej firme prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami, pritom je 

vhodné navrhnúť aj spôsob akým túto strategickú ofenzívu realizovať - či to bude útok na 

príležitosti konkurenta, či na jeho slabiny, nepriama alebo partizánska ofenzíva, či prevencia 

alebo spolupráca. 

A)  Z výsledkov tabuľky č. 9 (SWOT - Silné stránky) vyplýva, že firma má v kvadrante VV činnosti 

s najvyššou dôležitosťou a najsilnejším efektom. Majú najvyššiu prioritu stratégie, podporu, stabilný 

prevádzkový kapitál, overený externý tím spolupracovníkov, odbornosť a lojalitu vlastného personálu 

a sústavnú vlastnú tvorbu know -how a prezentácie, sú „zlatým vajíčkom“ firmy.  

Kvadrant VN má vysokú dôležitosť, ale v súčasnosti nízky efekt, a preto ho treba posilňovať - 

výraznou  inováciou bude prehĺbenie vlastného výskumu a vývoja nových riadiacich metód pre 

zákazníkov. 

V poli N-N sú prvky nízkej dôležitosti a aj nízkej efektivity. Tu sa obmedzuje firma iba na kontrolu 

stavu aby nenastala situácia, že sa z týchto stanú slabé stránky. Komplexnosť nosného programu firmy 

ktorú si táto doteraz veľmi cenila, a tiež akési škatuľkovanie zákazníkov v podstate v neustále 

meniacom sa trhu a rôznorodých projektoch nemá význam - budúcnosť je v pružnom, operatívnom 

sortimente služieb v poradenstve. 

Zóna M -V obsahuje dobré meno firmy a jej tradície i výsledky projektov ako faktory nízkej 

dôležitosti s vysokým efektom z čoho vyplýva, že pri pomerne nízkej minimálnej nákladovosti 

opatrení prinášajú skutočný image a goodwil firmy, a preto ich treba pestovať v ďalšom období 

výrazne. 

B)  Z výsledkov tabuľky č.10 (SWOT - Slabé stránky) sa dá vyčítať, že v prvom kvadrante sú stránky 

s vysokou dôležitosťou a nízkym efektom výkonnosti, ktorým musí firma venovať mimoriadnu 

pozornosť a dosiahnuť zvýšenie výkonnosti. Ide o činnosti ako je inovatívnosť a nápady, prekonanie 

konzervativizmu vo vedení firmy, výrazne lepší prístup k výkonom z projektov a zlepšenie metodiky 

vyhľadávania a motivácie nových pracovníkov do tímov firmy. Kvadrant VV uvádza slabé stránky 

firmy, ale vysokej dôležitosti ako je uprednostňovanie odbornosti pred obchodnými schopnosťami 

u jednotlivých členov tímu a pracovníkov pri ich pôsobení u zákazníkov, čo ohrozuje tržby. Zároveň 

je rizikom nepravidelný príjem personálu, ktorý je síce viazaný na úspešnosť projektov (podiel na 

tržbe a zisku)  ale mnohokrát nezaisťuje základný pravidelný sociálny štandard aký mal dosahovať 

človek s danými vedomosťami a schopnosťami. Je nutné aby firma výrazne pretvorila tento kvadrant 

na silné stránky. Tretí kvadrant nemá dôležitosť v podmienkach firmy a tá tu nemá žiadne relevantné 

stránky. Posledné pole V-N obsahuje faktory ako tlak na mobilitu a odbornosť ľudí, a že firma nie je 
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na zahraničných trhoch, avšak ide o nedôležité činnosti a ich zlepšovaním sa nedá očakávať nejaký 

účinný dopad. 

C)  Z výsledkov tabuľky č. 11  (SWOT - Príležitosti) možno jednoznačne dedukovať, že práve 1. 

kvadrant popisuje činnosti vysokej príťažlivosti, a zároveň vysokej pravdepodobnosti úspechu, a to je 

inovatívny prístup voči terajšiemu stavu, ktorý zaistí budúci rozvoj a stabilitu - ide o prijatie 

strategického partnera a udržiavanie stáleho tímu zaisťujúceho odbornosť jednotlivých projektov 

firmy. Ostatné činnosti v poli NV a NN sú iba podporné a pomocné, je potrebné ich sledovať 

a udržiavať. 

D)  Z výsledkov tabuľky č. 12  (SWOT - Ohrozenia) vyplýva dôležité upozornenie, že firma sa musí 

prednostne pripraviť na prekonanie, korekciu a elimináciu ohrození v kvadrante VV - nezvládnutie 

rôznych konfliktov, rizík a sporov so zákazníkom, nestabilita a nedodržiavanie plnení zmlúv zo strany 

zákazníka, čo ohrozuje financie firmy. Nadväzne je potrebné citlivo manažovať aj ohrozenia 

v kvadrante VN, NN a NV s premenlivými dopadmi na firmu, aj keď mnohé z nich sa vyvíjajú 

náhodne a firma sa im neubráni, môže sa len prispôsobovať, či ignorovať veci. 

Prehľad všetkých parametrov z analýzy SWOT je v ďalšej časti výskumnej práce spracovaný 

formou odvodenej matice TOWS, ktorá slúži k podrobnejšiemu rozboru a určeniu 

jednotlivých možných stratégií. Totiž v bežnej praxi je nevýhodou primárnej analýzy SWOT 

tá skutočnosť, že je veľmi statická a značne subjektívna, čo ide na úkor jej popularity 

v analytických prácach manažérov firiem Preto metodický variant TOWS je kvantitatívnou 

analýzou a presne definuje jednotlivé možné scenáre.  

Z tejto matice je možné ešte kombinovať matice EFE ( external forces evaluation ) ktorá 

hodnotí faktory externej analýzy a ich váhy, ale tiež matice IFE, IE, SPACE a ďalšie. Na 

základe už získaných a vypočítaných údajov zo SWOT analýzy sa opakovane overila voľba 

strategickej analýzy ofenzívneho prístupu maxi- maxi. 

V ďalšom texte práce je potrebné zhodnotiť výsledky všetkých meraní a zistení ktoré 

vykonali respondenti – zástupcovia tridsiatich vybraných skúmaných subjektov v dotazníku 

a v následných interview a besedách a ktoré sú ďalej samostatne podrobne dokumentované.  

Komentár výsledkov je nasledovný: 

Počas realizácie experimentu a súvisiacich zisťovaní a meraní podľa jednotlivých zodpovedaných otázok 

spracúvaného dotazníka a podkladov z jeho príloh A, B, C, D a E            ( tabuľka č.15 a č.16 ) sa dá 

zodpovedne vysloviť tieto závery: 

1. Význam jednotlivých odpovedí respondentov možno interpretovať nasledovne: Celkový 

počet zamestnancov dokumentuje, že najviac ( viac ako polovica ) firiem patrí k malým  

firmám s maximálne 10 pracovníkmi a firmy stredných parametrov sa etablovali iba v 20 % - 

nom pomere z celkového portfólia  skúmaných subjektov, pritom zároveň v kategórii ročného 

finančného obratu iba 13 firiem je s obratom do 50 tisíc € a ostatné sú v prevažujúcom obrate 

50 až 300 tisíc a viac €. Nosné odvetvie podľa určených kategórií dotazníka vykázalo najviac 

skúmaných subjektov v stavebníctve a inžinieringu a poradenstve a aj službách, pritom 

najviac firiem sa zapojilo do výskumu z košického kraja, nasledoval trenčiansky 

a bratislavský kraj.  
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2.   Pri mapovaní nástrojov manažmentu, ktoré môže skúmaná vzorová kumulovaná firma 

uplatňovať v vlastnej praxi v súčasnosti  najviac pozitívnych odpovedí je pre zavedený systém 

hodnotenia inšpekcie a merania výkonnosti, ďalej vypracovanú podnikateľskú stratégiu 

a strategické ciele a až potom nástroje ako procesný manažment, či vypracované strategické 

plány na úrovni firemných funkčných oblastí firmy. Najslabšie sa prezentujú výsledky 

ohľadom zavedeného systému manažérstva kvality produkcie, či modelov procesov (tokov 

činností) pre manažment. O tom, či skúmané subjekty majú zriadené špecializované 

organizačné jednotky/tímy bolo zistené, že najlepšie výsledky sú k manažmentu 

a vzájomnému koordinovaniu projektov, či iným neurčitým faktorom, ale najslabšie je na tom 

tvorba strategických plánov a systém manažérstva kvality produkcie a faktor inovácií 

a rozvoja organizácie. 

3.   Zvlášť podnetné sú zistenia o tom aké metódy manažérskych podporných nástrojov sú 

personálu známe, nakoľko najlepšie na tom je hodnotový manažment, ale naopak najslabšie 

sú na tom kalkulácie nákladov, manažovanie podľa cieľov, či systémy manažérstva kvality. 

Zároveň sa preveril stav o tom ako a ktoré moderné nástroje vedia manažéri uplatňovať 

aktívne vo firme a to, že ide hlavne o modely EFQM, a BPM, pritom až polovica 

respondentov uviedla že nepoužíva žiadne manažérske nástroje a len niektoré sú málo známe, 

ako TQM  model riadenia MBA manažovanie podľa cieľov a podobne. 

4.   Firmy sa pri výkone svojej činnosti stretávajú najviac s brainstormingom, nevedia 

o žiadnych uplatnených nástrojov, a používajú nanajvýš strategické analýzy (najmä SWOT) 

a najslabšie je na tom teória rozhodovacích stromov, modelovacích jazykov a sieťových 

analýz. Pritom v skutočnosti firmy najviac využívajú rôzne textové smernice a správy, či 

organizačné a prezentačné systémy a najmenej automatizovaný zber dát a systémy pre 

modelovanie a monitorovanie produkčných systémov, no pritom až 60 % firiem vôbec nič 

neaplikuje pri riadení firmy z uvedených manažérskych nástrojov  a aj v oblasti skúmania 

stavu o aplikovaní vybraných metód hodnotenia inovačnej kapacity sa najviac firiem 

zameriava na SWOT analýzy parametrov firiem, ale ostatné metódy ako analýza algoritmov 

úrovne riadenia kvality, či metódy hodnotenia kondície projektového manažmentu sú na tom 

nulitne. 

5.  V závere zisťovania a mapovania problematiky v dotazníku sa preverovala situácia o tom, 

čo firmy považujú za dôležité, kde najlepšie sa na tom umiestnila softvérová podpora, 

prepracovanosť a aktualizácia metodiky riadenia či cena a prevádzkové náklady, ale zároveň 

najslabšie je na tom úroveň podporných konzultačných externých služieb, či možnosť 

okamžitých čiastkových riešení. V závere sa zistilo tiež to, že ponuka súčasných metodík pre 

manažérov je ťažko orientujúca, komplikovaná a že manažéri potrebujú lacné riešenie pre 

rýchle rozhodovanie a že pri rozhodovaní vo firme je podstatnejšia rýchlosť konania ako 

zohľadnenie všetkých súvisiacich náležitostí a súvislostí. 

4.   Analýza  kapacity  inovačného  riadenia 

V rámci tejto  podkapitoly práce sa tento aplikovaný výskum venuje podrobnému popisu 

a vykonaniu konkrétnych výskumných metód na základe nameraných a zistených parametrov 

a údajov z prostredia skúmaného subjektu. Ide o uskutočnenie Auditu inovačného riadenia 

firmy, Audit marketingového mixu a Analýzu stavu projektových inovácií. 



43 
 

4.1   Komplexný  audit  inovačného  riadenia  

Pre navrhovanie postupov a implementáciu strategickej analýzy do tvorby novej budúcej 

stratégie inovatívnosti a kvality skúmanej firmy je potrebné vykonať samotný Audit 

inovačného riadenia ako špecifickú metódu strategickej analýzy. Audit je chápaný ako 

mechanizmus pre uľahčenie tvorby štruktúry hodnotenia firmy a jej stratégie viazanej na 

inovácie. Ide o procesy spojené s organizačnou kultúrou, technikou predaja, projektovým 

riadením u zákazníka a získavania znalostí a dynamiky riadenia. Je potrebné si stanoviť podľa 

dostupných poznatkov súbor faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú významne úspech či 

neúspech v inovatívnosti u firmy a prijatou škálou ohodnotenia, takto možno vytvoriť profil 

terajšieho inovačného výkonu, čo má za následok (v spojení so závermi primárnej 

a sekundárnej SWOT analýzy) formulovanie zásad nového inovatívneho prístupu ako 

rozhodujúceho prvku pre strategické riadenie a plánovanie v programe. Všetky tu zistené 

a merané údaje sa zakreslia do pentagramu a po vyznačení podielov za jednotlivé oblasti 

riadenia a spojení jednotlivých hodnôt podielov do obrázku úsečkami sa dá vysloviť tento 

záver: 

V porovnaní s ideálnym stavom  − keď by sa pentagram mal ohraničiť na úrovni spojníc 

hodnôt čísla 7, je skutočnosť taká, že reálny inovačný stav − skóre pre firmu je v spojnici 

a vnútri poľa medzi bodmi 4  a 3, pričom najlepšie je to u procesov, učení sa a organizácii 

a slabšie  u stratégie a vzťahov. Možno konštatovať, že skutočný stav je slabý a dosahuje 

približne iba  50%  možnosti inovatívneho rozvoja firmy, čo potrebuje výrazné inovatívne 

opatrenie v budúcnosti.  

Pre podporu či overenie reálnosti zistení z pentagramu v rámci auditu inovačného riadenia si 

každý schopný manažment firmy vykoná ešte meranie inovačnej schopnosti pri nových 

produktoch, a hlavne produktoch či inžinieringu a konzultačných službách formou radarového 

grafu. Tento hodnotiaci systém bol vyvinutý a prvýkrát aplikovaný prostredníctvom 100 

firiem v USA a Veľkej Británii, a postupne sa overoval v takmer dvadsiatke prípadových 

štúdii u 18 vzorových líderských firiem.  

Pre potreby malej a strednej firmy a podľa už známych podnikateľských programov 

a segmentmi sa dá vychádzať z informačnej databázy Slovenského štatistického úradu 

a vytvoriť kruhový diagram ( podoba radaru ) so zvolenými nosnými položkami. Tie sú 

uvedené ďalej v texte v prehľade: Komentár výrokov k radarovému grafu, tiež  ako výroky 

č.1 až 40,v tabuľke č.20,  pričom bola už každému výroku pridelená hodnota 1 až 7 bodov.  

Metodika spracovania údajov je takáto:                                                    

1. Zostavenie súboru kontrolných otázok a následne ich zoskupenie do piatich oblastí 

riadenia inovácií ( tabuľka č. 17 ). 

2. Otázky sú vlastne zaužívané výroky z dlhoročnej manažérskej praxe a ku každej sa 

priradí hodnotenie a to: 1 bod ak to nie je pravda, až 7 bodov ak je to presne tak. 

3. Otázky a ich bodovanie sa zoradia do piatich stĺpcov (pre oblasti riadenia inovácií) 

a to:  Stratégia,  Procesy,  Organizácia,  Väzby / Vzťahy,  Učenie sa ( tabuľka č. 18 ). 

4. Súčet bodov v každom stĺpci je delený číslom 8  (z technického dôvodu je určených 

40 otázok a 5 stĺpcov). 
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5. Výsledky súčtov z jednotlivých stĺpcov sa zakreslia do tzv. teoretického pentagramu 

(päťuholník s dĺžkou vrcholov – 7 dielikov od stredu) a porovnávame bodové výsledky s tzv. 

ideálnym skóre. Rozdiely ukazujú kladné ale aj záporné hodnoty profilu úrovne inovatívneho 

riadenia hodnotenej firmy (obrázok č. 11). 

 

Poznámka: pri udeľovaní bodov k jednotlivým výrokom bola uplatnená metóda 

brainstormingu a kolektívneho hodnotenia pracovníkmi projektových tímov firmy a to 

v podmienkach konkrétneho mapovania, merania a hodnotenia výsledkov  podľa už autorom 

vykonaných experimentov, publikovaných v minulom období. 

Tabuľka č. 17:   Súbor hodnotiacich výrokov 

P. č. VÝROK Počet bodov 

1. Ľudia majú jasnú predstavu o tom ako inovácie pomáhajú konkurovať 3 

2. Je zavedený proces pomáhajúci efektívne riadiť nové produkty a ich uvedenie na trh 3 

3. Organizačná štruktúra firmy nijako neobmedzuje inovácie 4 

4. Existuje silné zameranie na rozvoj personálu a školenia 2 

5. Sú dobré vzťahy s konzultantmi a spolupracujúcimi firmami 5 

6. Inovačná stratégia firmy sa jasne komunikuje, každý vie v čom je zlepšenie 1 

7. Inovačné nápady a projekty sa obvykle dokončujú načas a v určenom rozpočte 3 

8. Ľudia dobre spolupracujú v rámci firmy a jej tímov 4 

9. Venuje sa čas vyhodnocovaniu projektov s cieľom poučiť sa a zlepšovať 1 

10. Firma je schopná identifikovať a míňať potreby a očakávania zákazníkov 6 

11. Ľudia vedia čo je odlišujúcou kompetenciou a čo dáva konkurenčnú výhodu 4 

12. Existuje efektívny mechanizmus preto, aby každý vnímal zákaznícke potreby 6 

13. Ľudia sú zapojení do nápadov na zlepšenie produktov a procesov 3 

14. Dobrá spolupráca s univerzitami a výskumom s cieľom rozvíjať znalosti 2 

15. Umenie vždy sa poučiť z vlastných chýb 4 

16. Pohľad do budúcna štruktúrovaným spôsobom pre predstavu budúcich ohrození a príležitostí 5 

17. Existujú efektívne mechanizmy pre zmeny od nápadu až po úspešné zavedenie 6 

18. Štruktúra firmy pomáha prijímať rýchle rozhodnutia 7 

19. Je úzka spolupráca so zákazníkmi pri nových konceptoch 7 

20. Systematicky sa porovnávajú produkty a procesy firmy s dostupnou konkurenciou 5 

21. Vrcholový manažment má spoločnú víziu pre vývoj cez inovácie 2 

22. Systematicky sa hľadajú nové produkty a aktivity 2 
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23. Komunikácia je efektívna a funguje zhora nadol a opačne, ale aj medzi zložkami 3 

24. Spolupráca s inými firmami na vývoji nových produktov 1 

25. Stretnutia s inými firmami pre výmenu skúseností a vzájomné učenie sa 2 

26. Existuje podpora inovácií zo strany manažmentu 3 

27. Je zvolený mechanizmus pre časovú súslednosť tímov v spolupráci na projektoch 3 

28. Systém odmeňovania podporuje inovácie 3 

29. Snaha o vytváranie externej siete konzultantov so špeciálnymi znalosťami 3 

30. Schopnosť zaznamenávať a zovšeobecňovať získané vedomosti pre ostatných v tíme 4 

31. Existujú zavedené procesy pre posúdenie nových udalostí v praxi a odbore pôsobenia 2 

32. Firma má jasný systém pre voľbu inovačných projektov 4 

33. Je vytvorená klíma pre nové nápady a možnosť pre ľudí uplatniť sa s nimi vo firme 4 

34. Spolupráca s lokálnymi a regionálnymi vzdelávacími inštitúciami pre odborné schopnosti 5 

35. Schopnosť učiť sa od iných organizácií 3 

36. Existuje jasná väzba medzi inovačnými projektmi a celkovou stratégiou firmy 3 

37. V systéme je dostatok pružnosti, aby vývoj umožnil realizovať malé rýchle projekty 4 

38. V tímoch sa pracuje dobre 6 

39. Spolupracuje sa s významnými zákazníkmi na vývoji inovatívnych produktov 2 

40. Sú aplikované ukazovatele a hodnotenia napomáhajúce zlepšiť inovatívne riadenie 3 

 

Celkový maximálny počet bodov = 280,  dosiahnutý počet bodov = 143, percentuálny podiel = 51 % 

 

 

Tabuľka č. 18:  Vyhodnotenie a sumarizácia výsledkov auditu inovačného riadenia 

 
 

 

 

 

       Číslo výroku 

                                                                                                                              Počty bodov 

  

1 ... 3 
 

2 ... 3 

 

3 ... 4 

 

5 ... 2 

 

4 ... 5 

 6 ... 1 7 ... 3 8 ... 4 10 ... 1 9 ... 6 

 11 ... 4 12 ... 6 13 ... 3 14 ... 2  15 ... 4 

 16 ... 5 17 ... 6 18 ... 7 19 ... 7 20 ... 5 

 21 ... 2 22 ... 2 23 ... 3 24 ... 1 25 ... 2 

 26 ... 3 27 ... 3 28 ... 3  29 ... 3 30 ... 4 

 31 ... 2 32 ... 4  33 ... 4  34 ... 5 35 ... 3 

 36 ... 3 37 ... 4 38 ... 6 39 ... 2 40 ... 3 

Oblasti 

riadenia 

inovácií 

STRATÉGIA PROCESY ORGANIZÁCIA VZŤAHY UČENIE SA 

Súčet 23 31 34 23 32 

Podiel / 8 2,9 3,9 4,3 2,9 4 
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Obrázok č.11 :  Teoretický pentagram s označením skóre 

                    

Vyhodnotenie   teoretického   pentagramu: Po vyznačení podielov za jednotlivé oblasti riadenia a spojení 

jednotlivých hodnôt podielov do obrázku úsečkami sa dá vysloviť tento záver:  V porovnaní s ideálnym stavom  

− keď by sa pentagram mal ohraničiť na úrovni spojníc hodnôt čísla 7, je skutočnosť taká, že reálny inovačný 

stav − skóre pre firmu je v spojnici a vnútri poľa medzi bodmi 4  a 3, pričom najlepšie je to u procesov, učení sa 

a organizácii a slabšie  u stratégie a vzťahov. Možno konštatovať, že skutočný stav je slabý a dosahuje približne 

iba  50%  možnosti inovatívneho rozvoja firmy, čo potrebuje výrazné inovatívne opatrenie v budúcnosti.  

Komentár  k  radarovému   grafu:  V grafe sa objavuje vyznačenie pozície pozorovanej malej firmy (zelená 

farba) a porovnanie jej poľa obsadenosti sa dá vidieť voči vypočítanému priemeru všetkých firiem v odvetví 

podľa dostupných štatistických údajov (oranžová farba) a v nadväznosti na výsledky z už realizovaného 

pentagramu. Zároveň je u radarového grafu zakreslený priemer zo zistení štyroch najlepších, výnimočných 

(tzv. VIP) firiem z daného odvetvia a ich výsledkov (žltá farba). 

Obrázok č. 12:  Radarový graf 

          

Kde: A – zameranie na zákazníka, B- formulácia stratégie, C- jasný strategický cieľ, D- kľúčové kompetencie, E- 

technologické schopnosti, F- plánovanie a vývoj, G- riadenie potrieb a objednávok, H- dokumentácia, I- 

inovácie a zlepšovanie, J- externí partneri, K- projektová orientácia, L- tímová práca, M- motivácia 

a odmeňovanie, N- organizačná štruktúra, O- finančné zázemie, P- systémová integrácia.                                             

Ponaučením pre manažment firmy nech je, že nie je veľký rozdiel medzi jej výsledkami 

a priemerom celého odvetvia, čo je dobré aj keď niekde sú väčšie odlišnosti dané najmä 
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jednotlivými špecifikami (napríklad položky C, D, F, I, L, O) a doterajším prístupom 

k riadeniu. Je preto potrebné dať dôraz na rozvoj, či udržanie týchto faktorov.  

Zároveň sa dá porovnávaním zistiť zaostávanie firmy za lídrami (napr. položky E, J, L, M, 

N) kde je možné kopírovať v budúcnosti nasledovanie, aj keď nie vždy to čo je vhodné pre 

jednu firmu sa vyplatí uskutočniť v druhej firme. Preto záväzným nech je sledovanie 

a postupné prekonanie najmä údajov celého zoskupenia firiem odvetvia. Zaujímavým môže 

byť aj porovnanie skúmaného typu malej či strede veľkej firmy pre určenie poľa inovačného 

potenciálu, teda schopnosti firmy v kľúčových faktoroch zaujať primeraný záber. 

Inovačný potenciál hovorí o tom odkiaľ – kam sa má firma posunúť v podnikateľskom priestore. 

Asociácia inovačného podnikania v ČR napríklad vypracovala v roku 2014 technický profil ukazujúci 

na stredný inovačný potenciál firmy. Sleduje sa tu 6 parametrov a to Stratégia a podnikanie, Štruktúra 

organizačná, Procesy, Tvorivý potenciál, Pracovníci a Stratégia firmy. Obrázok č. 13  ukazuje 

priemernú známu polohu skúmaného typu firmy v tomto priestore, pričom je zrejmé, že najlepší  záber 

je v stratégii, organizácii a kvalite, najslabší v marketingu a logistike. 

Obrázok č. 13:  Graf  inovačného  potenciálu skúmaného subjektu 

                 

4.2     Audit  marketingového  mixu 

Ako už bolo krátko pojednávané v predchádzajúcej časti práce, hlavným rysom marketingu 

v podnikateľskej praxi je jeho dynamická podstata a preto aj hodnotenie a následne 

navrhovanie a plánovanie marketingových procesov musí zodpovedať analýze a kontrole 

marketingového mixu, ktorý bol pôvodne vytvorený a zvolený v období prvého vstupu 

a realizácie produkcie skúmaného subjektu na trhu.  
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Audit marketingového mixu ako metóda pre účinnú kontrolu a mapovanie problémov 

existujúceho marketingového produktového portfólia je možné vhodne nastaviť a s pracovať 

s obsahom nasledujúcich rozhodujúcich otázok: 

O      Je marketingový mix pochopený a využívaný manažmentom 

         a personálom firmy ? 

O      Pokúša sa marketingový tím firmy kvantifikovať úroveň nákladov, ktoré budú 

         vynaložené na jednotlivé komponenty marketingového mixu ? 

O      Chápe manažment pružnosť a kompatibilitu rôznych komponentov a častí 

         marketingového mixu ? 

O      Kedy manažment reálne vykonáva kontrolu svojho marketingového mixu ? 

O      Podnikne firma opatrenia k zostaveniu optimálneho a aktuálneho 

         marketingového mixu ? 

O      Má firma snahu analyzovať a mapovať marketingový mix konkurencie ? 

O      Prispôsobuje manažment firmy svoj marketingový mix  

         požiadavkám jednotlivých  na relevantnom trhu ? 

O      Eviduje  a monitoruje firma priebeh zmien marketingového mixu svojich  

         produktov ? 

O      Vnímajú správne ostatné organizačné zložky firmy marketingový mix 

         a spolupracujú ? 

O      Komunikuje firma s dodávateľmi pri plánovaní marketingového mixu ? 

O      Vyhodnocuje a skúma manažment firmy aspekty svojich zákazníkov  

         so zreteľom na tvorbu hodnoty produktov a starostlivosť o nich ?    

Marketingový mix predstavuje podľa dostupnej odbornej literatúry súbor kontrolovateľných 

marketingových premenných, pripravených k tomu, aby produktový program firmy bol čo 

najbližšie potrebám a prianiam cieľového trhu, pričom je vytváraný viacerými relevantnými 

prvkami so vzájomným prepojením a skúmaním vzájomných optimálnych proporcií. Samotný 

marketingový mix je súborným pojmom a preto jeho konkrétna špecifikácia sa vykonáva 

pomocou merania sprostredkovanými inými parametrami. Pre zjednodušenie ďalšieho 

postupu boli preto k hore uvedeným otázkam priradené iba jednoznačné odpovede typu ÁNO 

/ NIE a z celkového počtu 11 odpovedí bolo respondentmi kladne určených 5 a záporne 6 

odpovedí v priemere, pritom sa dosiahla iba 45 % - ná úspešnosť a tak analýza preukázala 

významné podcenenie a neuplatňovanie tejto metódy v podnikateľskej praxi a manažmente. 

4.3    Analýza  súčasnej  úrovne  riadenia  metódou  QFM 

Metóda QFM (Quality Function of Management), sa zaoberá sa v praxi generovaním 

možností ako vlastným riešením problémov a pre jej jednoduchosť aplikovania a zároveň 

pomerne vysokú výpovednú hodnotu a rýchlosť aplikácie autor dizertačnej práce nasledovne 

vykonal spracovanie analýzy riadenia kvality, kde kombináciou a využitím modulárnosti 

postupov výpočtov z oboch už spomenutých metód boli na základe vykonaného interwiev, 

brainstormingu  a tímových konzultácií vyselektované a špecifikované tieto nosné požiadavky 

na kvalitu a súvisiace znaky : 

Požiadavky:    A – zvýšenie efektivity produkcie 

                         B – zlepšenie komplexnosti služieb 

                         C – rozvoj pridanej hodnoty produkcie pre zákazníka 

                         D – zvýšenie intenzity predaja produktov 

                         E – zlepšenie servisu pre zákazníkov 

                         F – zvýšenie úrovne personálnych kapacít 

Znaky:             znak 1:    strategické plánovanie a prieskum trhu 

                         znak 2:    realizácia produkcie pre zákazníka 

                         znak 3:    zabezpečenie kontroly kvality produkcie 

                         znak 4:    zabezpečenie financovania  
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                         znak 5:    poskytovanie služieb 

                         znak 6:    vyhľadávanie zákaziek 

                         znak 7:    analýza a zlepšovanie 

Kombinovaný výpočet celkových hodnôt jednotlivých znakov kvality produkcie  a výpočet 

kumulovanej hodnoty / váhy príslušného znaku je nasledovný: 

Znak          výpočet kumulovaný        pomerná hodnota       váha znaku           výsledná hodnota 

Znak 1:         0+0+0+0+1+0                          1:6 = 0,16             7 : 5,31 x 0,16           =    0,21 

Znak 2:         1+3+2+3+0+3                        12:6 = 2,00             7 : 5,31 x 2,00           =    2,64 

Znak 3:         0+0+0+0+2+0                          2:6 = 0,33             7 : 5,31 x 0,33           =    0,44 

Znak 4:         0+0+3+0+1+0                          4:6 = 0,66             7 : 5,31 x 0,66           =    0,87 

Znak 5:         1+0+0+0+0+2                          3:6 = 0,50             7 : 5,31 x 0,50           =    0,66 

Znak 6:         0+2+0+0+3+0                          5:6 = 0,83             7 : 5,31 x 0,83           =    1,09 

Znak 7:         0+0+3+2+0+0                          5:6 = 0,83             7 : 5,31 x 0,83           =    1,09 

                                                                 5,31                 Spolu:               7,00   

Na obrázku č. 14 je zobrazený súbor výsledkov súčasnej úrovne riadenia kvality produkcie skúmanej firmy 

v porovnaní s konkurenciou pomocou metódy QFM formou kombinovaného maticového grafu, nazývaného 

v praxi aj „ dom kvality“, ktorý vypovedá veľmi názorne o koreláciách a porovnávaní väzieb medzi zvolenými 

požiadavkami A až F  a znakmi 1 až 7 daného skúmaného subjektu a to všetko na dôvažok je konfrontované 

a porovnávané s dostupnými rovnako klasifikovanými požiadavkami a znakmi u konkurenta. Takéto porovnanie 

má významnú výpovednú lehotu, nakoľko nielenže ukazuje rozdiely medzi jednotlivými skúmanými 

a hodnotenými údajmi, ale hlavne znázorňuje graficky priebeh ( spojnice hodnotení ) požiadaviek na produkciu 

u skúmaného subjektu a zároveň u konkurencie. 

Obrázok č. 14:   Kombinovaný maticový graf podľa metódy  QFD / QFM  hodnotenia kvality 
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Samotnú dôležitosť poradia skúmaných požiadaviek , vyplývajúcu z údajov a porovnávacieho 

postupu domu kvality ďalej znázorňuje tabuľka č. 19. 

Tabuľka č. 19:   Dôležitosť poradia skúmaných požiadaviek 

 

                

                 Kde značí symbol:              Hodnota  3                    

                                                                     Hodnota  2       

                                                                      Hodnota  1 

Na základe zistených údajov kumulovaného výpočtu jednotlivých znakov kvality sa určí 

afinita požiadaviek a ich dôležitosti a následne sa pre reálne zhodnotenie výsledkov vytvoril 

vyhodnocovací graf zobrazenia dôležitosti na základe prenásobených hodnôt jednotlivých 

požiadaviek s jednotlivými označenými znakmi podľa  obrázka č.14, a tabuľky č. 19. 

5.   Diagnostika stavu a úrovne dimenzie inovatívnosti manažmentu. 

Tabuľka č. 20:    Súbor zistených parametrov a údajov firmy pre diagnostiku  
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Silné stránky 

 

p. č. 

 

Skúmaná 
firma 

 

Vrcholoví 
inovátori 

Dobré meno firmy 1 1 3 

Tradícia, výsledky z projektov 2 1 3 

Odbornosť a lojalita pracovníkov 3 3 3 

Stabilný prevádzkový kapitál 4 3 3 

Overený externý tím 5 3 3 

Vlastná publikačná tvorba / prezentácie 6 2 3 

Vlastný výskum a vývoj 7 2 3 

Ustálená typológia a portfólio zákazníkov 8 1 3 

Komplexnosť nosného programu 9 1 3 

PRIEMER:  % 62,9  17 3 

Slabé stránky    

Firma nie je na zahraničných trhoch 10 1 3 

Uprednostnenie odbornosti pred obchodom 11 3 3 

Schematické formálne výkony 12 2 3 

Nízka inovatívnosť a absencia nápadov 13 2 3 

Tlak na mobilitu a odbornosť ľudí 14 1 3 

Nepravidelný príjem pracovníkov 15 1 3 

Náročné vyhľadávanie nových prác 16 2 3 

Konzervatívne vedenie firmy 17 2 3 

PRIEMER:  % 58,3 14 24 

Príležitosti    

Prijatie strategického partnera 18 3 3 

Rozlíšenie a vyhľadávanie nových informácií 19 2 3 

Udržiavanie stabilného tímu ľudí 20 3 3 

Využitie zázemia a stability firmy 21 1 3 

Zavedenie novej techniky predaja a organizačnej 
kultúry 

22 2 3 
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Zapojenie do profesijných združení 23 1 3 

PRIEMER:  % 66,6 12 18 

Ohrozenia    

Prekvapenia od konkurencie 24 1 3 

Strata pozície na trhu 25 2 3 

Strata ľudí z tímu 26 2 3 

Zhoršenie mena firmy 27 1 3 

Nezvládnutie rizika konfliktov 28 3 3 

Meniaca sa a zmätočná legislatíva 29 1 3 

Nestabilita a nedodržiavanie zmlúv 30 3 3 

PRIEMER:  % 61,9 13 21 
 

 

Výpočet pozície inovačného manažmentu firmy: 

______________________________________________________________________ 

Hodnotenie:                         počet hodnotení                       výsledok              body 

Hladina 1:                                            12                                  12                      1 

Hladina 2:                                            10                                  20                      2 

Hladina 3:                                              8                                  24                      3 

SUMÁR                                               30                                 56                      - 

Koeficient novej pozície hladiny inovačného manažmentu                            1,86 

...........................................................................................................................................                                

 

K vykonaniu príslušnej diagnostiky sa opätovne účelne využije súbor meraní a zistení 

parametrov zo zvolených faktorov( spolu 30 údajov ) v rámci už vykonanej SWOT analýzy 

a to jednotlivo pre každú súčasť, t. j. silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. 

Potom sa uskutoční porovnávacie hodnotenie, čiže u skúmaného subjektu sa uvedú 

k jednotlivým parametrom údaje zo SWOT a ich príslušné hodnotenie 1 – 2 – 3 bodmi 

a následne (tabuľka č. 20) sa vykonáva porovnávanie s prejudikovanými výsledkami tzv. 

vrcholových inovátorov, ktorí majú jednotne ako etalón určenú bodovú hodnotu pre každý 

parameter 3 body.  

Pre každú ucelenú časť S – W – O – T sa spočítajú sumáre bodov u skúmanej firmy a tiež 

u vrcholových inovátorov a spočíta priemer v %.Potom sa vytvorí prehľadná tabuľka pre 

výpočet pozície inovatívneho manažmentu skúmaného subjektu a určí príslušná hladina 

pozície 1, 2, alebo 3. Samotný postup je zrejmý z tabuľky, potom sa spočítava koeficient 

novej pozície hladiny inovačného manažmentu ako pomer sumár počtu hodnotení 

k celkovému výsledku, t. j.  30 : 56 = 1,86 

Uvedené výsledky sa postupne zakreslia do grafov v obrázkoch č. 34 a č. 35 ( zobrazených 

v Prílohe č. II, časti 2 dizertačnej práce ) pre prehľadné znázornenie skutočného stavu 

dimenzie inovatívnosti manažmentu firmy. 
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1. Komentár vyhodnocovania: Porovnávací graf je kružnicou rozdelenou na 30 pravidelných 

úsekov ( každý predstavuje číslom príslušný parameter faktora SWOT z tabuľky č.26 

a obsahuje tri sústredné kružnice, z ktorých každá vlastne znázorňuje hladinu bobového 

hodnotenia 1 – 2 – 3. Do diagramu sa postupne ku každému  úseku zakreslí príslušné bodové 

hodnotenie a tak vznikne nepravidelný grafický mnohouholník ( hviezdica s mnohými lúčmi -

označená červenou čiarou ) ktorý názorne ukazuje skutočný stav dosiahnutej súčasnej 

dimenzie inovatívnosti manažmentu firmy. Je zrejmé, že iba v 8 parametroch je firma 

výborná, ale až v 11 parametroch iba priemerná a dokonca až v 11 parametroch je absolútne 

slabá, čo nie je dobré. 

Preto sa vykoná aj stanovenie dimenzie inovatívnosti v závislosti na rozhodujúcich 

existenčných 4 skupinách faktorov a to:  Potreby a očakávania, Implementácia technológií, 

Reputácia a Rozvoj firmy. 

Obrázok  č. 15:   Porovnávací graf diagnostiky dimenzie inovatívnosti               

                                

    Obrázok  č. 16:   Stanovenie dimenzie inovatívnosti           
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Komentár vyhodnocovania:  Graf stanovenia dimenzie inovatívnosti je zloženým grafom troch sústredne 

organizovaných pravidelných štvorcov ( označujúcich hladinu bodového hodnotenia 1 – 2 – 3,  so zakreslením 

kumulovaných hodnôt ( červenou farbou ) príslušných skupín parametrov podľa percentuálneho výpočtu 

z tabuľky č. 26 analýzy SWOT. Z grafu  jednoznačne je preukázané že vytvorený nepravidelný štvorec 

skutočného vyjadrenia dimenzie inovatívnosti je v priemere až podpriemere hodnotenia, pod hladinou 

hodnotenia 2 a potvrdzujú sa predchádzajúce zistenia z ostatných analýz o priemernosti skúmaného subjektu. 

Z uvedeného je preto možné v podmienkach tej ktorej danej firmy prijímať do budúcna presné postupy 

a opatrenia. 

6.   Dotazníkový  prieskum  parametrov  skúmaných  subjektov 

6.1   Tvorba  dotazníka  portfólia  skúmaných  subjektov 
Pre zabezpečenia objektívnosti spracovateľom údajov – autorom tejto dizertačnej práce, boli 

všetky firmy a nimi vyslaní respondenti označení príslušným číslom a kódom a následne boli 

výsledky vnesené do spoločného hodnotiaceho súboru a na základe nich sa vytvárali matice 

výsledkov a diagramy a následné audity a analýzy. Samotní respondenti sú (za dodržania 

zásady anonymity) bližšie uvedení v tabuľke č. 21, kde v časti A je samotný, autorom 

dizertačnej práce navrhnutý Dotazník, ďalej má tento dotazník prílohy  označené ako časti: A, 

B, C, D, kde v  časti B sa nachádza portfólio vybraných skúmaných subjektov v rámci 

výskumu, spĺňajúcich kategóriu zaradenia do malých a stredných podnikov, následne v časti 

C je komentár a vysvetlivky ku konštelácii existujúcich skúmaných firiem, časť D má v sebe 

zakomponovaný prehľad údajov zúčastnených respondentov ako osôb vyslaných 

k spracúvaniu dotazníka svojimi firmami v rámci predmetného výskumu.   Nakoniec časť D 

obsahuje komentár a vysvetlivky ku konštelácii existujúcich respondentov.  Ďalší text práce  

obsahuje súbor vytvorených 13 otázok a výrokov, ktoré sú obsahovo zhromaždené do 

Dotazníka a nastavené i formulované tak, aby zohľadňovali potenciálne overenie stanovísk i 

situácie  samotnej úrovne inovačnej kapacity a stavu kvality produkcie v skúmaných  

subjektoch a zároveň aj samotnú úroveň disponibilných schopností a vedomostí manažmentov 

a personálu firiem. Zároveň, a to je podstatné, otázky dotazníka  (tabuľka č. 21) svojim 

obsahom sú  zároveň  podkladom  pre  overenie  autorom  vyslovených  pracovných    

výskumných hypotéz a korešpondujú s ďalšími v práci implementovanými  metódami analýz 

a empirického overovania  skúmaných firiem. 

Poznámka:  Počas samotného zberu a spracovania údajov z jednotlivých meraní v experimente a pri 

spracúvaní jednotlivých analýz a auditov bola uplatňovaná  jednak internetová komunikácia za 

pomoci kontaktov a siete adries Národného energetického klastra a jeho rozsiahlej základne členov 

a obchodných partnerov (najmä pri vypĺňaní  dotazníkov) ako aj individuálne interview s jednotlivými 

manažérmi vybraných subjektov a následne aj spoločné konzultácie s pracovnými projektovými  

tímami u reprezentatívne vybraných skúmaných subjektov s navzájom odlišným a špecifickým 

predmetom činnosti, ktoré sú bližšie pre účely tejto práce a výskumu ďalej popísané  

Tabuľka č. 21: ČASŤ  A :Tvorba dotazníka skúmaných firiem pre spracovanie  respondentmi 

___________________________________________________________________________                      

Celkový počet zamestnancov MSP ? 

          Z uvedených možností vyberte iba jednu odpoveď: 
O         1 - 9 

O         10 - 24 

O         25 -  49 

O         50 – 249 

______________________________________________________________________________________ 

2.      Ročný finančný obrat ? 
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         Z uvedených možností vyberte iba jednu odpoveď: 
O         nie je mi známy 

O         do 50 tisíc € 

O         nad 50 tisíc € do 300 tisíc € 

O         nad 300 tisíc € 

_________________________________________________________________________________________ 

3.      Nosné odvetvie podnikateľskej pôsobnosti ? 

          Z uvedených možností vyberte iba jednu odpoveď: 
O         Strojárstvo a automobilový priemysel 

O         Energetika a ekológia 

O         Stavebníctvo a správa nehnuteľností 

O         Doprava, logistika  

O         Spracovateľský ľahký priemysel 

O         Projektovanie a investičná činnosť 

O         Inžiniering, poradenstvo a konzultácie 

O         Služby, maloobchod a veľkoobchod 

O         Ostatné nezaradené služby, sociálne a osobné služby 

_________________________________________________________________________________________ 

4.       Región prevažujúcej pôsobnosti ? 

          Z uvedených možností vyberte iba jednu odpoveď: 
O         Bratislavský kraj 

O         Banskobystrický kraj 

O         Košický kraj 

O         Nitriansky kraj 

O         Prešovský kraj 

O         Trenčiansky kraj 

O         Trnavský kraj 

O         Žilinský kraj 

__________________________________________________________________________________________ 

5.      Skúmaná obchodná spoločnosť má ? 

         Z uvedených možností vyberte všetky vyhovujúce odpovede: 
O        Vypracovanú podnikateľskú stratégiu a strategické ciele 

O        Vypracované strategické plány na úrovni funkčných oblastí ( marketingová stratégia,  

           finančná stratégia, obchodná predajná stratégia a pod. ). 

O        Zavedený procesný manažment -popísané, zmapované a definované riadiace procesy   

O        Zavedený systém hodnotenia, inšpekcie a merania výkonnosti   

           ( pravidelne vyhodnocované ukazovatele výkonnosti ) 

O        Vypracované grafické modely procesov ( toky činnosti ) prístupné manažmentu 

           a personálu 

O        Zavedený systém manažérstva kvality produkcie ( napr. podľa ISO,...) 

O        Zavedenú a štandardizovanú metodiku projektového manažmentu 

_______________________________________________________________________________________ 

6.     Skúmaný podnikateľský subjekt má zriadené špecializované 

        organizačné jednotky, resp. tímy pre  činnosť inovácií a riadenia ? 

        Z uvedených možností vyberte všetky vyhovujúce odpovede: 
O       Tvorbu strategických plánov a strategické analýzy 

O       Modelovanie procesov, alebo meranie výkonnosti 

O       Manažment a vzájomné koordinovanie projektov ( projekčná kancelária ) 

O       Systém manažérstva kvality produkcie 

O       Inšpekcia a kontrola produktov a služieb 

O       Inovácie a rozvoj organizácie 

O       Žiadne z doteraz uvedených 

______________________________________________________________________________________ 

7.      Ktoré z nasledujúcich moderných manažérskych podporných 

         Nástrojov riadenia , metód a konceptov sú Vám známe? 

         Z uvedených možností vyberte všetky vyhovujúce odpovede: 

O        Systémy manažérstva kvality 

O        Modely kvality EFQM, alebo CAF 

O        TQM model riadenia 

O        5 S model ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ) 
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O        MBO Management by Objectives – manažovanie podľa cieľov 

O        BPM – Business process management 

O        Value Based Management – hodnotový manažment 

O       ABM – Activity Based Costing – kalkulácie nákladov podľa aktivít 

O        Intelektual Capital Management – manažment intelektuálneho osobnostného kapitálu 

O        Žiadne z uvedených 

________________________________________________________________________________________ 

8.     Ktoré z uvedených moderných manažérskych nástrojov riadenia 

        Aktívne v praxi využívate?    
         Z uvedených možností vyberte všetky Vám vyhovujúce odpovede: 

O        Systémy manažérstva kvality 

O        Modely kvality EFQM, alebo CAF 

O        TQM model riadenia 

O        5 S model ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ) 

O        MBO Management by Objectives – manažovanie podľa cieľov 

O        BPM – Business process management 

O        Value Based Management – hodnotový manažment 

O        ABM – Activity Based Costing – kalkulácie nákladov podľa aktivít 

O        Intelektual Capital Management – manažment intelektuálneho osobnostného kapitálu 

O        Žiadne z uvedených 

_________________________________________________________________________________________ 

9.     S ktorými z nasledujúcich manažérskych nástrojov sa stretávate  

        vo svojej práci? 

        Z uvedených možností vyberte všetky vhodné odpovede: 
O       Strategické analýzy ( PEST, BCG, GE, SWOT, ... ) 

O       Sieťové analýzy ( PERT, GERT, CPM,...) 

O       Rozhodovacie stromy 

O       Modelovacie jazyky ( IDEF, UML, BMPN,...) 

O       Systémy permanentného zlepšovania a dikcie riešení ( Kaizen, PDCA, PDSA ) 

O       Brainstorming a súvisiace vizuálizácie 

O       TOC   ( Theory of Constrains ) 

O       Žiadne z uvedených 

_______________________________________________________________________________________ 

10.   V riadiacich a organizačných procesoch sú používané za účelom  

        efektívnosti činností nástroje ? 

         Z uvedených možností vyberte všetky vhodné odpovede: 

O       Textové smernice, správy a analýzy daného stavu 

O       Tabuľkové prehľady a grafy 

O       Organizačné a prezentačné schémy 

O       Databázové systémy a evidencie 

O       Systémy pre modelovanie a monitorovanie produkčných procesov 

O       Nástroje pre automatizovaný vývoj softvérových aplikácií 

O       Expertné a poradenské navigačné systémy 

O       Žiadne z uvedených 

_______________________________________________________________________________________ 

11.    Sú Vám známe a vo Vašej praxi aplikovateľné vybrané metódy 

         hodnotenia inovačnej kapacity a kreativity v systéme riadenia 

         spoločnosti? 

         Z uvedených možností vyberte všetky vhodné odpovede: 
O        Primárna SWOT analýza parametrov spoločnosti 

O        Analýza kapacity inovačného riadenia 

O        Audit inovačného riadenia    

O        Audit marketingového mixu 

O        Analýza stavu projektových inovácií 

O        Metódy hodnotenia kondície projektového manažmentu 

O       Analýza  algoritmov úrovne riadenia kvality produkcie 

__________________________________________________________________________________________ 

12.   Čo u Vašej spoločnosti považujete pri využívaní manažérskych 

        nástrojov za dôležité?  
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Získané hodnotenie respondentov / odpovede ( hodnotené v škále dôležitosti: 

 1 – 5,  1 veľmi dôležité, 5 nepodstatné / nedôležité ):                             1  2  3  4  5 
O        Softvérova podpora                                                                                                O O O O O                                                   

O        Prepracovanosť a aktualizácia metodiky riadenia                                                 O O O O O                                       

O        Podpora tímového ducha kreativity a inovatívnosti                                              O O O O O                                 

O        Podpora rýchleho rozhodovania v krízových situáciách                                       O O O O O 

O        Cena a prevádzkové náklady                                                                                 O O O O O                                                                                                        

O        Možnosť okamžitých čiastkových riešení na prekonávanie problémov              O O O O O 

O        Rýchlosť zavedenia riešení                                                                                   O O O O O                                                                       

O        Úroveň podporných konzultačných externých služieb                                         O O O O O                                                        

O        Jednoduchosť a prehľadnosť zavedenia a používania nástrojov                          O O O O O                     

O        Univerzálnosť aplikácie podporného nástroja                                                      O O O O O                                                                             

13.    Do akej miery sú Vám vlastné nasledujúce výroky pre  manažérsku 

         prax: 

 Získané hodnotenie respondentov / odpovede ( hodnotené v škále dôležitosti: 

  1 – 5,  1 úplné stotožnenie, 5 zásadný nesúhlas ):                              1  2  3  4  5  
O    Ponuka súčasných manažérskych metód a nástrojov je ťažko orientovateľná   

                                                                                                                                      O O O O O               

O    Väčšina metodík a techník manažmentu je komplikovaná, odborne náročná  

       a preto sa skôr uprednostňujú vlastné intuície a                                                    O O O O O                                                               

O      Oplatí sa strpieť úradnú byrokraciu, ktorú prináša aplikácia metód a nástrojov 

         ak to uľahčí dosiahnutie potrebných cieľov spoločnosti                                     O O O O O                                                        

O      Manažéri potrebujú lacný nástroj pre rýchle  rozhodovanie a inovačné riadenie 

         a to s čo najväčším rozsahom komplexnosti vnímania problémov                     O O O O O                                                  

O      Konzultanti sa snažia v praxi presadiť svoje rozsiahle riešenia bez ohľadu na  

         špecifické potreby a očakávania                                                                          O O O O O                                                                              

O      Pri rozhodovaní je dôležitejšia rýchlosť ako zohľadnenie všetkých náležitostí 

         a súvislostí                                                                                                           O O O O O 

O      Manažérske nástroje už zavedené v spoločnosti v súčasnosti prinášajú očakávaný  

         efekt podpory inovácií a efektívnej ekonomiky                                                  O O O O O                                                                                     

O     Vzájomnú kooperáciu tímov a manažmentu v spoločnosti možno považovať  

         za vhodnú a vyhovujúcu                                                                                      O O O O O   

.....................................................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________ 

 

Príloha k dotazníku :   ČASŤ  B:     PORTFÓLIO   VYBRANÝCH 

                                                          SKÚMANÝCH  SUBJEKTOV 

___________________________________________________________________________ 
Parametre:  Doba existencie  Btto obrat  Miera zisku%  Inovácia  Výskum  Pozícia   Koef. 

Stĺpec č.:              1.                    2.                     3.                      4.               5.           6.           7. 

______________________________________________________________________________________ 

Firma č. 1             5                    a                       8                     a              O             A             2 

Firma č. 2            21                   b                     12                     a              O             C             2 

Firma č. 3            24                   c                     - 3                     a              --             B             3 

Firma č. 4              9                   a                       3                     n              O             C             2 

Firma č. 5            10                   d                       7                     a              O             B             1 

Firma č. 6            12                   c                     10                     n              O             B             2 

Firma č. 7              3                   b                       4                     a              O             A             2 

Firma č. 8              3                   c                       5                     a              O             C             2 

Firma č. 9             27                  a                       5                     n              --             B             1 

Firma č. 10           11                  c                    - 6                      a              --             A             2 

Firma č. 11             8                  c                    - 8                      n              O             B             2 

Firma č. 12           23                  b                     17                     a              O             C             3 

Firma č. 13           25                  d                       2                     a              O             C             2 

Firma č. 14             9                  a                       5                     n              O             B             2 

Firma č. 15           21                  c                     11                     n              O             B             1 

Firma č. 16           10                  b                      7                      n              O             B             2 

Firma č. 17           10                  c                     10                     a              --             C              2 

Firma č. 18           13                  c                      4                      a              --             C              1 

Firma č. 19           15                  c                    - 7                      a              O            A              2 
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Firma č. 20           20                  c                    - 2                      a              O            A              3 

Firma č. 21           14                  b                      0                      a              O            C              2 

Firma č. 22             8                  b                      7                      n              O            A              1 

Firma č. 23             5                  c                      2                      a               O           A               2 

Firma č. 24           15                  d                   - 4                      n               O            B              3 

Firma č. 25             9                  c                      0                      n              O            B               2 

Firma č. 26           23                  c                      4                      a              O            C               2 

Firma č. 27             3                  a                      5                      a              --             C              1 

Firma č. 28           15                  c                    - 9                      n              O            A              2 

Firma č. 29             6                  b                    12                      a              O            A              2 

Firma č. 30            17                 b                      7                      a              O            A              2 

................................................................................................................................................ ..................................... 

 

Príloha  k dotazníku:   ČASŤ  C:     KOMENTÁR   A   VYSVETLIVKY   

                                                              KU   KONŠTELÁCII   FIRIEM 

___________________________________________________________________________ 

Predmet podnikania, parametre chovania sa a údaje o výsledkoch doterajšej činnosti 

vybraného portfólia 30 obchodných spoločností má v rámci merania a vyhodnocovania 

uvedené údaje v predchádzajúcej časti B prílohy dotazníka. 

V tabuľke č. 21, časť D  je zoradených náhodilým spôsobom tridsať obchodných spoločností  

pod p. č. 1 – 30, pritom u každej z nich boli mapované, sledované a následne merané 

nasledujúce údaje: doba existencie ( od dátumu vzniku  spoločnosti podľa údajov 

z obchodného, alebo živnostenského registra ), brutto obrat ( pre zabezpečenie anonymity 

údaje z portálov Finstat boli zaradené do štyroch kategórií a to : neznámy údaj/ firma si 

nepriala zverejnenie, potom kategória do 50 tisíc €, kategória nad 50 tisíc €  do 300 tisíc € 

nakoniec kategória nad 300 tisíc € ),miera zisku v % z celkového obratu firmy, 

uskutočňovanie inovačných aktivít ( áno/nie ), uskutočňovanie relevantného výskumu a lebo 

vývoja v podmienkach firmy  ( O  áno, -- nie ), potom pozícia firmy v skupine skúmaných 

subjektov A,B, alebo C a nakoniec sa realizuje určenie  koeficientu, čiže záverečné 

subjektívne posúdenie firmy autorom dizertačnej práce  jednak podľa dokumentácie  z firmy, 

ale aj na základe rozhovorov a posúdenia jeho aktivity na spoločnom brainstormingu 

účastníkov k téme.  Následne je vykonaná klasifikácia stupňom 1 – 2 – 3  podľa významnosti. 

Poznámka: Z  o zistených meraných a hodnotených údajov portfólia  skúmaných subjektov je možné 

vyvodiť nasledujúce súhrnné údaje: 

Firmy mladé, s dĺžkou existencie do 5 rokov sú v počte 5, v dobe existencie 6- 15 rokov je ich až 16, 

v dobe existencie 16 až 30 rokov je ich 9. Hrubý obrat firiem bol identifikovaný v jednotlivých 

rozmedziach takto: neznámy údaj - 5 firiem, do 50 tisíc € - 8 firiem, nad 50 tisíc € do 300 tisíc € je 14 

firiem a nad 300 tisíc € obratu sú 3 firmy. 

Miera zisku ( ako pomer hrubého brutto obratu k celkovému zisku ) bola vypočítaná z verejne 

dostupných údajov na príslušných ekonomických a daňových portáloch tak, že mieru zisku do 3 % ( 

vrátane ) vykazujú iba  5 firiem, mieru zisku do  10 % vrátane )  vykazuje 14 firiem,   mieru zisku od 

11 do 20 % vykazuje 4 firiem a 7 firiem má negatívny výsledok – sú v strate. 

Do aktívnej inovačnej činnosti sa zapojilo 19  subjektov a ostatné ( 11 ) preukázali slabú alebo žiadnu 

aktivitu v inovačných prístupoch. Samotnému firemnému výskumu a spolupráci vo výskume a vývoji 

firmy aj s inými partnermi a inštitúciami sa venuje 24 subjektov z počtu 30 firiem.    
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Príloha k dotazníku:   ČASŤ  D :     PREHĽAD   ÚDAJOV   RESPONDENTOV 

Parameter:      Muž/žena  Vek    Prax    VŠ/SŠ     Výskum    Prax/ firma    Inovácia    Koef. 

Stĺpec č.:                  1.           2.          3.           4.            5.                  6.                7.              8. 

______________________________________________________________________________________ 

Respondent č .1       M         31           7           VŠ            O                  3                a                2 

Respondent č. 2       M         38          14          VŠ            --                  5                a                2 

Respondent č .3       M         61          36          VŠ            --                21                a                3 

Respondent č. 4       M         56           32          SŠ            O                 2                n                2  

Respondent č .5       M         28           10          SŠ            O               10                a                1 

Respondent č. 6        Ž         31           12          SŠ            O                 9                n                3 

Respondent č .7        Ž         25            2           VŠ            O                2                 a                2 

Respondent č. 8       M         29             6          VŠ            O                1                 a                2 

Respondent č .9       M         43           18          VŠ            --              18                 n                1 

Respondent č.10       Ž         34           14           SŠ            --              10                 a                2 

Respondent č.11       Ž         33           17           ---            O                4                 n                2 

Respondent č.12       Ž         55           30           VŠ           O              23                 a                3 

Respondent č.13      M         55           32           VŠ           O              23                 a                2 

Respondent č.14       Ž         29             9           SŠ           O                7                  n                2 

Respondent č.15       M        58           34           VŠ           O              21                 n                2 

Respondent č.16       M        33             8           VŠ           O                8                 n                2 

Respondent č.17       Ž         47            28          SŠ            --                9                 a                3 

Respondent č.18       Ž         39            14          VŠ           --               11                n                1         

Respondent č.19       M        42            18          VŠ           O               11                n                2 

Respondent č.20       M        50            31          SŠ            O              19                 a                3 

Respondent č.21        Ž        35            11          VŠ            --              11                n                2               

Respondent č.22       M        27             9           SŠ            O                6                 n               1          

Respondent č.23       M        44            20          VŠ            O               3                 a                2 

Respondent č.24        Ž        49            24          VŠ            O              15                n                3 

Respondent č.25        M       36            12          VŠ            O                7                n                2 

Respondent č.26         Ž       42            26           ---            O              20                a                2    

Respondent č.27        M       22              1          VŠ            --                1                n                1 

Respondent č.28         Ž       61            36          VŠ            O              14                n                2 

Respondent č.29        M       29              5          VŠ            O                5                a                2 

Respondent č.30        M       44            25          SŠ            --               13                a                2 

............................................................................................................................................ ......................................... 

 

Príloha  k dotazníku:   ČASŤ  E:     KOMENTÁR  A  VYSVETLIVKY   KU 

                                                          KONŠTELÁCII     RESPONDENTOV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Každá z (v dotazníku  účastných) obchodných spoločností má v rámci merania 

a vyhodnocovania svoje zastúpenie prostredníctvom konkrétnej osoby – respondenta  

s príslušnými osobnostnými , odbornými a profilovými vlastnosťami a schopnosťami. 

V tabuľke č. 21, v časti D prílohy dotazníka je zoradených tridsať respondentov  pod p. č. 1 – 

30, avšak presne podľa zoznamu materských vysielajúcich obchodných firiem, čiže číslo 

respondenta korešponduje s poradovým číslom vybraného skúmaného subjektu. Respondenti 

boli zaradení podľa vstupných údajov a to: 

Muž / žena ( označenie pohlavia ), Vek ( počet rokov života pre posúdenie skúsenostnej 

a vedomostnej bázy v závislosti na veku ), Prax  ( počet rokov - všeobecne od skončenia 

riadneho vzdelávacieho procesu ),   VŠ/SŠ ( skončený príslušný stupeň dosiahnutého 

vzdelania ), Výskum ( uvedenie relevantného súboru informácii o respondentovi, či sa 

v doterajšej praxi zapojil aktívne do nejakého firemného, inštitucionálneho, alebo externého 

výskumu, vývoja technológií alebo procesov, vynálezcovstva a podobne a to na základe 

vlastného Curriculum vitae a osobného interview ), Prax/ firma  ( zistenie doby súvislého 
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pôsobenia v skúmanej konkrétnej materskej firme na základe personálnej informačnej karty 

zamestnávateľa ), Inovácia ( preverenie stavu, či daný respondent sa konkrétne v doterajšom 

svojom pracovnom živote zúčastnil alebo zapojil do konkrétneho inovačného výstupu 

a projektu a to na základe osobného dotazníka a interview s respondentom ), Koeficient ( 

záverečné subjektívne posúdenie respondenta autorom dizertačnej práce  jednak podľa 

osobného dotazníka, ale aj na základe rozhovorov a posúdenia jeho aktivity na spoločnom 

brainstormingu účastníkov k téme.  Následne jeho klasifikácia stupňom 0 – 1 – 2 podľa 

významnosti ). 

Poznámka autora: Všetci respondenti boli pripravení na obsah a ciele dotazníkového merania 

parametrov svojich firiem a bolo konštatované veľmi zodpovedné pristupovanie k jednotlivým 

otázkam dotazníka pri zachovaní individuálnej anonymity každého skúmaného a hodnoteného 

podnikateľského  subjektu. 

Znalostnú a demografickú štruktúru jednotlivých respondentov  sa dá špecifikovať takto: 

Mužov je 18, žien 12, vekové obsadenie do 30 rokov: 7 osôb, v rozmedzí 30 – 49 rokov: 16 

osôb, v rozmedzí 50 – 65 rokov: 7 osôb. 

Vysokoškolské vzdelanie má 19 osôb ( akceptoval sa I. a II. Stupeň vzdelania na VŠ ), 

stredoškolské vzdelanie má 9 osôb ( úplné s maturitou ) a bez tohto typu vzdelania sú 2 

osoby.  

Všeobecná doba praxe u respondentov je u kategórie 1-10 rokov: 9 osôb, v limite 11-25 

rokov: 12 osôb, v limite nad 25 rokov: 9 osôb, odborná prax v konkrétnej skúmanej 

vysielajúcej firme je podľa limitov a to v limite 1-5 rokov: 9 osôb, v limite 6-15 rokov: 14 

osôb, v limite  nad 16 rokov: je to 7 osôb. 

Zapojenie  osôb do už realizovaného alebo práve prebiehajúceho výskumu a vývoja nielen vo 

vlastnej organizácii si vykázalo v dotazníku 21 osôb z celkového počtu 30 respondentov, 

pričom viacerí považovali za výskum a vývoj i spracovanie rôznych elaborátov pre riešenie 

problémov technickej praxe. 

Zapojenie do procesov firemnej inovácie si na základe osobného interview autora 

s jednotlivými respondentmi vykázala ako aktívne  presne jedna polovica respondentov    ( t. 

j. 15 osôb ). 

 

6.2   Merania parametrov respondentmi skúmaných subjektov 

Nasledujúca podkapitola zhŕňa všetky získané údaje z meraní na základe vypracovaného 

dotazníka z predchádzajúcej podkapitoly na základe vyjadrení a hodnotení vybranej skupiny 

respondentov a meraných a hodnotených údajov z jednotlivých skúmaných podnikateľských 

subjektov. Samotná tabuľka č. 22 obsahuje získané hodnotenia respondentmi na všetkých 

trinásť otázok a výrokov vypracovaných  a popísaných už v tabuľke č.15 ( podkapitola 2.5.1. )  

a v jej častiach A, B, C, D v dizertačnej práci. 

Tabuľka č.22:    Evidencia získaných meraní z firiem pre spracovanie respondentmi 
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VÝSLEDKY    MERANÍ    A    ZISTENÍ : 

___________________________________________________________________________ 

1.      Celkový počet zamestnancov MSP ? 

          Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O         1 – 9                                                                                                                                16 

O         10 – 24                                                                                                                              8 

O         25 -  49                                                                                                                              5 

O         50 – 249                                                                                                                            1 

 

2.      Ročný finančný obrat ? 

         Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O         nie je mi známy                                                                                                                5 

O         do 50 tisíc €                                                                                                                      8 

O         nad 50 tisíc € do 300 tisíc €                                                                                            14 

O         nad 300 tisíc €                                                                                                                   3 

 

3.      Nosné odvetvie podnikateľskej pôsobnosti ? 

          Získané hodnotenie respondentov/odpovede:      
O         Strojárstvo a automobilový priemysel                                                                             2 

O         Energetika a ekológia                                                                                                      4 

O         Stavebníctvo a správa nehnuteľností                                                                               7 

O         Doprava, logistika                                                                                                            0 

O         Spracovateľský ľahký priemysel                                                                                     0 

O         Projektovanie a investičná činnosť                                                                                  5 

O         Inžiniering, poradenstvo a konzultácie                                                                            6                                  

O         Služby, maloobchod a veľkoobchod                                                                               5 

O         Ostatné nezaradené služby, sociálne a osobné služby                                                     1 

 

4.      Región prevažujúcej pôsobnosti ? 

          Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O         Bratislavský kraj                                                                                                              4 

O         Banskobystrický kraj                                                                                                       3 

O         Košický kraj                                                                                                                     8 

O         Nitriansky kraj                                                                                                                 3 

O         Prešovský kraj                                                                                                                  2 

O         Trenčiansky kraj                                                                                                              5 

O         Trnavský kraj                                                                                                                   3 

O         Žilinský kraj                                                                                                                     2 

 

5.    Skúmaná obchodná spoločnosť má ? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Vypracovanú podnikateľskú stratégiu a strategické ciele                                                 9 

O       Vypracované strategické plány na úrovni funkčných oblastí ( marketingová stratégia,  

          finančná stratégia, obchodná predajná stratégia a pod. ).                                                 6 

O       Zavedený procesný manažment - popísané, zmapované a definované riadiace 

          procesy                                                                                                                              6                 

O       Zavedený systém hodnotenia, inšpekcie a merania výkonnosti   

          ( pravidelne vyhodnocované ukazovatele výkonnosti )                                                  11 

O       Vypracované grafické modely procesov ( toky činnosti ) prístupné manažmentu  

          a personálu                                                                                                                        4 

O        Zavedený systém manažérstva kvality produkcie ( napr. podľa ISO,...)                         3 

O        Zavedenú a štandardizovanú metodiku projektového manažmentu                               5 

 

6.     Skúmaný podnikateľský subjekt má zriadené špecializované 

        organizačné  jednotky, resp. tímy pre ? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Tvorbu strategických plánov a strategické analýzy                                                         3 

O       Modelovanie procesov, alebo meranie výkonnosti                                                          1 
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O       Manažment a vzájomné koordinovanie projektov ( projekčná kancelária )                12 

O       Systém manažérstva kvality produkcie                                                                            3 

O       Inšpekcia a kontrola produktov a služieb                                                                         5 

O       Inovácie a rozvoj organizácie                                                                                           4 

O       Žiadne z doteraz uvedených                                                                                           11  

 

7.    Ktoré z nasledujúcich moderných manažérskych podporných  

        Nástrojov riadenia, , metód a konceptov sú Vám známe ? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Systémy manažérstva kvality                                                                                          4 

O       Modely kvality EFQM, alebo CAF                                                                                 6 

O       TQM model riadenia                                                                                                       5 

O       5S model ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke )                                                      0 

O       MBO Management by Objectives – manažovanie podľa cieľov                                    1 

O        BPM – Business process management                                                                           5 

O       Value Based Management – hodnotový manažment                                                      9 

O       ABM – Activity Based Costing – kalkulácie nákladov podľa aktivít                             3 

O       Intelektual Capital Management – manažment intelektuálneho  

          osobnostného kapitálu                                                                                                     0                    

O       Žiadne z doteraz uvedených                                                                                           11 

 

8.    Ktoré z uvedených moderných manažérskych nástrojov riadenia 

       aktívne   v praxi využívate?    
        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Systémy manažérstva kvality                                                                                         4 

O       Modely kvality EFQM, alebo CAF                                                                                5 

O       TQM model riadenia                                                                                                      3 

O       5S model ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke )                                                     0 

O       MBO Management by Objectives – manažovanie podľa cieľov                                   1 

O       BPM – Business process management                                                                           5 

O       Value Based Management – hodnotový manažment                                                     3 

O       ABM – Activity Based Costing – kalkulácie nákladov podľa aktivít                            3 

O       Intelektual Capital Management – manažment intelektuálneho 

          osobnostného kapitálu                                                                                                    0                      

O        Žiadne z uvedených                                                                                                     15 

 

9.    S ktorými z nasledujúcich manažérskych nástrojov sa stretávate  

       vo svojej práci? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Strategické analýzy ( PEST, BCG, GE, SWOT, ... )                                                      6 

O       Sieťové analýzy ( PERT, GERT, CPM,...)                                                                     3  

O       Rozhodovacie stromy                                                                                                     1 

O       Modelovacie jazyky ( IDEF, UML, BMPN,...)                                                              1 

O       Systémy permanentného zlepšovania a dikcie riešení ( Kaizen, PDCA, PDSA )          4 

O       Brainstorming a súvisiace vizualizácie                                                                           7 

O       TOC   ( Theory of Constrains )                                                                                       0 

O       Žiadne z uvedených                                                                                                       13 

 

10.   V riadiacich a organizačných procesoch sú používané za účelom 

        efektívnosti  činností nástroje ? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O      Textové smernice, správy a analýzy daného stavu                                                         12 

O      Tabuľkové prehľady a grafy                                                                                           11 

O       Organizačné a prezentačné schémy                                                                               12 

O       Databázové systémy a evidencie                                                                                     9 

O      Systémy pre modelovanie a monitorovanie produkčných procesov                                3 

O      Nástroje pre automatizovaný vývoj softvérových aplikácií                                             2 

O      Expertné a poradenské navigačné systémy                                                                      0 

O      Žiadne z uvedených                                                                                                        18 
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11.   Sú Vám známe a vo Vašej praxi aplikovateľné vybrané metódy 

        hodnotenia inovačnej kapacity a kreativity v systéme riadenia 

        spoločnosti? 

        Získané hodnotenie respondentov/odpovede: 
O       Primárna SWOT analýza parametrov spoločnosti                                                       13 

O       Analýza kapacity inovačného riadenia                                                                          3  

O       Audit inovačného riadenia                                                                                             4 

O       Audit marketingového mixu                                                                                          2  

O       Analýza stavu projektových inovácií                                                                            7 

O       Metódy hodnotenia kondície projektového manažmentu                                              3 

O       Analýza  algoritmov úrovne riadenia kvality produkcie                                               0 

 

12.   Čo u Vašej spoločnosti považujete pri využívaní manažérskych 

        nástrojov za dôležité?  
        Hodnoťte v škále dôležitosti 1 – 5 :(1 – veľmi dôležité, 5 -   nepodstatné/nedôležité):   

                                                                                                                                    1  2  3   4  5 
O        Softwarová podpora                                                                                        10   5   3   6   6 

O        Prepracovanosť a aktualizácia metodiky riadenia                                          12   8   5   2   3 

O        Podpora tímového ducha kreativity a inovatívnosti                                         8   4   9   5   4                                                                 

O        Podpora rýchleho rozhodovania v krízových situáciách                                  9   5   6   7   3                                                             

O        Cena a prevádzkové náklady                                                                          10   9   4   4   3                                                                                                         

O        Možnosť okamžitých čiastkových riešení na prekonávanie problémov         3   4   9   9   5                                      

O        Rýchlosť zavedenia riešení                                                                             12   9   5   3   1                                                                                                          

O        Úroveň podporných konzultačných externých služieb                                     6   6   6   5   7                                                               

O        Jednoduchosť a prehľadnosť zavedenia a používania nástrojov                   15   9   4   1   1                                                 

O        Univerzálnosť aplikácie podporného nástroja                                                  3   5  5   8    9  

_______________________________________________________________________________                                                                           

13.   Do akej miery sú Vám vlastné nasledujúce výroky pre Vašu 

        manažérsku prax ? 
Hodnoťte v škále dôležitosti 1–5 :( 1- úplne sa stotožňujem, 5– vôbec nesúhlasím):  

                                                                                                                                     1  2  3  4  5  
O      Ponuka súčasných manažérskych metód a nástrojov je 

         ťažko orientovateľná                                                                                          13  6  5   4   2                               

O      Väčšina metodík a techník manažmentu je komplikovaná, odborne náročná  

         a preto sa skôr uprednostňujú vlastné intuície a úvahy                                     11  9   4  4   2                                                                                                                             

O      Oplatí sa strpieť úradnú byrokraciu, ktorú prináša aplikácia metód a nástrojov  

         ak to uľahčí dosiahnutie potrebných cieľov spoločnosti                                     6  5  5   5   9                                                                                                                       

O      Manažéri potrebujú lacný nástroj pre rýchle  rozhodovanie a inovačné riadenie  

         a to s čo najväčším rozsahom komplexnosti vnímania problémov                  12  9  5   2   2                                                                                             

O      Konzultanti sa snažia v praxi presadiť svoje rozsiahle riešenia bez ohľadu  

         na špecifické  potreby a očakávania spoločnosti                                                 3   5  7  9   6                                                                                                                                                                             

O      Pri rozhodovaní je dôležitejšia rýchlosť ako zohľadnenie všetkých náležitostí 

         a súvislostí                                                                                                           8   7  8  5   2                                                                                                                                 

O      Manažérske nástroje už zavedené v spoločnosti v súčasnosti prinášajú  

         očakávaný efekt podpory inovácií a efektívnej ekonomiky                                3   5  6  7   9                                                      

O      Vzájomnú kooperáciu tímov a manažmentu v spoločnosti možno považovať  

         za vhodnú a  vyhovujúcu                                                                                      8  5  5  6   6 

............................................................................................................................................................ ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
________________________________________________________________________ 

7.    Analýza  stavu  projektových  inovácií 

Ak sa samotná firma rozhodne vyhodnotiť jestvujúci stav, kondíciu a úroveň riadenia 

portfólia projektových inovácií je potrebné pre ilustráciu tohto stavu  použiť tzv. metódu 

bublinového grafu, ktorá je pomerne jednoduchá a paradoxne má pre riadenie firmy veľmi 

dobrú a jednoznačnú výpovednú hodnotu. Určená je matica s nízkou a vysokou úrovňou 
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návratnosti a troma úrovňami rizika pri zaradení jednotlivých projektov. Pozícia a veľkosť 

jednotlivých „bublín“ odzrkadľuje rozsah, vážnosť, zložitosť i finančný objem, toho ktorého 

projektu. Ide o bubliny č.1 až 7 s určením typických projektov a aktivít pre sedem rôznych 

zákazníkov, zistený stav je na obrázku č. 29,  v praxi nazývanom bublinovým grafom riadenia 

portfólia projektových inovácií vo firme. Uvedený graf autor dizertačnej práce priamo 

neaplikoval vo svojom výskume, ale ho prezentuje iba za účelom vzorového riešenia 

u skupiny organizácií z iného minulého výskumu. Úrovne rizika v inovačnom procese sú 

pritom definované ako: 

-  inkrementálne – zásadne priebežne zlepšovacie projekty 

-  radikálne – použitie rovnakého základného princípu a prístupu ale kreativita a zdokonalená  

implementácia 

-  fundamentálne – uplatnenie úplne novej techniky riadenia projektu a nové balíky služieb v rámci 

neho. 

Obrázok  č.17:  Bublinový graf riadenia 

 
Bublina č.:   1.  Poradenstvo a projekty pre firmu – A  

  2.  Konzultačná  služba  pre  mesto   - B 

  3.  Konzultačná  služba  pre  mesto   - C 

  4.  Spracovanie  projektu  pre  firmu - D 

  5.  Koordinácia  výstavby  pre firmu - E 

  6.  Technický dozor a riadenie diela pre firmu - F 

  7.  Projektový  manažment  pre  agentúru  – G 

Kde bubliny č. 1,5,7 sú veľkosti o hodnote 1, bubliny 3,4 sú veľkosti o hodnote 2 a bubliny č.2,6 sú veľkosti 

o hodnote 3. 

Výpočet veľkosti najmä pri inkrementálnych až radikálnych rizikách je: 1 x 3 + 2 x 2 + 2 x 1 = 9 

Výpočet veľkosti pri radikálnych a najmä fundamentálnych rizikách je 1 x 3 + 1 x 1 = 4 

Výpočet celkovej skutočnej veľkosti je: 3 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3 = 13, pričom teoretická možná veľkosť je ( pri 

dosiahnutí všetkých čo najväčších projektov 7 x 3 = 21 a významnosť stavu inovácií je pomer 13/21 t. j. 0,62, čo 
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činí 62 % hodnoty, avšak pri zohľadnení a prepočte v úrovni rizika ( inkrementálne/ fundamentálne ) to činí iba 

4/9 = 0,44 % čo je výrazne podpriemerný stav pre firmu. 

Zo zistených výsledkov – pozícií jednotlivých bublín je zrejmé to, čo už preukázala 

strategická SWOT analýza a Audit inovačného riadenia – skúmaná vzorová firma sa pohybuje 

na nižších inovačných ( najmä inkrementálnych a čiastočne radikálnych úrovniach 

s rôznorodou veľkosťou projektov) a z toho je potrebné vyvodiť v riešení práce 

zodpovedajúce závery. 

V.   ZHRNUTIE  VÝSLEDKOV,  KONZEKVENCIE 

1.   Zhrnutie  a  implementácia  výstupov  z  analýz 

V rámci  práce boli počas vypracúvania kapitoly 2. Analyticko – syntetická časť, vykonávané 

autorom samostatné analýzy kondície a stavu inovačnej kapacity vybraného súboru  firiem 

a to: analýza súčasného stavu inovačnej kapacity a stavu organizácie procesov inovatívnosti, 

strategická SWOT súhrnná  analýza, experimentálne overovanie a komprimované meranie 

a vyhodnocovanie, analýza kapacity inovačného riadenia skúmaných firiem s auditom 

inovačného riadenia, auditom marketingového mixu a analýzou stavu projektových inovácií, 

hodnotenie kondície projektového manažmentu a analýza súčasnej úrovne riadenia kvality 

produkcie firiem ako aj diagnostika dimenzie inovatívnosti manažmentu a pre doplnenie 

informačných zistení kondície firmy aj meranie výkonnosti podniku na báze ekonomickej 

efektívnosti. 

Zhrnutie všetkých podstatných výsledkov z jednotlivých doteraz popísaných diagnostických, 

analytických a experimentálnych výstupov možno zhrnúť do prehľadu nasledovným 

spôsobom: 

____________________________________________________________________________ 

1.   Podľa údajov ( z tabuľky  č. 21 ): 

Priame zapojenie sa do už realizovaného, alebo prebiehajúceho výskumu 21 osôb z 30 osôb. 

VŠ vzdelanie má 19 osôb, SŠ má 9 osôb, bez tohto vzdelania 2 osoby. Doba praxe do 10 

rokov 9 osôb, do 25 rokov 12 osôb, nad 25 rokov 9 osôb. Odborná prax : do 5 rokov 9 osôb, 

do 15 rokov 14 osôb, nad 16 rokov 7 osôb. Zapojenie do firemnej inovácie 15 osôb .  Na 

základe  subjektívneho zhodnotenia daného portfólia respondentov autor vyslovuje 

presvedčenie, že vzhľadom k veku, odbornej vedomostnej skladbe, vzdelaniu a praxe ako 

u skúmaných subjektov , tak priamo v zapojení sa do výskumu a do inovačných procesov je 

celková spôsobilosť zostavy respondentov ocenené na 50 % - ný priemer závažnosti 

a výpovednej hodnoty jednotlivých skúmaných faktorov . 

............................................................................................................................................. 

2.   Audit inovačného riadenia: vyhodnotenie - sumarizácia : 

V oblasti stratégie 40 otázok ( tabuľka č. 17 ) s hodnotením 1 ( nie )  – 7  ( úplne áno ) bodov, 

pritom najviac bodov z celkového možného počtu 40 x 7 = 280  sa dosiahol počet 143 bodov, 

čiže 51 %. Z toho pre jednotlivé nosné oblasti ( tabuľka č. 21 ) platí: Stratégia má počet 

bodov 23  a podiel 2,9 ( 16 % ); Procesy počet bodov 31 a podiel 4,3 ( 22 % )  Organizácia 

počet 34 a podiel 4,3 ( 24 % ); Vzťahy počet 23 a podiel 2,9 ( 16 % ); a učenie sa počet 32 

a podiel 4 ( 22 % ).  Z pentagramu ( obrázok č.11 ) je výsledok: z poľa max. 7 sa hodnotenie 

všade pohybuje iba medzi 3 až 4 čo je iba priemer a pritom najlepšie je to u procesov, učenia 

sa a organizácie, najslabšie u stratégie a u vzťahov. 

............................................................................................................................................. 
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3.   Kompozícia v radarovom grafe  

( obrázok č. 12 ) s inými firmami v danom štatisticky významnom prostredí daného odvetvia 

pri vyznačení tzv. VIP skupiny najlepších ( ich priemeru ) pri vyhodnotení hlavných činností 

firmy a hodnotiacom poli poukazuje na fakt, že nie je veľký rozdiel medzi výsledkami firmy 

a celým segmentom firiem VIP, čo je síce pre firmu dobré, avšak pre celý segment ide 

o významné zistenie – všetky firmy sú poväčšine v priemere zistení iba v strednom poli- poli 

priemernosti, čo má pre výskum vážny dopad. U skúmaného subjektu zo 16 parametrov 

v radarovom grafe iba 6 ukazovateľov je nad priemerom, 5 je priemerných a 5 je 

podpriemerných. 

............................................................................................................................................. 

4.   Prehľad meraných a vypočítaných hodnôt ukazovateľov ekonomickej efektívnosti 

      a finančnej výkonnosti  

( časť 4. prílohy č. I ) ukazuje výsledky: Korelačný Spearmanov koeficient má v priemere 

u skúmaného portfólia vybraných firiem v závislosti na zvolenej dvojici premenných hodnotu 

od – 0,10822 do + 0,45666, a hodnotenie p sa pohybuje od 0,00 po 0,50633 a ukazovateľ t 

(N-2) sa pohybuje v rozsahu od  - 0,86522 do + 9,45881. Ide teda vyslovene a preukázane 

v zmysle ekonomických hodnotiacich zákonitostí o firemné hodnoty v priemere portfólia 

a finančné ukazovatele iba odzrkadľujú stav inovácií a zodpovedného manažovania na 

priemerných hodnotách v nadväznosti na samotné hospodárenie. 

............................................................................................................................................. 

5.   Diagnostika stavu a úrovne dimenzie inovatívnosti manažmentu  

( tabuľka č. 20 a obrázky č. 15 a č. 16 ) vykazuje nasledovné výsledky: Jednotlivé priemerné 

hodnoty za skupiny parametrov z analýzy SWOT sú nasledovné: 

                       S – 62,9 %;     W – 58,3 %;     O – 66,6 %      T – 61,9 %.   

Celkový priemer pre hodnotenie je potom 62,425 %. Z porovnávacieho grafu diagnostiky 

vyplýva, že z 30 parametrov sledovaných v SWOT analýze dosahuje najvyššie hodnotenie iba 

8 parametrov, strednú hodnotu 11 parametrov a najnižšiu úroveň až 11 parametrov , čo 

vykazuje hodnotu kumulatívne skúmaného subjektu iba pod priemerom celkovej možnej 

maximálnej hodnoty dimenzie. Konkrétny stav hodnotenia parametrov v závislosti na ich 

početnosti a úrovni zaradenia činí 8 x 3 + 11 x 2 + 11 x 1 = 57 a zároveň pri úvahe 

maximálnej možnej hodnoty 30 x 3 = 90, to činí výsledok 57 : 90 = 0,63 t. j. 63 % . Potom 

strata výkonnosti činí 100 % - 63 % = 37 %.   

Samotná dimenzia, zakreslená v štvorcovom grafe závislostí štyroch nosných oblastí opätovne 

zobrazuje skúmaný subjekt iba v hraniciach priemernosti a podpriemernosti medzi 

hodnotiacim poľom 1 – 2 z celkového pásma hodnotenia 0 – 1 -2 – 3.  

............................................................................................................................................. 

6.   Podľa uskutočnenej analýzy súčasnej úrovne riadenia metódou QFM  

 ( z obrázku č. 14 a tabuľky č. 19 )  sa zistilo: Vyhodnotenie znakov a výpočet kumulatívnej 

hodnoty znakov kvality produkcie je spolu : 7,00 a kombinovaný maticový graf  pri 

porovnávaní s konkurenciou vykazuje u jednotlivých znakov v závislosti na požiadavkách 

priemerné hodnoty pohybujúce sa v rozmedzí od 0,15 do 0,83 pričom stredný priemer 

z týchto hodnôt vychádza na + 0,64 čo je v približne v dvojtretinovej hodnote diapazónu 

hodnotenia kvality produkcie. Pritom  váhy jednotlivých požiadaviek pri maximálnom 

možnom stave hodnotenia 7 dosahuje u jednotlivých požiadaviek hodnotenie od 1 do 5 a to 

v priemere činí iba 47 % z celkového možného dosiahnuteľného stavu. 



67 
 

............................................................................................................................................. 

7.  Samotné vyhodnotenie tabuliek SWOT primárnej analýzy  

( z tabuliek č. 4, 5, 6, 7  a tabuliek č.9, 10, 11, 12) vykázalo tieto výsledky:   S – 3,52   W – 

3,00   O – 2,35   T – 1,93 a následne výpočet strategického variantu vyšiel podľa tabuľky č. 

16  na stratégiu  ofenzívnu v súradniciach 0,52 / 0,42. Potom bolo zistené: skúmaný subjekt 

má najvyššiu prioritu stratégie a stabilný prevádzkový kapitál a overený tím personálu, ďalej 

sa musí venovať mimoriadnym dôrazom na zvýšenie výkonnosti a uprednostnenie odbornosti, 

dať dôraz na rozvoj strategického partnerstva a profesionalizáciu tímu a prednostne sa 

pripraviť na prekonanie , korekciu a elimináciu ohrození a konfliktov vo vzťahu so 

zákazníkmi a okolím. 

 Z výsledkov overenia v TOWS matici (tabuľka č. 14) je zistenie, že firma musí 

bezpodmienečne voliť stratégiu Maxi – Maxi pre komparatívnu výhodu výsledkov 

parametrov vo využívaní súladu zdrojov a dopytu, čo je pozitívny nález.  

............................................................................................................................................. 

8.    Analýza stavu projektových inovácií ( obrázok č. 17 ) z preukázala zistenia: 

Matica bublinového grafu preukázala tri úrovne rizík pri zaradení jednotlivých projektov 

skúmaného subjektu tak, že v oblasti  a na nižších - inkrementálnych inovácií sa pohybuje až 

5 zo  7 projektov a to zo všetkých skupín  a veľkostí projektov a iba dva projekty sú 

podstatnejšie klasifikované a to v oblasti radikálnych a najmä fundamentálnych inovácií, t. j. 

firma je opätovne hodnotená iba priemerne a to pod  úrovňou  44 % pri veľkostnom výpočte ( 

u bublinového grafu ). 

............................................................................................................................................. 

9.    Z auditu inovačného riadenia ( obrázok č. 11, č. 12 ) vyplýva: 

Sledovaním vybraných kľúčových 6 parametrov inovačného stredného potenciálu sa ukázala 

priemerná známa poloha skúmaného subjektu a to že tento sa k ideálnemu budúcemu 

možnému tvaru v šesť hrannom diagrame približuje v troch  faktoroch a to jednak v stratégii 

a plánovaní, jednak v organizácii a ľudských zdrojoch a tiež v kvalite životného prostredia, 

ale v ostatných troch  parametroch sa dosahujú iba priemerné hodnoty ( technologický proces, 

marketing, logistika ).  

Aj zobrazenie v grafe určenia typu organizačnej kultúry sa firma nachádza viac v k externému 

smerovaniu v tržnej kultúre ako integrácii v hierarchii a internom zameraní manažmentu 

a riadenia. 

............................................................................................................................................. 

10.   Celkový dosiahnutý priemer hodnotenia kvality portfólia 

Priemer uplatnených firiem ( podľa tabuľky č. 21, prílohy v časti C )  vo výskume je 

vypočítaný ako štatistický kumulatívny priemer hodnôt v jednotlivých skupinách ( 1 – 2 – 3 ) 

ku celkovému počtu firiem: (  4 x 3 + 20 x 2 + 6 x 1 ) = 58 bodov.  

Potom je namieste vykonaný výpočet   58 : 30 = 1,93  čo činí  pri predpokladanom ideálnom 

stave hodnotenia  30 firiem  x 3  body = 90 bodov, t. j. 100 %   a výpočte pomeru 58 / 90 x 

100  = hodnotu 67,77 %  úspešnosti hodnoty parametrov portfólia firiem. 

............................................................................................................................................. 

11.  Celkový dosiahnutý priemer hodnotenia kvality portfólia uplatnených respondentov  

( podľa tabuľky č. 22, prílohy  v časti D )  vo výskume je vypočítaný ako štatistický 

kumulatívny priemer hodnôt v jednotlivých skupinách ( 1 – 2 – 3 ) ku celkovému počtu 
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respondentov (  6 x 3 + 19 x 2 + 5 x 1 ) = 61 bodov, pritom 61 : 30 = 2,33 čo činí ( pri 

predpokladanom ideálnom stave hodnotenia respondentov 30 osôb  x 3  body = 90 bodov, t. j. 

100 % ) a výpočte pomeru 61 / 90 x 100  hodnotu 67,77 %  úspešnosti hodnoty parametrov 

respondentov.  

............................................................................................................................................. 

12. Vyhodnotenie kľúčových vyjadrení z dotazníka  

Podľa výsledkov meraní z tabuľky č. 21 sa na základe vyhodnotenia odpovedí respondentov 

na kľúčové otázky dotazníka v bodoch  5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a tiež 12. a 13. dá 

zovšeobecniť tieto tvrdenia: 

Vo veci toho ( otázka č. 5 dotazníka ), či má tá ktorá firma vypracované hlavné organizačné 

dokumenty  je stav taký, že v priemere u hodnotenia a merania výkonnosti a u podnikateľskej 

stratégie je  to iba od 30 % do 36 %, ostatné údaje nedosiahli ani 20 % z možného 

dosiahnuteľného stavu.  

Vo veci toho (otázka č. 6 dotazníka ), či sú zriadené špecializované organizačné jednotky, 

respektíve tímy, tak najviac odpovedí – 40 % je na existenciu koordinácie projektov a na iné 

nedefinované, avšak ostatné údaje vykazujú výsledky  iba  od 3 % do  16 %.   

Vo veci toho ( otázka č. 7 dotazníka ), že aké nástroje podpory manažérskeho riadenia sú vo 

firme známe, tak najvyššie – iba 30 % má hodnotový manažment, čiže sledovanie 

ekonomických ukazovateľov, avšak ostatné nástroje sú od 3 % do 20 %. 

Vo veci toho ( otázka č. 8 dotazníka ), či sa niektoré určené manažérske nástroje riadenia vo 

firme používajú, tak 50 % odpovedí stanovilo, že žiadne a v priemere pre iné metódy to je iba 

od 3 % do 16 %. 

Vo veci toho ( otázka č. 9 dotazníka ), či sa v práci manažéri stretávajú s nejakými nástrojmi 

riadenia, tak až 43 % potvrdilo, že nie a u ostatných nástrojov sa to pohybuje od 3 % do 23 

%. 

Vo veci toho ( otázka č. 10 dotazníka ), či sú v riadiacich a organizačných procesoch firmy 

používané niektoré z vymenovaných nástrojov, tak až 60 % respondentov uviedlo, že nie, 

ostatné nástroje sa uplatňujú iba v rozmedzí od 6 % do 40 %. 

Vo veci toho ( otázka č.11 dotazníka ), či sú manažmentu známe aplikovateľné vybrané 

metódy, tak 43 % uplatňuje len SWOT analýzu a u ostatných metód je to iba od 6 % do 23 

%. 

Vo veci toho ( otázka č. 12 dotazníka ), čo považuje manažment za dôležité pri využívaní 

manažérskych nástrojov, tak za veľmi dôležité považuje až 30 % osôb softwarovú podporu, 

vypracované vlastné  metodiky riadenia a rýchlosť zavedenia riešení ako aj prehľadnosť 

a jednoduchosť použitia riadiacich nástrojov. Ostatné kritéria sa pohybujú iba od 12 % do 25 

%.   

Vo veci toho ( otázka č. 13 dotazníka ), že do akej miery sú manažéri stotožnení s určenými 

výrokmi, tak najvyššie hodnotenie získal názor, že ponuka súčasných manažérskych metód je 

ťažko orientujúca, komplikovaná  a že je skôr potrebné mať lacný nástroj pre rýchle 

rozhodovanie – až 43 %, pritom u ostatných názorov sa škála dôležitosti a pomer vyjadrenia 

k podpore danej veci pohybuje u respondentov iba  od 10 % do 26 %. 

______________________________________________________________________ 

Poznámky:   

1.  Hore uvedené bodové zoradenie konkrétnych zistení, meraní a výpočtov ( body 1 až 12 ) sa uvádza 

v záverečnej časti, v  podkapitole 4.1.1. v podobe odvolávok pri preukázaní zhodnotenia a overenia 

vyslovených hypotéz z kapitoly 1.5.a preto je potrebné ich poznať v celom tu už uvedenom rozsahu.  
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2.  Odporúča sa tiež výrazná zmena prístupu a modernizácia firemnej organizačnej kultúry a image, 

ako aj prísny a selektívny dôraz na osobný predaj. Bude vynikajúce, ak si manažment firmy uvedomí 

a dá do súvisu aj vzťah medzi identitou firmy  ( Ako to vyzerá? ) a firemnou kultúrou ( Čo a ako sa 

robí? ), komunikáciou ( Čo sa hovorí? ) ako faktormi tvoriacimi v kľúčovom rozsahu firemný image a  

je nutné si uvedomiť, že inovácie a inovačná schopnosť sú už v súčasnosti pre firmu nevyhnutnou 

podmienkou konkurencieschopnosti na trhu. Vo svete je známy výrok zakladateľa moderného 

manažmentu a marketingu Petra F. Druckera, a to, že: „každá  firma  musí  mať  jednu  základnú 

schopnosť : inovovať  !!!“  

3.  Poznatok z riešenia dizertačnej práce tkvie v tom, že tak, ako si vývojová špirála vyžaduje neustály 

sled pozitívnych zdokonaľujúcich sa a tvorivých zmien - inovácií, tak si ich nárokuje ako kľúčový 

faktor chodu firmy aj proces komplexného riadenia. Čiastková riadiaca činnosť ktorá sa nazýva 

inovovanie sa teda vždy týka najmä rozvoja a vylepšovania procesu riadenia a to je v praxi možné iba  

formou marketingového riadenia.  

Implementácia sa v súlade s uvedeným musí vykonať v troch rozhodujúcich fázach, a to: 

-  určenie cieľov, metód a nástrojov uplatnenia výsledkov analýz pre vyslovenie nosných 

myšlienok programu firmy 

-  vypracovanie princípov, pravidiel a parametrov funkčnej stratégie v oblasti manažmentu, 

organizačného systému, firemnej kultúry a techniky predaja a riadenia kvality 

-  vypracovanie a návrh konkrétneho procesného modelu projektového manažmentu (určenie 

jeho základných dokumentov, potrebných vstupov a očakávaných výstupov presných noriem 

a formy ako sa jednotlivé vstupy a výstupy musia ošetriť. 

Implementáciou výsledkov a záverov strategickej analýzy, predložených experimentálnych 

meraní a zisťovaní a tiež  všetkých tu aplikovaných analytických a diagnostických metód sa 

rozumie pre účely tejto práce plánovitá realizácia  či pretvorenie do samotnej stratégie 

firmy, vyvodenie následkov pre strategické plánovanie a riadenie, pričom sa vytvoria 

pravidlá, princípy a opatrenia, ktoré zabezpečia inovatívnosť, uplatňovanie novej kvality 

služieb a zodpovedný     manažérsky systém  riadenia. 

2.   Návrh novej generácie modelov organizačných systémov  MSP 

V práci na záver Návrhovej projektovej časti  je potrebné prehľadne uviesť aj výsledky zistení 

autora o samotnom modeli pre fungovanie celej organizačnej štruktúry ako zodpovedného 

systému riadenia a rozhodovania v skúmanom subjekte. 

K tomu však bolo potrebné zosúladiť už prezentované základné myšlienkové procesy a úvahy 

autora dizertačnej práce z jeho zistení, štúdia, analýz a experimentálnej časti ( kapitola 2. ) 

a navrhnúť fundamentálne princípy filozofie novej generácie modelov inovácií a kvality 

produkcie v organizačných systémoch pre malé a stredné firmy. 

Samotné komponenty, prvky, činnosti a väzby medzi nimi tak ako ich poníma a navrhuje 

autor sú zakreslené na obrázku č. 18. 

Na tento stav nadväzuje priamo  aj navrhovaná architektúra  novej a modernej generácie 

modelov organizačných systémov predstavuje metodický, funkčný a implementačný rámec 

konceptu navrhovania a projektovania i ekonomického, organizačného, personálneho, 

funkčného a logistického modelu organizačnej štruktúry malej a strednej firmy v súčasných 

podmienkach a to so zohľadnením rozhodujúcej požiadavky a to permanentnej implementácie 

kreatívnosti, inovačnej kapacity a rozvoja kvality produkcie danej firmy v reálnom živote do 

budúcna. Je podriadená filozofii a základným princípom opísaných a definovaných 

v kapitolách 2. a 3. tejto dizertačnej práce.  
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Dá sa to ponímať ako polootvorený modulárny systém, v ktorom každá vrstva predstavuje 

relatívne nezávislý komponent systému. Ak sa vo vede hovorí  o vlastnostiach univerzálneho 

znalostného systému v zmysle navrhovaného konceptu, za pevné zložky architektúry 

organizačných systémov je potrebné  pokladať predovšetkým znalostnú vrstvu so 

senzorickým, dátovým a používateľským rozhraním, tak ako to vo svojich výstupoch 

spracoval Štiavnický . Doplnenie tejto vrstvy o objektovú, matematickú a aj  implementačnú 

vrstvu je vnímané ako odporúčanie, vďaka ktorému možno značne rozšíriť možnosti 

vytvárania a prezentovania modelov každej organizácie. 

 

Obrázok č. 18:   Fundamentálne princípy filozofie novej generácie modelov inovatívnosti a kvality. 
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Modelovacie prvky architektúry (znalostná, objektová a matematická vrstva) využívajú 

odlišné, avšak navzájom kompaktné  spôsoby reprezentácie reality organizácie, ktoré sa 

navzájom neprekrývajú ale skôr dopĺňajú. Jednotlivé vrstvy – moduly potom v skutočnosti 

vytvárajú jeden integrálny, kompaktný mechanizmus. Je to podobné, aspoň navonok, ako 

sledovať všeobecne známu architektúru modelov a štruktúr moderných informačných 

systémov. Novinkou prístupu a samotného návrhu je však práve vytvorenie znalostnej 

vedomostnej a skúsenostnej vrstvy, ktorá obsahuje model reality organizácie, reprezentovaný 

špecifickou formou usporiadaných a ohodnotených znalostí ako aj súbor algoritmov, ktoré 

slúžia pre ich spracovanie. . V znalostnej vrstve je vložený riadiaci mechanizmus G, ktorý 

obsahuje interferenčný mechanizmus 1, slovník pojmového aparátu 2, znalostný model 3 

a samozrejme aj databáza všeobecných znalostí 4.  Jednotlivé komponenty navrhovanej 

architektúry nového organizačného modelu novej generácie pre inovatívne koncipované firmy 

znázorňuje obrázok č. 19 a ide o vlastný autorský návrh a príspevok k navrhovaniu a riešeniu 

modelov organizácie a riadenia štruktúr  skúmaných subjektov v rámci nastaveného portfólia 

v dizertačnej práci. 

V porovnaní s inými, v literatúre komentovanými modelovacími prostriedkami je už 

spomenutej znalostnej vrstve v modeli  vlastná  čo najvyššia  flexibilita reprezentácie reálneho 

sveta ako aj schopnosť efektívne uchovávať, spracúvať a generovať obsah  

vedomostí, znalostí a skúseností, čo však poskytuje v praxi základ pre modelovanie 

neurčitých kvalitatívnych vlastností, nejasných postupov vzťahov neistoty a 

neštruktúrovaných javov. 

Na jednej strane jej výhodou z pohľadu schopnosti odzrkadľovať vlastnosti reálneho sveta 

tak, ako ich vníma človek , čo je výhoda pri komunikácii používateľ verzus nástroj, ale na 

druhej strane tento navrhnutý  obraz znalostí je náročný na spätné spracovanie 

prezentovaného obsahu, čo je zasa nevýhoda pri komunikácii nástroj verzus používateľ. Jeho 

dešifrovanie používateľa - projektanta nového organizačného systému pre firmu  značne 

zaťažuje, čo je v rozpore s všeobecne  definovanými a požadovanými princípmi. V tomto 

ohľade potom zohráva dôležitú úlohu samotná nosná objektová vrstva. Tá využíva 

prostriedky moderného objektového modelovania vyznačujúce sa na rozdiel od znalostných 

modelov vysokou mierou štruktúrovanosti. 

 

Obrázok č. 19:   Koncept novej generácie modelovania organizačných systémov  
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To je následne vhodné pre prezentovanie obsahu formou rôznych interných pracovných a 

usporiadaných tabuliek a grafických schém, vytvorených projektovým tímom a manažmentov 

pri komunikácii nástroj verzus používateľ. Najvyššiu úroveň exaktnosti však poskytuje ďalšia 

– matematická analyticko – syntetická vrstva. Tá v sebe zahŕňa operatívny výpočtový modul 

A, neurónovú sieť B, matematický model C a knižnicu matematických modelov D. Jej 

kľúčovou úlohou je vo všeobecnosti, ale zároveň i konkrétne v podmienkach firmy 

modelovanie a spracovanie kvantitatívnych charakteristík modelov reálneho sveta. Umožňuje 

s maximálnou mierou presnosti opisovať rôzne závislosti a vzťahy objektov pri previazaní s 

objektovou vrstvou, ale zároveň  aj znalostí pri previazaní so znalostnou vrstvou. 

V objektovej vrstve sa aplikuje buď statický porovnávací model E, alebo dynamický 

porovnávací model F. 

Uvedená skupina modelovacích vrstiev v navrhovanom koncepte organizačného modelu 

budúcej štruktúry firmy predstavuje ideálny modelovací systém s vysoko kompatibilnou, 

pružnou, progresívnou a zároveň univerzálnou škálou parametrov, charakteristík a vlastností. 

Má predpoklady pre aktívnu podporu rozhodovania, ktorá však predpokladá, že príslušný  

manažérsky nástroj bude každého zainteresovaného manažéra odbremeňovať od rôznych 

rutinných úkonov. 

 Za týmto účelom sa ako súčasť architektúry novej generácie modelov navrhuje v práci pri 

modelovaní štruktúry firmy zriadenie implementačnej vrstvy,  predstavujúcej  portfólio 

služieb, ako sú napríklad servisné, poradenské, inžinierske, či  softvérové služby a funkcie), 

ktoré umožňujú manažérskemu nástroju nielen modelovať a prezentovať stav organizácie ale i 

automatizovane vykonávať rôzne aktivity (napríklad ovládať automatizovanú výrobnú linku 

a podobne ).  

Ďalšou dôležitou úlohou tejto vrstvy je  poskytovať služby navrhovaného systému modelov 

iným manažérskym systémom v súlade s technológiou zdieľaných služieb. Implementačnú 

vrstvu sa dá ponímať ako motorickú funkciu celého modelu, pokým matematická, objektová 

a znalostná vrstva predstavujú akýsi mentálny systém celého modelu. Implementačná vrstva 

umožňuje automatizáciu získavania , spracovania, prezentácie a vyhodnocovania operácií 

v danom skúmanom objekte. 

Možno tak vysloviť zistenie, že navrhovaný organizačný model a jeho architektúra umožňuje 

koncept integráciu nástrojov novej generácie s konvenčnými nástrojmi. Previazanie v obrázku 

č. 19  u  znázornených štyroch opísaných vrstiev modelu je z pohľadu navrhovaného 

konceptu nevyhnutným. Túto úlohu v architektúre modelov zohráva integračná vrstva. Tá 

predstavuje súbor transformačných mechanizmov umožňujúcich vzájomné konvertovanie 

modelov jednotlivých vrstiev. Ďalšou, nemenej dôležitou funkciou integračnej vrstvy je 

transformovať do vhodnej formy a následne distribuovať vstupy do príslušných modelových 

vrstiev.  

3.    Zhrnutie  výsledkov  dosiahnutia  cieľov  a  úloh  výskumu 

Cieľom tejto práce bolo prostredníctvom vybraných analytických metód a súvisiacich 

experimentálnych meraní a overovaní poskytnúť relevantné výsledky, merateľné hodnoty 

a zásady pre skúmanú skupinu obchodných spoločností s produktovým programom v danom 

segmente podnikania, ktorými sa vytvorí ich  nová budúca podnikateľská stratégia na báze  

inovatívnosti a kvality produkcie pre podmienky MSP.  Zároveň išlo o dosiahnutie stavu, 

kedy prostredníctvo výsledkov výskumnej práce sa vytvárajú súbory nových a metodických 
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informácií, databáz a nástrojov pre nastavenie trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti 

firiem v praxi. Tento súhrnný cieľ sa podarilo splniť. Bola vybraná najvhodnejšia  metóda 

Primárnej SWOT strategickej analýzy, podrobne preskúmané a ohodnotené jednotlivé 

merateľné činnosti, urobil sa súhrn zisťovaní parametrov a  meraní a  a upozornilo na dôraz 

v nosných, či problémových činnostiach u silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, 

a tiež vyhotovila sumárna SWOT analýza, z ktorej vyplynul návrh budúcej stratégie ako 

prevažne ofenzívnej. Následne pre posúdenie schopnosti inovovať a tvoriť nový udržateľný 

budúcu stratégiu u firiem z portfólia MSP  bolo  zvolené vykonanie analýzy kapacity 

inovačného riadenia, spočívajúce v audite inovačného riadenia a audite marketingového mixu, 

ktoré stanovili súbor faktorov a oblasť strategického riadenia v skúmanej vybranej firme 

s komprimovanými parametrami z pohľadu priblíženia sa k podobnosti aktivít, činností 

a predmetu podnikania firiem, ako aj určili sa súčasne dosahované parametre. Analytická časť 

práce je ukončená naplnením analytickej metódy bublinového grafu, v ktorom sa overil 

jestvujúci stav a úroveň riadenia portfólia projektových inovácií a kvality formou matice 

úrovní rizík a návratnosti, ako aj diagnostikou dimenzie inovatívnosti samotného manažmentu 

a jeho schopností. 

Hodnotenie  výskumnej úlohy autoremedúrou: Dá sa bezo zvyšku a zodpovedne vyjadriť presvedčenie, že bol 

naplnený cieľ, účel práce a to podrobne  preštudovanie teoretických a informačných poznatkov a informačných 

databáz zo študijných predmetov i svetovej literatúry,  a hlavne bol realizovaný samostatný tvorivý proces 

aplikácie týchto poznatkov do skutočného konkrétneho návrhu a vyslovenia zistení z overenia pracovných 

hypotéz pre budúce budovanie stratégií firiem. 

Počas výskumu v rámci tejto práce boli určené tri nosné úlohy a dá sa v rámci sebahodnotenia 

konštatovať, že sa tieto úlohy touto podarilo bezo zvyšku naplniť, veď:  

ad. ÚLOHA 1 – bolo vykonané štúdium teoretických, vedeckých, aplikačných poznatkov 

z dostupnej literatúry  svetových i domácich autorov z oblasti manažmentu, marketingu, 

ekonomiky i spoločenských vied. Zmapované boli výsledky, súčasná pozícia i potreby 

a očakávania skúmanej firmy a určili sa rozhodujúce charakteristiky a parametre, pritom sa 

prejavila snaha o maximálne zovšeobecnenie a aplikovateľnosť pri vytvorení reprezentatívnej 

skúmanej firmy. Úloha bola naplnená aj vyslovením  a formuláciou cieľa, hypotéz, 

samotných úloh práce, ktoré boli v závere práce aj vyhodnotené. 

ad. ÚLOHA 2  – vybrali sa vhodné metódy strategickej analýzy a ďalšie aplikačné analytické 

metódy pre výskum súčasnej kondície a schopnosti firmy, a posúdila jej doterajšia inovačná 

úroveň a kvalita produkcie, spracované sú postupy zovšeobecnenia nosných charakteristík 

a parametrov skúmaných subjektov, realizoval rozsiahly experimentálny a analytický základ 

s primeranou výpovednou lehotou a aplikovateľnosťou údajov pre manažérsky výskum 

a prax, vyhotovila aj diagnostika dimenzie inovatívnosti. 

ad. ÚLOHA 3   –  vyslovili sa konkrétne zistenia a overilo sa či predpoklady vyslovené 

v hypotézach práce sú reálne a obhájiteľné. 

Kľúčové a najvýznamnejšie prínosy práce je potrebné vzhliadať v nasledujúcich zisteniach 

pre produktovú technologickú, inžiniersku a výskumnú prax v segmente malého a stredného 

podnikania a to: 

- formulácia zovšeobecňujúcich záverov z konkrétnej skúmanej vzorovej kumulovanej firmy 

pre celé portfólio malých a stredných podnikateľských subjektov 
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- účelné a netradičné, no overené aplikovanie viacerých samostatných diagnostických, 

analytických a experimentálnych explicitných metód a postupov analýzy v podmienkach  

MSP firmy so špecifickým portfóliom činností 

- vytvorenie vzorového komplexného  prehľadu a syntézy zistení z nalýz a diagnostiky 

a zároveň aj z overenia pravdivosti jednotlivých formulovaných hypotéz. zásad a postupov, 

ktoré je možné ako manažérske nástroje aplikovať v celom odvetví trhu pre firmy zaoberajúce 

sa inžinieringom a projektovým manažmentom v segmente MSP. 

4.   Derogácie  a  overenie   vyslovených  hypotéz 

Prínosy tejto práce je možné vnímať vo viacerých rovinách. Vo všeobecnosti za 

najdôležitejšie autor považuje všeobecné princípy, ktoré táto práca odhaľuje. Z tohto pohľadu 

zohrávajú významnejšiu úlohu ako konkrétne identifikované problémy či ich špecifické 

riešenia. Takéto princípy možno v budúcnosti využiť na hľadanie mnohých ďalších 

problémov a ich riešení, ktoré sa nám v práci odhaliť nepodarilo. Ukrývajú v sebe väčší 

vedecký i praktický potenciál ako konkrétne riešenia.  

V nadväznosti na Kapitolu II práce a v spojitosti so zisteniami z jednotlivých analýz, 

experimentálnych meraní a hodnotení sa dajú vysloviť tieto zodpovedné závery a výsledky 

overenia jednotlivých  hypotéz a to: 

............................................................................................................................................. 

HYPOTÉZA  1: 

Súčasná vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy 

sú skúmané iba izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosť. 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV HYPOTÉZY: 

ÁNO, v priebehu výskumu sa zvolenými postupmi a metódami potvrdila hypotéza, že súčasná 

vedomostná báza je rozsiahla, nehomogénna a neusporiadaná a analytické metódy sú 

skúmané iba izolovane bez vzájomných súvislostí, čo brzdí inovatívnosť. 

Uvedený výsledok sa opiera o konkrétne zistenia , merania a výpočty, uvedené v bodoch: 

Bod 5:  diagnostika stavu a úrovne dimenzie inovatívnosti preukázala 62,425 % priemer, pričom 

väčšina respondentov potvrdila nezvládnutie  množstva metód a teórií a ich nepoužiteľnosť pre danú 

firmu v praxi. 

Bod 8: analýza stavu projektových inovácií preukázala,  že gro realizovaných projektov firmy sa 

pohybuje iba pod úrovňou 44 % a je to aj dôsledok neuplatňovania potrebných metód a postupov 

práve pre ich nezvládnutie a nehomogénne skladby. 

Bod 12:  otázka 7.: iba 30 % nástrojov ; otázka č. 8.: iba 3 – 23 % pozitívnych výsledkov; otázka č. 

11.: len 43 % používa určitú metódu práce; otázka č. 12.: za dôležité  sa považovala podpora 

softwarového nástroja až 30 %, ale ostatné nástroje iba od 12% do 25 % ; otázka č. 13.: výsledkom, že 

ponuka manažérskych nástrojov je nezrozumiteľná, komplikovaná a pod. je iba 43 %, pritom 

u akýchkoľvek ostatných názorov k nástrojom pre rozhodovanie pohybuje iba od 10 % do 26 %. 

......................................................................................................................... 

HYPOTÉZA  2: 
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Manažment uplatňuje rôzne metódy izolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej 

synergie a účinkov, pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové 

nekoncepčné riešenia problémov. 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV HYPOTÉZY: 

ÁNO, v priebehu výskumu sa zvolenými postupmi a metódami potvrdila hypotéza, že 

manažment uplatňuje rôzne metódy izolovane, bez poznania a využitia ich vzájomnej synergie 

a účinkov, pričom uplatňujú rýchle a jednoduché, avšak len čiastkové nekoncepčné riešenia 

problémov.   

Uvedený výsledok sa opiera o konkrétne zistenia , merania a výpočty, uvedené v bodoch:  

Bod 7.:  analýza SWOT preukázala, že najviac manažmenty uplatňujú iba túto metódu pre jej 

prehľadnosť a jednoznačnosť a určenie budúcej stratégie, ostatné metódy vykonané v rámci bodu  2. ( 

pentagram ), bodu 4. (Spearmanov korelačný koeficient) bodu 5. (diagnostika dimenzie), bodu 6.( 

metóda QFM), bodu 8. (analýza projektových inovácií), bodu 9. (audit inovačného riadenia). 

Bod 12:  otázka 7.: iba 30 % nástrojov ; otázka č. 8.: iba 3 – 23 % pozitívnych výsledkov; otázka č. 

11.: len 43 % používa určitú metódu práce; otázka č. 12.: za dôležité  sa považovala podpora 

softwarového nástroja až 30 %, ale ostatné nástroje iba od 12% do 25 % ; otázka č. 13.: výsledkom, že 

ponuka manažérskych nástrojov je nezrozumiteľná, komplikovaná  a iba 43 %. 

....................................................................................................................................................... 

 

HYPOTÉZA  3:  

Organizačné modely štruktúry skúmaných subjektov sú koncipované ako relatívne 

izolované zložky s nízkou úrovňou súčinnosti, čo predstavuje stratu výkonnosti a inovačnej 

kapacity cca 30 – 50 %. 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV HYPOTÉZY: 

ÁNO, v priebehu výskumu sa zvolenými postupmi a metódami potvrdila hypotéza, že 

organizačné modely štruktúry skúmaných subjektov sú koncipované ako relatívne izolované 

zložky s nízkou úrovňou súčinnosti, čo predstavuje stratu výkonnosti a inovačnej kapacity cca 

30 – 50 %. 

Uvedený výsledok sa opiera o konkrétne zistenia , merania a výpočty, uvedené v bodoch: 

Bod 2.: audit inovačného riadenia a jeho vyhodnotenie preukázalo iba podpriemerné hodnotenie a to aj 

v dôsledku organizačných predpokladov výskumu podľa jednotlivých odpovedí z tabuľky č. 20 

výskumu bolo pre segment Organizácie udelených iba 34 bodov pri celkovom počte dosiahnuteľných 

bodov za firmu 143 bodov, čo je iba 24 % podiel pri celkovej hodnote inovačného riadenia 51 %. 

Bod 7.: z podkladov SWOT je zrejmé, že parametre dosahované u faktorov v rámci W - slabé miesta, 

T - ohrozenia  sú najnižšie hodnotené a pramenia z nevhodnej koncepcie organizačnej štruktúry a jej 

izolovaného a málo súčinného riadenia, pričom výkonnosť sa pohybuje iba v rozsahu do 63 % a potom 

sa potvrdzuje výrok, že strata výkonnosti je 37 %. Aj samotné porovnávanie maticou TOWS ukázalo, 

že musí sa voliť stratégia maxi – maxi, nakoľko sú zjavne definované práve problémy zavinené 

organizačnou štruktúrou a jej nedostatkami. 
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Bod 12.:  z podkladov dotazníka vyplynulo, že: otázka č. 5.: iba 30 až 36 % výsledkov bolo za fakt, že 

firma má vypracované hlavné organizačné dokumenty,  otázka č. 6.: takmer 40 % potvrdilo existenciu 

organizačných jednotiek vo firme iba v oblasti koordinácie projektov, ostatné útvary označilo iba 3 – 

16 % firiem.   

............................................................................................................................................. 

Poznámka:   Je možno na základe uvedených údajov vysloviť záver, že všetky vyslovené 

hypotézy v danom rozsahu a obsahu sa preukázali ako správne a stávajú sa tak teoretickým 

základným východiskom pre ďalší výskum a rozvoj metodiky riadenia skúmaných subjektov. 

Získané výsledky zároveň aktívne derogujú k metodike riadenia a rozhodovania v moderných 

organizačných modeloch pre MSP. 

___________________________________________________________________________
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