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Potřebu zajistit vhodný management transferu znalostí verbálně uznávají
všichni vedoucí představitelé dnešních institucí, ale jen málokdo z nich
umí smysluplně odpovědět na otázky:

Jaké znalosti potřebujeme a k čemu je
využijeme?
 Jak tyto znalosti získáme a jakým způsobem
je uplatníme?
 Proč potřebujeme právě tyto znalosti a co se
stane, když je nezískáme?


KONKURENCESCHOPNOST
DNEŠNÍCH ORGANIZACÍ SPOČÍVÁ V
ÚČELNÉM A EFEKTIVNÍM VYUŽITÍ
ZNALOSTÍ
CO NÁM BUDE VYDĚLÁVAT ZÍTRA?

ZNALOSTI!

Měřítkem konkurenceschopnosti organizace je úroveň její
podnikatelské výkonnosti generované v řetězci navyšování
hodnoty jejích výstupů
HOSPODAŘENÍ
Výkonnost

Rentabilita
Ziskovost
Likvidita

ROZVOJ A
UČENÍ SE
Způsobilosti
Organizace a
kontrola
Firemní kultura







ZÁKAZNÍCI
Přidaná hodnota pro
zákazníka

Příjmy
Konkurenční
výhody

Intelektuální kapitál

Management znalostí
Organizační transformace
Strategický soulad a podpora

CO JE:

Stávající podnikatelské
cíle a cíle funkčních
oblastí
Aktuální stav
podnikatelských
kompetencí
organizace

INTERNÍ
PROCESY

Aktuální pracovní
výkonnost
pracovních kolektivů

outsourcing

POTŘEBA NOVÝCH
KOMPETENCÍ

Vzdělávání a výcvik
pracovníků
Management znalostí v
organizaci

CO BY MĚLO BÝT:

Požadavky
dosažitelnosti nových
strategických cílů
K tomu nutné
podnikatelské
kompetence
organizace
Požadovaná
úroveň a normy
pracovního výkonu

Produktivita
zdrojů
Vlastní náklady

Změna strategické orientace

Znalosti jsou výsledkem myšlenkových pochodů
jejich tvůrců

Paradox procesu učení se dospělých:

V organizacích se znalosti vyskytují v podobě dokumentů,
ale také mají podobu metodických návodů, pracovních či
technologických postupů, interních norem a předpisů i
tradic, zvyklostí a návyků.
Naplníme láhev potřebnými znalostmi a pošleme ji po proudu
podnikatelských procesů tak, aby se z ní mohl každý je obsluhující
pracovník podle potřeby napít.
Stojíme na břehu jezera znalostí a musíme dát svým pracovníkům
loďky s vesly, aby sami dokázali vyhledat zdroj potřebných
znalostí a uhasit svou žízeň po poznání nového.

• Dospělí lidé se naučí jen tomu, čemu se naučit chtějí! Budou
se chtít naučit jen tomu, co budou považovat za nezbytné či
prospěšné.
• Proces učení se považujeme za proces trvalé změny
chování; tento proces musí být vědomě řízen!

Obava ze změny vyvolává rezistenci proti učení se novému, zároveň
však tato obava nutí jednotlivce poznávat (učit se) nové!

FI představuje kormidelníka,
který vede loď s veslaři po
jezeru znalostí ke čtyřem
ostrůvkům, jejichž význam pro
využití znalostí toto setkání
jasně vymezuje.
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