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Manažerské vzděláváni nejen pro studenty
ale i vrcholový management univerzit

… management se zabývá chováním lidí a lidských institucí… sociální 
vesmír žádné „přírodní zákony“ tohoto typu nezná, což vede k tomu, že je 
vystaven neustálým změnám. 

P. F. Drucker 

1. Úvod

Vzdělávací trh je dnes daleko více saturovaný než kdy v minulosti, vysoké 
procento  populace  absolvuje  středoškolské  vzdělání  a  bezmála  40% 
absolventů středních škol alespoň začne své studium na škole vysoké. To 
rovněž vytváří daleko mohutnější konkurenční prostředí, velice podobné 
komerční sféře. 

Veřejné vysoké školy již nejsou ve většině svých činností regulované státní 
administrativou ani administrativní (diktovanou) potřebou absolventů pro 
odvětví  průmyslu,  správní  systém státu,  regionů,  pracovníků  kultury  a 
umění apod. 

Na  jedné  straně  to  vytváří  konkurenční  tlak  vevnitř  odborných  a 
profesních  komunit,  na  druhé  straně  však  zejména  u  absolventů 
bakalářských  studií  (které  mají  ambici  přípravy  odborníků  pro  nižší  a 
střední management, s vyšším podílem aplikační přípravy a často reagující 
na lokální a operativní požadavky praxe s jistou setrvačností) velice často 
vyžadují  profesní  rekvalifikaci,  proto  že  velká  část  těchto  absolventů 
nepracuje v oboru který vystudovala. 

Požadavkem doby  proto  musí  být  jejich  flexibilita  postavená  na  jakési 
„kostře“  znalostí,  která  jim  umožní  vykonávat  práci  ve  středním 
managementu.  Znalosti  chápané  v dimenzích  atributů  tzv.  znalostní 
společnosti, jsou kompetence zvládnutí výroby a služeb (i nevýrobních a 
správních),  obnova znalostí  a  vytváření  znalostí  nových,  vylepšených a 
schopnost jejich řízení. Tuto strategii vyvolává stále více posun od tradiční 
hegemonie  „výrobců“  k trvalé  nadvládě  zákazníků  a  spotřebitelů. 
Management je tradičně více praktickou, nežli teoretickou disciplinou (je 
spíše uměním jako vědou a některé literární prameny uvádějí, že podíl 
vědy  v managementu  je  méně  než  30%,  využívajíce  více  talentu, 
zkušenosti,  pragmatiku  a  empirie)  a  jeho  základem  je  interpersonální 
komunikace  a  schopnost  sebezdokonalování,  kreativita,  intuice  a 
schopnost racionální a pragmatické analýzy a syntézy faktů. Takže jestli je 
praxe taková, že vysokou flexibilitu na požadavky a stejně tak vysokou 



flexibilitu uplatnění mají mít zejména bakaláři, pak profil jejich vzdělávání 
je tak nutné upravit.

Obr.  1:  Znalostní  a 
teoretické  východiska 
managementu [1]

Je  nevyhnutné  nejenom 
to,  že  vysoké  školy 
budou  lépe  a  moderněji 
připravovat  nové  adepty 
managementu,  ale  i 
samotný  management 
vysokých  škol,  zejména 
vrcholový  a  zejména 
veřejných  vysokých  škol 
se změní.

Neznamená  to  výměnu  osob,  ale  doslova  profesionalizaci  vrcholového 
managementu  vysokých  škol  a  fakult,  operativně  reagujícího  na 
požadavky zákazníků, odběratelů, klientů, tj. rychle se měnícího prostředí, 
které  již  daleko  méně  „toleruje“  „akademickou“  setrvačnost  a 
konzervativizmus. 

Rychlé společenské změny doprovázející soudobý vývoj společnosti, jsou 
průvodním znakem měnící se situace okolí škol, zejména univerzit. Proto i 
management  škol  musí  kopírovat  vývoj  ve  svém  okolí,  pokud  nechce 
časem  „zkolabovat“.  Znamená  to  management  změn  a  přizpůsobení 
organizace na procesní orientaci s cílem uspokojování potřeb „odběratelů 
– zákazníků“ skrze řízení procesů. Procesní organizace pak musí být řízena 
integrovaným způsobem. Nesmíme zapomínat, že v globálním světe je i 
globální  „hřiště“  kde  vládne  hyperkonkurence  a  již  se  neochráníme 
uzavřením do „vlastní ulity“ odlišnosti, či výjimečnosti. 

Samozřejmě ve  vedeních  univerzit  nechybí  tvořivost,  neboť  funkcionáři 
vysokých  škol  jsou  i  vědci,  teoretikové  ekonomie,  techniky,  umění  a 
humanitních  věd  otázkou  však  je,  zda  je  to  dostatečná  manažerská 
kompetence.



Obr. 2: Postavení podniku ve znalostní společnosti

2. Univerzita – vysoká škola, procesní organizace se znalostním 
integrovaným managementem

… úspěch v náročnějším prostředí devadesátých let, se především musí 
vypořádat s dilematem: úspěch na trhu je stále závislejší na schopnosti 
učit se, přesto však se většina lidí učit neumí.

Chris Argyris

V historickém  konceptu  se  dnes  nacházíme  na  úrovni  čtvrté  generace 
managementu. První generace managementu účinná od počátku lidského 
věku, byl opakováním pokusů a omylů, tzv. spontánní etapa. Druhá, tzv. 
klasická  etapa,  bylo  řízení  „podle“  Taylora  –  Fayola  –  Webera,  funkční 
koncept,  „věda  o  řízení“  z počátku  dvacátého  století.  Třetí  generací 
(etapou)  je  procesní management  s funkčním  modelem  řízení  a 
hierarchickou organizací. Čtvrtou generací je  znalostní  management, tj. 
komplexnost, synergie, týmovost, zákaznický přístup, koncepce měkkých 
a tvrdých faktorů prosperity (vedení lidí, komunikace, delegace pravomocí 
a  odpovědnosti,  týmová  práce,  kvalifikace…  a  definované  vztahy 
pravomoci  a  odpovědnosti,  systémy  plánování,  operativní  řízení, 
informační systém…) atd.

Je  všeobecně  proklamované,  že  organizace  založená  na  znalostech  se 
zaměřuje na rozvíjení lidského potenciálu, na tzv. inteligenci organizace. 
Funkční přístup (se zaměřením na výsledky – orientace na důsledky a ne 
příčiny) je nahrazen přístupem procesním, který se zaměřuje na příčiny 
(odstranění příčin špatně probíhajících procesů uvnitř organizace). 



Obr. 3: Vývojové tendence organizační architektury

I na univerzitě je možné uplatňovat principy procesního managementu 
(práce, proces, organizace):

1. integrace a komprese prací

2. delinearizace prací (přirozená posloupnost prací s týmovou 
organizací)

3. nejvýhodnějšího místa realizace prací

4. uplatnění týmové práce

5. procesního zaměření motivace

6. odpovědnosti za proces

7. variantního pojetí procesu

8. 3S (samořízení, samokontroly, samoorganizace)

9. pružné autonomie procesních týmů

10.znalostní a informační bezbariérovosti

Procesní  orientace  se  většinou  spojuje  s tzv.  Business  Inteligence 
(realizace procesů založená na informacích o produktu/studijní program, 
výzkumný  program  a  zákaznících/studenti,  společnost,  podniky)  a 
vyžaduje změnu i v manažerské praxi. 

Procesní  „architektura“  řízení  a  projektové  řízení  spolu  s  týmovou 
organizací nejvíce vyžadují adekvátní motivaci a proto je velice důležitý 
tzv. vůdcovský princip u manažerů {i jeden ze základních principů modelu 
EFQM  (koncept  excelence),  řízení  kvality  na  prvním  místě  kvalifikuje 
vůdcovství}. 



Integrovaný  management  je  systém  řízení  aplikující  nejlepší  dobové 
koncepty řízení, které aplikují charismatičtí lídři vytvářející jejich integraci, 
tak aby dokonale vyhovovali podmínkám organizace – SINERGICKÝ EFEKT.

3. Závěrem

... já jsem vlastně jenom příživník, vstřebávám myšlenky a uvádím je do 
praxe.

Tomas Alva Edison

Na  závěr  se  vracím  k jednomu  konstatování  z  příspěvku,  současná 
univerzita  jako  moderní  konkurenceschopná  společnost  vyžaduje 
profesionalizaci  managementu,  zejména  toho  vrcholového  (s  největší 
odpovědností za budoucí postavení v globálním konkurenčním prostředí). 
To vyžaduje nejen zkušenosti z vědecké či pedagogické praxe, ale mnoho 
znalostí  z precedentů  managementu  nejlepších  společností  na 
„přesyceném“  globálním  trhu.  Proto  by  měl  být  v zájmu  každé  školy 
zaveden  systém  „profesionalizace“  manažerů  s pravidelným  systémem 
tréninků  v první  fázi.  Možná  v nepříliš  vzdálené  budoucnosti 
s vyostřováním konkurence  a  posilující  globalizací  bude  nutné  oddělení 
„akademické  autority“  od  výkonného  managementu  odpovědného  za 
provoz a rozvoj univerzit.
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