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Slovo recenzenta

Pojem výkonnosti se nejþastČji spojuje se sportovním prostĜedím: výkonný je fotbalista, který
bojuje o míþ stejnČ úpornČ v prvních minutách zápasu jako tČsnČ pĜed závČreþným hvizdem,
výkonný je tým tČchto borcĤ, válcující se železnou pravidelností své ménČ zdatné soupeĜe,
znaþnou výkonnost má vzpČraþ, jenž zdvihne nad hlavu trojnásobek své váhy, a výškaĜ, který
bČžnČ pĜekonává laĢku vysoko nad úrovní svých oþí. Ohromnou výkonnost mají železní muži
a železné ženy, schopní, respektive schopné, absolvovat bez pĜestávky plavecký, cyklistický þi
bČžecký maraton. Slovo „výkonnost“ je v tomto prostĜedí zpravidla synonymem výjimeþnosti
v boji þlovČka nejen se sebou samým a ve vzájemných kláních, ale také s þasem, výškou, hmotností a jinými veliþinami, mČĜitelnými jednotkami SI.
Výkonnost má však obdobu i v jiných, možná ménČ vzrušujících, ale rozhodnČ neménČ
dĤležitých aktivitách. Velký respekt má výkonný úĜedník, schopný vyĜídit naši žádost rychle
a bez zbyteþných formalit, výkonný opraváĜ, pĜicházející pĤl hodiny poté, co jsme ho pĜivolali,
a odcházející po stejnČ krátké dobČ s úsmČvem od opravené praþky, ledniþky þi poþítaþe, a také
výkonný manažer, který s nadhledem Ĝeší problémy ještČ dĜíve, než vzniknou. Také zde má
výkonnost svou konkrétní podobu: její mČĜení je sice spojeno s ménČ precizními mČĜítky, než
jsou dosažené skóre a jednotky SI, nicménČ s indikátory o to pĜíjemnČjšími a pĤsobivČjšími:
kvalita a štČstí naší životní cesty jsou totiž tím vČtší, þím ménČ nevyĜízených žádostí nám leží
v mysli, þím ménČ spotĜebiþĤ v naší domácnosti nefunguje a þím menší trable máme v práci.
Jak je to ale s výkonností podniku a jiných ekonomických entit? Jak mČĜit a – návaznČ – jak
úspČšnČ Ĝídit výkonnost složitých ekonomických organismĤ, pĤsobících v náladovém tržním
prostĜedí, které nezná spravedlnost v tom smyslu, že by stejnČ odmČĖovalo podniky se stejným
potenciálem, mČĜeným v jednotkách SI, a se stejnou strukturou obdobnČ výkonných pracovníkĤ?
Jakkoli jsem si vČdom, že þtenáĜĤm tČšícím se na praktický návod typu „MČĜení výkonnosti
snadno a rychle“ zkazím radost, musím zdĤraznit, že pĜedkládaná kniha na výše uvedenou otázku neodpovídá jednoznaþnČ. „Ducha“ knihy neocení po zbČžném pĜeþtení ani ti, kteĜí se snaží
pochopit složitosti souþasného svČta na základČ „pohádkových“ þernobílých vidČní ve smyslu
„staré – nové“, „tradiþní – moderní“ þi „dobré – špatné“. Co víc, „ekonomické“ mČĜení výkonnosti je dnes složitým systémem otázek, na které se autor pokouší odpovČdČt velice poctivČ – to
je v ĜadČ vzájemných souvislostí a u vČdomí hraniþních vazeb zejména na Ĝízení výkonnosti;
tato rozhraní autor ve svých úvahách spíše výraznČ pĜekraþuje, než aby je nechal bez vyjádĜení
þi komentáĜe. Tento fakt mĤže pĜekvapit pĜíznivce „rychloþtení“ a þtenáĜe, kteĜí sahají po knize
ve volných desetiminutovkách.
I odborníka, který již o mČĜení výkonnosti nČco ví, pĜekvapí obsahová hutnost textu, jeho
úspornost a provázanost. Tyto rysy jsou sice pĜíjemné každému, kdo se chce o tématu dozvČdČt na
co nejmenším poþtu stránek co nejvíce, zároveĖ ale vyvolávají potĜeby, kterým jsme nad þtením
Ĝady jiných knih odvykli: tuto knihu je tĜeba þíst – nikoliv jí listovat –, text je tĜeba relativnČ
intenzivnČ vnímat – což znamená odhánČt myšlenky na vše ostatní – a nad textem je tĜeba pĜemýšlet – což je špatná zpráva pro všechny, kteĜí berou knihu jako uspávací prostĜedek, i pro ty,
kteĜí se ztotožĖují s rþením „myšlení bolí“ a rozvíjejí ho ve smyslu „není dĤvod si pĤsobit bolest“.
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Nechci se pasovat do role myslitele, který se sice jemnČ, ale pĜesto zĜetelnČ od tČchto þtenáĜĤ
distancuje; nebylo by to ode mne upĜímné, a co víc, domnívám se, že sama naše podstata nám
našeptává, že je krásnČjší žít s jednoznaþnými než relativními pravdami a dobírat se významných
efektĤ s co nejmenším úsilím. Navzdory tomu jsem si rukopis pĜeþetl s ohromným pocitem
obohacení, a pokud pĜedchozí dva odstavce znČly tak, že chci autorovi odehnat þtenáĜe a vydavateli snížit objem prodeje, vČĜím, že se mi podaĜí pĜesvČdþivČ vyjádĜit to podstatnČjší – a sice,
že kniha stojí za pĜeþtení.
To, co upoutá na první pohled, je formulaþní, jazyková a stylistická stránka; pĜedmČtem
publikace nejsou jednoduché jevy a souvislosti, jsou však zpracovány nesmírnČ þtivým zpĤsobem, který þtenáĜĤm dává možnost vniknout do problematiky mČĜení výkonnosti až pĜitažlivým
zpĤsobem. Zejména tato „vlastnost“ knihy pĤsobí nejen inspirativnČ, ale i v tom smyslu, že se
do þtení a myšlení není tĜeba pĜíliš nutit.
K této skuteþnosti pĜispívá i Ĝada pĜíkladĤ; nejen tČch takzvanČ seriózních, ale rovnČž tČch,
které dokumentují obecné tendence na srovnáních z jiných oblastí našeho snažení a na vzájemných analogiích, ale i nadsázkách a metaforách. Pokud je kniha zajímavá kaleidoskopem vztahĤ
a protikladĤ, bylo pro mČ jedním z významných rysĤ poznání, že i nad obsahovČ složitou knihou
se lze usmívat, a dokonce také smát.
Pro knihu je pak pĜíznaþný i další z paradoxĤ – autor vychází pĜi zpracování zvoleného
tématu ze znaþného rozsahu literárních pramenĤ, jejichž šíĜe, variabilita pĜístupĤ a doba vzniku
reÀektují stavební kameny a vývoj dané problematiky. PĜesto jde o dílo, které je myšlenkovČ
velice originální. Názory a postoje všech, které autor knihy (budiž Ĝeþeno, že velice poctivČ)
cituje, netvoĜí jádro knihy; obraznČ Ĝeþeno, „stojí u cesty“, kterou zamČĜil a vybudoval autor,
aby mu pomohly doplĖujícím þi vyluþujícím zpĤsobem obhájit, proþ cestu vede právČ tímto
smČrem a proþ využil ten který materiál.
Pozoruhodný je i zpĤsob, jakým autor formuluje své vlastní úvahy i hodnotící komentáĜe
a glosy k citovaným literárním zdrojĤm. Ty velice noblesnČ, zároveĖ však i velmi pĜesvČdþivČ
umožĖují rozpoznat, k jakým názorĤm se autor kloní (jde-li o rozdíly v názorech rĤzných autorĤ
na Ĝešenou problematiku), respektive jaký názor zastává (jde-li o jeho vlastní závČry); jakkoli
zĜetelné je však autorovo stanovisko, je z textu knihy zĜejmá i úcta k alternativnímu názoru.
Tím, že se snaží hledat nové pravdy, vyvolá kniha nutnČ diskusi a odlišné názory; nikoliv však
kontroverzi.
Významným obsahovým rysem publikace je skuteþnost, že není disciplinárnČ zamČĜena.
Volím úmyslnČ tuto negativní charakteristiku, neboĢ interdisciplinární pĜístup – spojení þasto
užívané (nadužívané?) – se dnes volí i pro výstupy, které se ve svém primárnČ disciplinárním
pohledu na realitu zabývají i hraniþními vazbami k jiným disciplinárnČ zamČĜeným úhlĤm zkoumání. Není divu – odborné publikace píší dnes zejména vysokoškolští uþitelé, a svČt vysokých
škol se svými vČdecko-výzkumnými ambicemi a nesporným potenciálem, ale také se svou strukturou pĜedmČtĤ, oborĤ, kateder a relativnČ úzce specializovaných odborníkĤ je svČtem disciplín.
SvČt manažerĤ si však dnes klade spíše pĜímoþaĜejší otázku „Jak Ĝídit podnik?“, aniž by se
zabýval tím, která z disciplín ho vede správným smČrem. ZĜejmá tendence progresivních ¿rem
koncipovat systém Ĝízení na bázi multidimenzionálního pohledu na podnikatelský proces vede
ke stále silnČjší integraci všech aspektĤ jeho cílevČdomého ovládání; strategického, taktického
i operativního horizontu, výkonového, odpovČdnostního, procesního, zákaznického a teritoriálního prĤĜezu, organizaþní, plánovací, kontrolní, motivaþní i informaþní funkce a také jeho
naturálnČ vČcné a hodnotové podstaty. V knize nenajdete pojmy „interdisciplinarita“, „integrita“
þi „multidimenzionalita“, ve své podstatČ je však využívá a zkoumá. A právČ tento pohled je
výchozím bodem dalšího z jejích paradoxĤ: vzájemná provázanost jednotlivých prĤĜezĤ bude
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jistČ velice blízká tvĤrþím manažerĤm, zoceleným praxí, a to pĜesto, že jazyk knihy není jazykem
praktika a kniha není urþena jen pro praxi.
Nejen praktici, ale i ostatní þtenáĜi jistČ ocení primárnČ uživatelské zamČĜení knihy. HlavnČ
s ohledem na skuteþnost, že pĜedmČtem našeho zájmu jsou informace – odraz reality, jehož
nejdĤležitČjšími funkcemi jsou odstraĖovat neurþitost a dát nám schopnost se kvali¿kovanČ
rozhodovat v naší (mimo jiné i ekonomické) cestČ životem – kniha nesmírnČ ctí zásadu, že
ne každý náš poznatek musí být nutnČ informací a že žádný náš poznatek není univerzálnČ
využitelnou informací, relevantní pro Ĝešení jakékoliv rozhodovací úlohy. V tomto smyslu se
odlišuje od jiných textĤ, které se intenzivnČ zabývají úvahami na téma „Jak...“, aniž by v nich
byly dostateþnČ vyjasnČny nutnČ pĜedcházející otázky „Proþ…“, „Pro koho…“ a „Pro Ĝešení
jakých rozhodovacích úloh…“.
V knize lze nalézt Ĝadu dalších protikladĤ: þtenáĜe možná pĜekvapí datum narození autora, ne
zcela korespondující s vyzrálostí myšlenek a uceleností textu; aþkoliv se v ní nehovoĜí o krizi,
je v ní Ĝada myšlenek dokumentujících, jak neadekvátní zpĤsoby mČĜení a Ĝízení výkonnosti
pĜispČly k jejímu vzniku þi prohloubení, ale také Ĝada inspirací na téma „jak z krize ven“, dílo
obsahuje i úvahy urgentní a naléhavé, které však nejsou formulovány ve smyslu „trubme na
poplach“. Pro mČ však bylo nejvČtším paradoxem zjištČní, že – pokud se mi v poslední dobČ
spojuje þtení odborných textĤ se vzdálenými analogiemi – se mi pĜi þtení této knihy do mysli
vkradl již témČĜ zapomenutý pocit z písnČ Vladimíra Merty Harmonie. Nejen úvahou, že se
k tomuto textu budu nucen vracet, abych ho plnČ pochopil (sám Merta nazývá své skladby písnČmi pro x-tý poslech), ale zejména na bázi zjištČní, že všechny výše uvedené protiklady mají
svĤj vnitĜní obsah, strukturu a zejména cíl, k nČmuž ve vzájemné synergické harmonii spČjí.
Autor knihy je nejen – jak uvádí ve své pĜedmluvČ – vysokoškolským uþitelem, výzkumným
pracovníkem a lektorem; ve své druhé profesi, zdánlivČ tČžko sluþitelné s povoláním uþitele
úþetnictví, je také pianistou. Zdá se mi, že právČ paradox, který plyne ze spojení principĤ a zásad mČĜení výkonnosti složitých ekonomických organismĤ a jejich hudebního souznČní, dal
vzniknout výjimeþnému dílu…
VČĜím, vážení þtenáĜi, že mi v tomto vzletném hodnocení dáte za pravdu.
V Praze 14. záĜí 2009
Bohumil Král
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Vážená þtenáĜko, vážený þtenáĜi,
když otevíráte tuto knihu, možná si Ĝíkáte, jestli toho o otázkách spojených s výkonností, s jejím
Ĝízením, mČĜením a vyhodnocováním už nebylo napsáno docela dost. A to pĜesto, že se jedná
o tematiku velmi významnou pro každého, kdo se zajímá o vývoj a výsledky þinnosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektĤ. VČĜte, že váš názor chápu, rozumím mu a vlastnČ ho
spolu s vámi zastávám i já sám.
Proþ tedy vĤbec vzniká tato kniha? Zmapujeme-li knižní trh s publikacemi o výkonnosti,
objevují se na nČm – s trochou autorského zjednodušení Ĝeþeno – tituly, které mĤžeme roztĜídit
do tĜí typických skupin.
První skupinu pĜedstavují „praktické pĜíruþky“, které mají charakter jakéhosi manuálu nebo
sbírky „osvČdþených receptĤ“, tedy jakýchsi návodĤ, jak postupovat v urþitých manažerských
situacích. Jejich pĜednosti jsou zĜejmé – dobrá þtivost, snadná pochopitelnost, jednoduchá aplikovatelnost. PrávČ tyto pĜednosti ale urþují i jejich omezení – jsou mnohdy pĜíliš ploché na to,
aby postihly celé spektrum faktorĤ ovlivĖujících rozvoj podniku, pĜíliš pohotové na to, aby na
jejich základČ mohla vzniknout manažerská vize toho, jak dlouhodobČ usmČrĖovat a podnČcovat
podnik na jeho plavbČ peĜejnatými vodami trhu.
Do druhé skupiny publikací mĤžeme zaĜadit ty tituly, jež pĜibližují urþitý konkrétní manažerský koncept, který autoĜi úspČšnČ realizovali ve své manažerské nebo poradenské þinnosti.
Tyto publikace jsou rozhodnČ velmi cenné – pĜedstavují „živé“ a obvykle i ucelené manažerské
pĜístupy. Navíc se – zvláštČ u publikací z dílen profesionálních konzultantĤ – jedná o pĜístupy,
které byly odzkoušené ve vČtším spektru podnikĤ, což jejich realizátorĤm pomohlo vyladit
poþáteþní slabé stránky tČchto konceptĤ a dosáhnout urþité míry zobecnČní jejich myšlenek tak,
aby byl daný koncept pĜenositelný i napĜíþ rĤznými odvČtvími a typy podnikĤ.
Na druhou stranu je potĜeba si pĜi jejich þtení (a úvahách o pĜípadné inspiraci pro naši vlastní
þinnost) uvČdomit, že tato vyzkoušená a vyladČná manažerská nebo controllingová Ĝešení znamenají pro autory know-how, nehmotné aktivum, které vytvoĜili, které jim pĜináší ekonomický
prospČch, a které mají proto potĜebu chválit i chránit. Dovolte mi na tomto místČ krátkou – a pochopitelnČ subjektivní – úvahu nad otázkou, jaké to mĤže pĜinášet dĤsledky.
Na zaþátku takové publikace je tĜeba vysvČtlit, jak nosný a revoluþní je novČ pĜedstavovaný
koncept, což nutnČ vyvolává potĜebu ukázat, jak problematické a zastaralé jsou ty koncepty,
které jsou v souþasnosti populární (nebo pĜi ostĜejší rétorice: „se nám zdály ještČ donedávna
dostateþné“). Podobnost s budováním módních trendĤ napĜíklad v odČvním prĤmyslu proto
urþitČ není þistČ náhodná, a to vþetnČ „fígle“, že se po urþité dobČ nČkteré pĜedchozí trendy
mohou opČt „znovuobjevit“. SamozĜejmČ doba do dalšího znovuobjevení musí být dostateþnČ
dlouhá na to, aby takové šaty už vČtšina zákazníkĤ nemČla v šatníku, protože musely uvolnit
místo tČm respektujícím modernČjší trend (pro pĜístupy k ¿remnímu Ĝízení to platí analogicky).
Dále je tĜeba pĜesvČdþit, nakolik je Ĝešení pĜedstavovaného konceptu ucelenČjší, efektivnČjší,
cílenČjší, kvalitativnČ hodnotnČjší atp. (toto laudatio je možné obmČnit þi rozšíĜit podle vlastní
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chuti), než jsou jiné koncepty, které se objevují na manažerském trhu souþasnČ s tím naším,
a jsou proto vlastnČ konkurenþní. A protože jsou tvĤrci tČchto publikací þasto opravdu mistry
v oblasti marketingu a protože jejich výkonnost se mČĜí objemem realizovaných prodejĤ jejich
know-how, odvádČjí pĜi psaní publikací svoji práci opravdu dobĜe (stejnČ dobĜe jako Ĝada obchodních zástupcĤ pĜi prodeji hrncĤ a pánví na zájezdech pro dĤchodce...).
Na obou tČchto skuteþnostech není v zásadČ nic špatného. Je na zkušenosti a nadhledu þtenáĜe, aby posoudil, porovnal a samostatnČ se rozhodl, jakou inspiraci si odnese z kterého pĜístupu,
místo toho, aby si nechal nasadit pĜi prvním oslepení brýle mámení (dĤsledky pro podnik by asi
byly závažnČjší než dvacet tisíc za neuváženČ nakoupené hrnce...). Je bohužel pravda, že v þasech
tČžkých, þi dokonce krizových, o kterých v posledních letech mezi Ĝadou (nejen) þeských podnikĤ
„není nouze“, je udržení si nadhledu a chladné hlavy nelehkým úkolem, jehož dosažení se však
obvykle jen ještČ více vzdaluje emocionálnČ ladČnými, nekoncepþními rozhodnutími „sáhnout“
po Ĝešení, které dá nadČji, a tím na þas utlumí strach a obavy z budoucnosti.
Dalším, typicky marketingovým tahem autorĤ knih o konkrétních manažerských koncepcích
je to, že publikace mají vlastnČ charakter jakési ochutnávky. Pokud tato ochutnávka naláká
k bližšímu zájmu o daný koncept, þtenáĜ zjistí, že realizace v podniku ve skuteþnosti není možná
bez najmutí ¿remního konzultanta nebo trenéra a bez zakoupení informaþních a komunikaþních
technologií podporujících implementaci daného konceptu. Ani na této charakteristice publikací
o konkrétních manažerských konceptech není nic špatného. Je jen vhodné si pĜi rozjímání nad
nimi uvČdomit, že jsou vlastnČ velmi výpravným marketingovým materiálem svých autorĤ nebo
¿rem, se kterými tito autoĜi spolupracují.
TĜetí skupinou titulĤ z oblasti výkonnosti, které mĤžeme najít na knižním trhu, jsou uþebnice
pro vysoké školy a rĤzné další vzdČlávací instituce „školního“ i profesního vzdČlávání. I tyto
publikace mají celou Ĝadu výhod. Jejich text je vČtšinou velmi pČknČ utĜídČný a metodický
(vždyĢ jejich autoĜi tyto uþebnice obvykle také využívají pĜi své výuce, a mohou proto využít
bezprostĜední zpČtnou vazbu od svých studentĤ a kolegĤ) a navíc doprovázený Ĝadou ilustrativních pĜíkladĤ a úkolĤ k procviþení. Na druhou stranu bývají þasto uþebnice „šity na míru“
potĜebám kurzĤ v konkrétních studijních programech urþitých typĤ škol. Z toho dĤvodu volba
témat, hloubka jejich zpracování a Ĝešení vazeb na ostatní oblasti nemusí „mimoškolním“ þtenáĜĤm plnČ vyhovovat.
Publikace, kterou jste právČ otevĜeli, nepatĜí prvoplánovČ ani do jedné z tČchto tĜí skupin.
Její autor – vysokoškolský uþitel, výzkumný pracovník a lektor – se vČnuje sledování vývoje
v oblasti mČĜení výkonnosti již více než deset let. Tato kniha proto mapuje a shrnuje ty koncepty a metody, jež nejvýznamnČji ovlivnily pĜístup k výkonnosti a zpĤsobĤm jejího mČĜení
v posledních desetiletích a jejichž myšlenky se staly souþástí toho, co by bylo možné oznaþit
jako „myšlenkovou bázi“ v oblasti mČĜení výkonnosti.
MČĜení výkonnosti je téma, které bychom mohli popsat dvojicí – na první pohled vzájemnČ
si odporujících – pĜívlastkĤ: tradiþní a moderní. UvČdomme si, že i když mČĜení výkonnosti
nebylo a u mnoha odborníkĤ ani v souþasné dobČ není považováno za samostatnou disciplínu,
jeho pĜíbČh a osudy jsou dobĜe þitelné v historii i souþasnosti celé Ĝady oborĤ zabývajících se
(jednoduše Ĝeþeno) získáváním a komunikací informací, jako jsou ¿nanþní výkaznictví, ¿nanþní
analýza, manažerské úþetnictví, controlling, oceĖování podniku, oceĖování majetku a závazkĤ,
i jejich využitím, jako jsou ¿nanþní Ĝízení, Ĝízení výkonnosti, plánování a rozhodování, manažerské Ĝídicí systémy atp.
NicménČ pĜehled toho nejlepšího, co bylo v oblasti mČĜení výkonnosti v rĤzných oblastech
a disciplínách vymyšleno, by nemČl být hlavním zámČrem publikace. MČl by spíše sloužit jako
východisko k úvahám þi možná ještČ lépe Ĝeþeno esejĤm nad koncepþními otázkami spojenými
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s mČĜením výkonnosti. Publikace proto nenabízí pohotové odpovČdi, které by okamžitČ navedly
manažera k Ĝešení otázek typu „Co mám teć dČlat, abych zlepšil naši výkonnost?“. Dává si
spíše za cíl vytvoĜit prostor k zamyšlení nad tím, jakým zpĤsobem uvažujeme o výkonnosti
jako citlivém fenoménu spojeném s podnikovou þinností, který se mimo jiné snažíme mČĜit,
posuzovat a vyhodnocovat.
Víra v to, že „výkonnost existuje“, že se jí mĤžeme pĜiblížit, že mĤžeme konat v souladu
s vírou v její moc, sílu a rozvoj, a že díky tomu mĤže dojít k jejímu „zjevení“ v mČĜítkách
výkonnosti, ovlivĖuje – u nČkoho s horlivým zápalem, u jiného s urþitou laxností – jednání
vČtšiny z nás. Jaká je naše motivace k zájmu o výkonnost, proþ toužíme po tom, aby „se nám
zjevila“, jak dlouho máme být pĜi þekání na ni trpČliví, jakým zpĤsobem máme její projevy
sledovat, jak je máme interpretovat a jak rozhodovat na základČ toho o našich dalších krocích;
to jsou – v obrazném vyjádĜení – nČkteré ze základních otázek, u kterých by vám tato kniha
mohla pomoci pĜi hledání odpovČdí.
Komu je tedy publikace urþena? StruþnČ Ĝeþeno všem, kteĜí si uvedené otázky pokládají nebo
kteĜí je považují za významné, aĢ už jsou to ti, kteĜí informace o výkonnosti podniku využívají
pĜi svém rozhodování (tj. zejména investoĜi, kteĜí ¿rmČ poskytují kapitál, a manažeĜi na všech
úrovních podnikové hierarchie), ti, kteĜí jsou odpovČdní za pĜípravu a prezentaci tČchto informací
(tj. pĜedevším ¿nanþní Ĝeditelé, controlleĜi a úþetní), nebo ti, kteĜí se na výkon tČchto þinností
bČhem svého studia pĜipravují (tj. zejména studenti univerzit, vysokých a manažerských škol).
Pokud budete mít, vážení a odvážní þtenáĜi, po pĜeþtení knihy pocit, že jste se „nČco nového“
o výkonnosti a jejím mČĜení dozvČdČli, je to dobrá zpráva. Pokud budete mít pocit, že jste se
pĜi þtení neudrželi a publikace ve vás vzbudila potĜebu se nad jejím obsahem zamyslet, bude to
výborná zpráva pro autora a pevnČ vČĜím, že i pro vás. Nové znalosti nás sice rozvíjejí, vlastní
pĜemýšlení ale našemu rozvoji „dává kĜídla“.
PĜíjemné poþtení pĜeje a na vaše reakce (napĜíklad na e-mailové adrese wagner@vse.cz)
se tČší
Jaroslav Wagner, Milovice nad Labem, þervenec 2009
P. S.: DČkuji všem, kteĜí inspirací pĜispČli ke vzniku a podobČ této knihy a jejichž námČtĤ
a postĜehĤ se velmi vážím. Zvláštní podČkování patĜí mé manželce ZuzanČ za její nekvanti¿kovatelnou trpČlivost, díky níž mohla tato kniha vzniknout.
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1 K pojetí výkonnosti

1.1

Co znamená „výkonnost“

1.1.1

Deﬁnice výkonnosti

Výkonnost pĜedstavuje pojem, který jsme si zvykli používat pomČrnČ bČžnČ v každodenním
jazyce bez ohledu na naše odborné þi zájmové zamČĜení. Je zajímavé si povšimnout, že þím
þastČji urþitý pojem – mnohdy v rĤznorodých souvislostech – používáme, tím více se stává
pĜirozenou souþástí našich oþekávání, že i naši partneĜi, s nimiž pĜi spoleþné komunikaci tento
pojem používáme, vČdí, co je vlastnČ jeho obsahem, a rozumČjí, co jím chceme vyjádĜit.
Významová podstata užívaného pojmu nám pĜitom mĤže pĜi „spoleþné“ komunikaci docela
snadno uniknout. Pokud taková situace nastane, je to v lepším pĜípadČ škoda a naše komunikace se zdržuje nutností si takový pojem ještČ jednou vysvČtlit, v horším pĜípadČ znamená
takové neporozumČní významné omezení smysluplnosti naší komunikace a v dĤsledku toho
i racionality spoleþné þinnosti.
Protože se pojem výkonnost používá v rĤzných oborech od sportu po svČtovou ekonomiku,
mĤžeme na otázku, co znamená výkonnost, najít celou Ĝadu odpovČdí. V obecném pojetí –
a velmi zhuštČnČ vyjádĜeno – výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje zpĤsob,
respektive prĤbČh, jakým zkoumaný subjekt vykonává urþitou þinnost, na základČ podobnosti s referenþním zpĤsobem vykonání (prĤbČhu) této þinnosti. Interpretace této charakteristiky pĜedpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenþního jevu z hlediska
stanovené kriteriální škály.

1.1.2

Pojetí výkonnosti u vlaštovek a manažerů

Takovéto vymezení výkonnosti je využitelné v podstatČ pro každý živý organismus. MĤžeme
napĜíklad popsat výkonnost páru vlaštovek stavČjících hnízdo srovnáním s výkonností jiného
(referenþního) páru vlaštovek, pĜiþemž kritériem pro interpretaci mĤžeme stanovit tĜeba poþet
pĜeživších mláćat. Už na tomto „vlaštovþím“ pĜíkladČ se ukazují první fundamentální principy
spojené s pojetím výkonnosti.

Cílovost aneb Dělat správně to správné
PĜedpokládám, že na otázku, podle þeho máme popsat a interpretovat výkonnost vlaštovek,
vČtšina z nás odpoví, že poþet mláćat, která pĜežijí a budou schopna odletČt na zimu do teplých
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krajin, je nejspíše tím základním kritériem, které charakterizuje výkonnost vlaštovþího páru
stavČjícího hnízdo.
Již takováto odpovČć v sobČ zahrnuje jeden z axiomĤ spojených s výkonností (neboli východisek), které pĜijímáme, aniž bychom je dokazovali. Tím axiomem je, že þinnost, jejíž výkonnost
posuzujeme, je cílovČ zamČĜená, tedy že vede v budoucnosti – aĢ uvČdomČle nebo neuvČdomČle – k dosažení urþitého stavu þi dČje nebo alespoĖ ke snaze se takovémuto výsledku pĜiblížit.
Pro zdĤraznČní cílového zamČĜení þinnosti se mĤže ukázat jako užiteþné rozlišit dvČ na
sebe navazující dimenze výkonnosti, které jsou vlastnČ odpovČćmi na jednoduchou otázku,
co je možné udČlat pro to, abychom k dosažení urþitého cíle smČĜovali. V angliþtinČ by rozdíl
dvou základních odpovČdí šlo velmi názornČ ukázat pouhým pĜehozením dvou slov v jedné
vČtČ. První z nich „do the right things“ (tedy dČlat správné vČci) ukazuje na výkonnost ve
smyslu volby þinnosti, kterou uskuteþĖujeme. Tuto dimenzi výkonnosti obvykle oznaþujeme
jako efektivnost. Druhá z odpovČdí „do the things right“ (tedy dČlat vČci správnČ) ukazuje na
výkonnost ve smyslu zpĤsobu, jakým uskuteþĖujeme zvolenou þinnost. Tuto dimenzi obvykle
oznaþujeme jako úþinnost.
Vlaštovky to mají na rozdíl od nás lidí v tomto ohledu docela jednoduché. Otázku, které
vČci jsou správné, Ĝešit nemusí, protože ji za nČ „vyĜešily“ instinkty. Úkol postavit hnízdo
správnČ zase Ĝeší na základČ zkušenosti vytvoĜené pĜedchozími generacemi svého druhu, aniž
by si dopĜedu nastavily žádoucí cílové hodnoty nebo tĜeba použily jako externí benchmarking
to nejlepší hnízdo v okolí.
Protože lidský druh jedná mnohem ménČ na základČ instinktĤ a zkušenosti získané ontogenetickým vývojem a mnohem více na základČ racionality a vlastní zkušenosti (ponechme teć
stranou otázku, zda je to dobĜe þi nikoli), rozlišení tČchto dimenzí výkonnosti, tedy volby þinnosti
a zpĤsobu jejího uskuteþnČní, odpovídá i obvyklému pĜístupu k vymezení základních oblastí
vČdomé þinnosti manažera, a to rozhodování (anglicky decision making) a Ĝízení realizace
uskuteþnČných rozhodnutí (anglicky management control)1.

Finalita
NicménČ vraĢme se zpČt k hodnocení aktuální výkonnosti vlaštovek stavČjících hnízdo. Pokud
chceme poþet pĜeživších mláćat použít pro popis výkonnosti toho, jakým zpĤsobem náš vlaštovþí
pár právČ v tomto období staví hnízdo, a využít tuto informaci pro srovnání schopnosti rĤzných
vlaštovþích párĤ postavit hnízdo, dostáváme se v prĤbČhu stavby hnízda u všech párĤ k nulovým
hodnotám – žádné ptáþe se ještČ nevylíhlo, nemohlo tedy ani pĜežít... Takové poznání nám však
tČžko umožní uskuteþnit jakoukoli aktuální interpretaci vlaštovþí výkonnosti.
Je pĜitom zĜejmé proþ: Hodnoty tzv. primárních kritérií výkonnosti, tedy mČĜítek, která
umožní provést celkovou (¿nální) interpretaci a vyhodnocení výkonnosti, se totiž v ucelenČ
popsatelné a interpretovatelné podobČ projeví až po ukonþení dané þinnosti. Chceme-li popsat

1

PĜipomeĖme, že spektrum významĤ pojmu Ĝízení je v þeském jazyce velmi široké. V manažerské
literatuĜe se využívá jak pro souhrnné oznaþení všech þinností, které provádí manažer pĜi ovládání
vývoje podniku, tedy Ĝízení ve významu anglického to manage, tak pro oznaþení té þásti tČchto þinností, která souvisí s realizací nebo pĜesnČji Ĝeþeno s usmČrĖováním prĤbČhu realizace vlastnických
nebo manažerských rozhodnutí (jedná se zejména o organizaþní a kontrolní þinnosti), tedy Ĝízení ve
významu anglického to control. Spojením management control zdĤrazĖujeme, že se jedná o vČdomé
usmČrĖování prĤbČhu realizace provádČné Ĝídícím subjektem (manažerem).
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výkonnost subjektu již v prĤbČhu þinnosti (což je obvykle jeden ze základních požadavkĤ na
mČĜení výkonnosti), bude nezbytné odvodit z primárních kritérií taková pĜíþinnČ (kauzálnČ)
související mČĜítka, tzv. sekundární kritéria výkonnosti, která budou již v prĤbČhu uskuteþĖování zkoumané þinnosti vykazovat nenulové hodnoty, a která budou díky tomu prĤbČžnČ
srovnatelná a interpretovatelná.
Co je tedy tím vhodným sekundárním kritériem, podle nČhož je možné srovnávat výkonnost
hnízdo stavČjících vlaštovek? Rychlost a þasový prĤbČh stavby, odolnost vĤþi poþasí, hojnost
potravy nebo nedostupnost pro predátory? Je samozĜejmČ pravda, že pokud hnízdo nebude postaveno vþas, hrozí, že na vlaštovky zbude v tvrdém konkurenþním boji málo potravy a mláćata
nestaþí zesílit natolik, aby byla schopná odletČt do zimovištČ. Na druhou stranu, pro koho bude
užiteþná potrava, když nám hnízdo sfoukne vítr nebo když vejce þi mláćata sežerou predátoĜi?
Obdobný „nepĜekonatelný“ rozpor argumentĤ pro a proti bychom asi snadno našli u kteréhokoli
kritéria.
Je zĜejmé, že snaha o výbČr jednoho ze sekundárních kritérií nemĤže pĜinést uspokojivé Ĝešení
a že je tĜeba zahrnout do sledování výkonnosti širší paletu sekundárních kritérií. Další otázkou
samozĜejmČ je, jakým zpĤsobem urþit (ne)zastupitelnost jednotlivých kritérií a nastavit váhy
dílþích kritérií v tomto vlaštovþím „scorecardu“. A protože – s trochou nadsázky Ĝeþeno – Ĝízení
organizace je obvykle minimálnČ stejnČ složité jako stavČní vlaštovþího hnízda, vyžaduje popis
výkonnosti prĤbČhu podnikové þinnosti takový systém mČĜení výkonnosti, který bude založený
na širší paletČ propojených a vzájemnČ vyvážených mČĜítek. Snaha najít mezi nimi jedno,
„to nejkrásnČjší“ (nejvýznamnČjší, nejkomplexnČjší...), mĤže proto – na rozdíl od pohádek – jen
sotva skonþit happy endem.

Informace o výkonnosti versus chování vlaštovky a manažera
Zkusme si položit otázku, v þem se liší úþinek sledování (mČĜení) výkonnosti hnízdo stavČjících
vlaštovek na prĤbČh toho, jak staví hnízdo, od úþinku sledování výkonnosti manažerĤ na zpĤsob
jejich práce. Je možné empiricky prokázat, že aĢ výkonnost vlaštovek budeme þi nebudeme mČĜit
a interpretovat, pak za pĜedpokladu, že je sledováním nebudeme rušit, bude jejich výkonnost
zcela stejná. StejnČ tak je možné prokázat, že budeme-li sledovat výkonnost manažerĤ a výsledky
svého pozorování komunikovat buć tČmto manažerĤm, nebo dalším uživatelĤm, kteĜí mohou
práci manažerĤ ovlivnit, výkonnost manažerĤ nikdy stejná nezĤstane.
ýinnost vlaštovek je sice cílovČ zamČĜená, její volba i zpĤsob uskuteþĖování jsou však instinktivní. ýinnost manažera je též cílovČ zamČĜená, je však obvykle zþásti instinktivní a zþásti
uvČdomČlá. V dĤsledku toho þinnost manažera není neutrální vzhledem k tomu, je-li si vČdom
toho, že je jeho výkonnost sledována (v tom je to ještČ obdobné jako u vlaštovky – oba, pokud si uvČdomují, že nČkdo sleduje prĤbČh jejich þinnosti a nejsou na toto sledování zvyklí, se
chovají „jinak“), ale zejména vzhledem k tomu, jakým zpĤsobem se informace o výkonnosti
interpretuje a komunikuje.
Informace o výkonnosti v dĤsledku toho nemá neutrální vztah k prĤbČhu dČje, který popisuje.
Má kromČ své popisné (deskriptivní) funkce i funkci usmČrĖující a aktivizující, tj. ovlivĖující
další prĤbČh sledovaného dČje v podobČ stimulace k urþitému chování a jednání. Tato dvojí
funkce informací o výkonnosti zásadním zpĤsobem formuje úvahy o mČĜení výkonnosti. MČĜení
výkonnosti podniku není tedy pouze nástrojem umožĖujícím popsat podnikovou výkonnost, ale
souþasnČ pĜedstavuje nástroj, jehož vhodným þi špatným využitím je možné pozitivnČ þi
negativnČ pĤsobit na chování a jednání tČch osob, které mohou prĤbČh zkoumané þinnosti
ovlivnit.

-
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Co se mČĜí, to se také dČje! Co chceš Ĝídit, musíš umČt mČĜit! ěekni mi, jak mČ budeš mČĜit
a hodnotit, a já ti povím, jak se budu chovat! To jsou typická hesla, se kterými se setkáváme
v praxi a která ilustrují stimulující a dispoziþní úþinek mČĜení výkonnosti na chování zkoumaného subjektu.

Výkonnost a sebereﬂexe
Dalším významným rozdílem pĜi úvahách o rozdílech v mČĜení výkonnosti u instinktivnČ se
chovajících subjektĤ (tj. v našem pĜíkladČ u vlaštovek) a u subjektĤ s kombinací instinktivního
a uvČdomČlého chování (manažerĤ) je schopnost sebereÀexe, která se obvykle projevuje u druhé skupiny subjektĤ (rozumČj manažerĤ), pokud disponují informacemi o své výkonnosti.
Kontrolovat své vlastní jednání a uvČdomovat si jeho možné dĤsledky jsou charakteristiky,
které odlišují druh Homo sapiens sapiens od ostatních živých organismĤ a které jsou natolik
nepostradatelné pro fungování þlovČka jako sociálního druhu, že se staly souþástí podmínek pro
uznání svéprávnosti þlovČka.
MČĜení výkonnosti pomáhá samostatnČ se zkoumajícímu subjektu zprostĜedkovat informaci
o jeho vlastní pozici, stavu i smČru vývoje. MČĜení vlastní výkonnosti a její interpretace proto
znamenají významný motivaþní prvek pĤsobící na þinnost sebereÀektujícího jednotlivce nebo
sebereÀektující spoleþnosti.

Výkonnost a hodnotová orientace
Dovolte krátkou úvahu jako odboþku. Znamená to tedy, že z uvedených charakteristik lidského
druhu (tj. cílovosti, uvČdomČlosti jednání a schopnosti sebereÀexe) nutnČ vyplývá pĜirozená
snaha, touha, úsilí... þlovČka po dosažení urþité úrovnČ (kvality) vlastní výkonnosti, respektive
výkonnosti sociální skupiny, jejíž je souþástí? Domnívám se, že z tČchto charakteristik ještČ
nikoli.
Zopakujme, na jakých principech je založeno výše uvedené vymezení výkonnosti. Využití
referenþního prvku (mĤže jím být þinnost jiného reálného subjektu, žádoucí nebo i ¿ktivní –
ideální – prĤbČh þinnosti atp.) a kriteriální (srovnávací) škály pro interpretaci vzájemného vztahu
zkoumaného subjektu a referenþního prvku znamená, že každý zkoumaný dČj je pĜi mČĜení
výkonnosti popsaný jako souþást soustavy uspoĜádané podle úrovnČ (kvality) výkonnosti. To,
že si þlovČk uvČdomuje své chování a jeho dĤsledky na výkonnost, však ještČ nutnČ neznamená
jeho snahu dosáhnout urþitého postavení v jakékoli soustavČ použité pro interpretaci výkonnosti.
Snaha o dosažení urþité pozice ve výkonnostnČ uspoĜádané soustavČ vyplývá ze stanovení
hodnot, a to hodnot jednotlivce i hodnot spoleþenského Ĝádu, jehož je jednotlivec souþástí.
Rozlišujme proto uvČdomČlé jednání, tedy jednání s vČdomím dĤsledkĤ pro výkonnost, od
jednání cílevČdomého, pĜi kterém snaha o dosažení urþité úrovnČ výkonnosti vyjadĜuje
cílovou orientaci subjektu na základČ vlastní hodnotové struktury nebo hodnotové struktury
nadĜazeného Ĝádu.
Ilustrativním pĜíkladem pro pochopení rozdílu tČchto rovin lidského jednání mĤže být tĜeba chování vrcholového atleta, který si v prĤbČhu sezony zapálí cigaretu, i když si je vČdom
rizika zhoršení funkce plic pĜi závodu a rychlejšího opotĜebení organismu, a tím pádem horší
výkonnosti.
Jiným pĜíkladem mĤže být ale také tĜeba rozhodnutí manažera odČvní ¿rmy nedávat zakázky
na šití odČvĤ dodavateli, který využívá dČtskou práci, i když si je vČdom toho, že tím zvyšuje
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náklady své ¿rmy. Respektuje tak hodnotu základní kvality lidského života pĜesto, že tím snižuje
výkonnost vlastní ¿rmy.
V souvislosti s úvahou pĜedcházejících odstavcĤ se nabízí jedno zásadní, þasto zmiĖované
tvrzení, které se používá jako argument pro „etickou obhajobu“ orientace subjektu na vlastní cíle,
a to, že základním principem, na kterém je založeno instinktivní i uvČdomČlé chování každého
živého organismu, je princip pĜežít s co nejvČtším pohodlím a s co nejmenším výdejem energie,
a základním kritériem pro interpretaci výkonnosti subjektu je vytvoĜit svou þinností podmínky,
které takové pĜežití umožĖují.
Tomuto tvrzení nelze v zásadČ nic vytýkat. Nabízí se však otázka, do jaké úrovnČ je pĜežití
výluþnou hodnotou dominantou, která usmČrĖuje prĤbČh þinnosti živých subjektĤ. PĜístupĤ
k zodpovČzení této otázky je rozhodnČ celá Ĝada. Domnívám se však, že odpovČdi typu „celý
život je boj o pĜežití“ a „veškerá naše þinnost je vedena snahou vytvoĜit podmínky pro to,
abychom pĜežili“ je možné považovat spíše za extrémní. Podmínky života vČtšiny spoleþenství
i jednotlivcĤ umožĖují rozvinout v prĤbČhu jejich existence výraznČ bohatší strukturu hodnot,
než je pouze hodnota vlastního pĜežití.
Protože není cílem této publikace provádČt analýzu struktury a geneze hodnot charakteristických pro „naši“ (ĜeknČme euroatlantickou) spoleþnost þi její „vČtšinové“ jednotlivce ani
podporovat þi zpochybĖovat na základČ tČchto hodnotových principĤ vytvoĜené etické þi morální kodexy, spokojme se – bez hlubší argumentace – s tvrzením, že dosažení urþitého stupnČ
výkonnosti je v „naší“ spoleþnosti a u „vČtšinových“ jednotlivcĤ významným hodnotovým
principem, který usmČrĖuje naše cílevČdomé chování. PĜesto považuji za adekvátní uvažovat
v této souvislosti o úsilí o optimalizaci jednotlivých stránek výkonnosti spíše než o maximalizaci
výkonnosti z pohledu urþitých partikulárních parametrĤ.

1.1.3

Speciﬁka v pojetí výkonnosti u organizací

Základní uchopení pojmu výkonnost u organizací2 je v zásadČ stejné jako u jakéhokoli živého
organismu, jehož chování je cílovČ a uvČdomČle orientováno na dosažení urþité úrovnČ (kvality)
výkonnosti. I u organizací pĜedstavuje výkonnost charakteristiku, která popisuje prĤbČh (zpĤsob),
jakým organizace uskuteþĖuje urþitou þinnost v podobnosti s referenþním zpĤsobem prĤbČhu
této þinnosti, pĜiþemž interpretace výkonnosti se realizuje vyjádĜením uspoĜádaného vztahu
zkoumaného a referenþního zpĤsobu uskuteþĖování þinnosti podle zvolené kriteriální škály.
Chceme-li však podrobnČji porozumČt významu výkonnosti v životČ organizace, je tĜeba
zaþít krátkým pojednáním o charakteristických rysech tohoto života. VyjdČme v nČm od „okamžiku narození“.
StejnČ jako u každého živého organismu zaþíná i u každé organizace její život zrozením.
Pokud použijeme parafrázi sloganu jedné z reklam, která byla v dobČ vzniku této knihy k vidČ-

2

I když se Ĝada konkrétních situací a pĜíkladĤ v této publikaci bude zamČĜovat na podnikatelské subjekty, je autorovou snahou – tam, kde je to možné – pojímat problematiku výkonnosti a jejího mČĜení
takovým zpĤsobem, který neztrácí svoji opodstatnČnost ani u dalších organizovaných forem lidské
þinnosti. OstatnČ, odhlédneme-li od právního vymezení jednotlivých typĤ organizace, hranice mezi
podnikatelskými a „nepodnikatelskými“ subjekty se z hlediska fundamentálního chápání pojmu výkonnost, a tudíž i z hlediska uživatelského, stejnČ jako manažerského „zájmu“ v podstatČ ztrácejí.

