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Úvodní slovo manažera z praxe 

 

Byznys požadavky na absolventy vysokých škol se velmi rychle proměňují v čase 

a hodně se liší oborová poptávka na konkrétní specializace. Co však podle mě je 

zásadní a neměnné, je schopnost vidět věci v kontextu, mít celkový přehled o IT 

a schopnost se rychle učit. 

Za svůj profesní život jsem již zažil obrácený důraz buď na izolovaná a bezpečná 

datová centra, ohraničené clustery IT, anebo teď naopak „hype“ migrovat vše do 

vzdálených SaaS, PaaS, IaaS cloudů. Obojí má řadu příznivců i odpůrců, kteří se 

mění v čase. Co však zůstává shodné, je důraz na systémovou práci s infor- 

macemi, znalost byznysových a technických procesních vazeb, a také důraz na 

informační bezpečnost a odolnou IT architekturu. Poznat, navrhnout a posoudit 

dobré IT řešení, které naplní sledované technické i finanční metriky, vyžaduje dnes 

více systémové myšlení než znát nazpaměť jednotlivé bity a byty. 

Myslím, že na Katedře systémové analýzy (KSA FIS) se učí ten správný mix 

informatických znalostí s důrazem na IT Governance, IT Bezpečnost a kombi- 

nované rozhodování manažerů i strojů.  Tento moderní přístup k Informačnímu 

managementu připraví podle mne studenty velmi dobře na jejich budoucí 

uplatnění v praxi.     

Studium na Katedře systémové analýzy (KSA) v rámci Fakulty informatiky 

a statistiky mohu tedy z pohledu mé vlastní zkušenosti studentům doporučit. 
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   Výzvy    Rozvoj a Provoz

 

Bi Modal  genda

( evOps)

 ozvoj I Provoz I 

   Výzvy Oddělení role Vlastníka a  ana era

                                                       

                                                                     

 .  do je typický člen  oard of Directors   česky P edstavenstvo 
 .  leny P edstavenstva vybírá vlastník nikoliv   O.

  .  lověk, který d íve působil v   ecu ve management    O..  a má velkou diverzitu zkušenos   Sales,  arke ng, Opera on, 
 inance, Právo etc 

   .  lověk, který má dlouhý a známý  track record ze kterého vyplývá,  e se mu dá vě it.   rust and  ransparency 

  .  o se očekává od člena P edstavenstva 
 .   hallengingthe   ecu ve  anagement   . Zejména klást dobré otázky a naslouchat odpovědím   O a   O.

  .   anage the Risk   .. Pravidelně číst repor ng a audit zprávy.

   .  Steering on long term   strategic level      o Vývoj trhu   o naše  onkurenční Výhoda  Jaký je plán na  , , ,   let 

   . Jaká je role    z perspek vy členů P edstavenstva 
 . Zásadní co  se změnilo za posledních cca   let 

  .  ývala to podpůrná oblast a dnes je to  OR  pro  spěch  rmy na trhu 

   . Většina  rem musí projít Digitální transformací a není na to p ipravena , tak e  oardmusí   hallenge  ontrol    
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Základní Pojmy      a  líčové oblas 

         

 Dle      
  oard  rie ng on   

 

Základní Pojmy Audit       

                                

 Do r.     : Audit     jak zjis t co    dělá a co má

 Do r.     :  ízení      o má management od    očekávat

 cca r.     : Výkonnost      anagement  eší jak změ it výkonnost   

 cca r.     :     overnance Zavádění pravidel pro   

 cca r.     :      komple    ěsné propojení    s byznysem 

 

Základní Pojmy  overnance
                                

 P edstavuje systém, kterým je vedena a 
kontrolována   L  společnost

 Systém de nuje distribuci práv a povinnos  mezi 

zainteresovanými stranami společnos  jako jsou 

akcioná i, výkonný management, statutární 

orgány, zaměstnanci a zákazníci, p ípadně další 

zainteresované osoby.

 Jedná se o soubor právních a e eku vních metod 

a postupů, které zavazují p edevším ve ejně 

obchodovatelné společnos  udr ovat vyvá ený 

vztah mezi společnos  a těmi osobami je  ji tvo í.

 

                              

     overnanceje podmno inou a nedílnou 
součás   orporate overnance

 P í  ízení společnos  rozlišujeme různé  rovně 
 overnance

  orporate overance     

  nterprise overnance     

  nteprise overnanceof          

 Project  overnance

 Security  overnance

  etc.
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Propojení  yznysu a       S 

         

 Většinou se v pra i s B   pracuje formou tabulky kam se krom cílů   bjec ves  dopl ují také mě itelné 
metriky  Measures   cílová hodnota těchto metrik   argets  a hlavně projekty a ak vity, které my měli 
tyto cíle a jejich dosa ení zajis t tedy  Ini a ves  
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Systémové metody  ízení  ishbone Diagram

  

 is bone diagram

  etoda Rybí páte e

  lava ryby je hlavní problém

  os  jsou dílčí faktory 
P íčiny a Důsledky 
 agregated  do oblas .

 V    vhodné pro Root  ause 
Analysis technických 
problémů

Systémové metody  ízení  vod do  eorie systémů

                

 Systém (či soustava) je celek složený z čás , které na sebe vzájemně působí. 
 ezi částmi systému mohou probíhat toky informací, hmoty a energie. 

 ozd lení systém  
 Systémy mů eme dělit podle následujících kritérií:

 uzavřené  otevřené  podle toho, zda nastává interakce s okolím,

 determinis cké  stoc as cké  podle toho, zda systém vykazuje 
jednoznačné nebo náhodné  sta s cky popsatelné  chování,

 sta cké  dynamické  podle toho, zda se vyvíjejí v čase,

 spojité  diskrétní  podle toho, zda se hodnoty mění spojitě nebo skokově,

 tvrdé  m kké  tvrdé systémy jsou spojovány s dob e strukturovanými 
problémy   ešení lze poměrně snadno algoritmizovat , naopak v měkkých 
systémech vystupuje celá  ada faktorů, jejich struktura není p esně 
de nována,  daje jsou neurčité a ne plné   
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 vod do  O    do je u ivatelem 

  

                     

              

                              

             

                                   

                   

            

                          

Systémové metody  ízení  ízení Podniku a   

  

 e rozdíl jestli řídím stroje nebo lidi anebo jejic  kombinaci 

 ízení Podniku a     tvaru je velmi komple ní systém.

 eorie  ystém  tvo í základ pro všechny metody uplat ované v 
 overnance i Management oblas .

Systémové metody  ízení Occamova b itva 

  

   Proč 

  o se stalo 

  do to viděl 

  o jste viděl 

  o si myslíte,  e se to stalo 

  áte nějaké jiné vysvětlení 

 Jaké z toho vyvodíme opat ení 

 obré otázky jsou základní nástroj Vlastníka i Manažera 

 ccamova břitva
 Základní vědecký p ístup

  ezi  ešení situace, které dávají 
stejný výsledek je nejlepší vybrat 
to nejednoduší.

Priori zační otázky
  ýká se to nás 

  ů eme s  m něco dělat 

 V jaké čase jsme schopni to 
 ešit 

  míme o tom shromá dit  daje 

 Opravdu to chceme  ešit 

Paretovopravidlo

     problémů způsobuje     
faktorů.



 
 

53 
 

 Poznámky: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

Poznámky: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 Poznámky: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

P edstavení  O   Product  amily

  

P edstavení  O    ore Publica ons
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 omunikace

 ak souvisí Management a  overnance s komunikací 

Základní nástrojmanagera či vlastníka je 

I naslouc ání pro získání informací (původslovaAudit)

II Pro zadávání  kol je to pak speci kace  kolu a jeho komunikace zadání na team a pod ízené tak

aby ho plně pochopili a byly schopni splnit bez  zkreslení  
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 ízení lidí

                       

  

 ízení 
jednotlivců

 ízení
teamů

 ízení
 rem

 ízení  rem zahrnuje krom řízení 
lidí řadu dalších odborných 
disciplín  ízení jako obchod,  nance, 
technologie, procesy, produkty, 
marke ng ..atd 

 ízení lidí  jednotlivců 
a teamů   nelze  pln  
standardizovat

.

  raz na so  skills,
 ivotní zkušenost a znalos  
z oborů jako psychologie, 
sociologie a další.

.

Best Prac ce standardy a 
související metriky, audity, cer  kace 

dle frame orks typu:

   BI   I I   I    
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 ízení teamů

 ozd lení team  dle samostatnos 

  utonomní teamy

 Velká míra samostatnos  a odpovědnos  p i rozhodování.  asto i formální delegace odpovědnos  

v rámci  overnancenap . pro Agile S  team.

 Podřízené teamy

 V rámci hierarchické struktury nap . Program  Projekt je jasné kdo komu velí a odpovídá, včetně

míry samostatnos .

  

Risk  anagement

 isk can be de ned as 

                          

( hether a posi ve opportunity or nega ve threat) 
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Normy    

  

 orma o norm 

 Základem normotvorné o procesu je základní norma o tom  jak psát normy

 Vytvo í se v organizace jako první norma a ostatní se pak píší podle tohoto vzoru

  tanoví se struktura obsa u

 Typ normy, Pořadí kapitol, záhlavím zápa , schvalovací schéma a podpisy..

  tanoví se forma

  elikost a druh písma, číslo kapitol, odstavců a nadpisů, formáty obrázků, výkresů a příloh..
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Příklady vnitropodnikovýc  norem

  tanovení norma vní o procesu

  rganizační a podpisový řád

 Stanovení  četních standardů

 Systém  ízení rizik společnos 

 Provozní zajištění společnos 

  rizový plán a     DR

 Nastavení systému hodnocení a odmě ování

 A další.

 ategorizace vnitropodnikovýc  norem

 Právní

  ec nické

  konomicko Provozní    P 

  rganizační

  ídící

 Ostatní
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