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Abstrakt: 
Cílem příspěvku je informovat o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti pomocí 
znalostního systému, která je předmětem výzkumného projektu č. 1ET210170503 
realizovaného ve spolupráci ČVUT a firmy Tovek. Konkurenceschopnost je 
omezována informační fragmentací, která může být odstraněna uplatněním 
znalostmi řízeného přístupu k informacím. Základem přístupu je ontologie 
vyjádřená formou mapy námětů, která podporuje práci profesionálního analytika a 
zároveň je i řídícím prvkem znalostního portálu určeného širšímu okruhu uživatelů. 
Aplikace přístupu má svá úskalí. Vedle finanční náročnosti programového vybavení 
je to především obtížnost uspořádání námětů v ontologii a nutnost rozvinout 
individuální metodiku používání znalostního systému. Překonání těchto úskalí 
klade zvýšené nároky na lidské zdroje a systémový přístup. Zájemci o zvyšování 
konkurenceschopnosti pomocí systematického řízení znalostí mohou zvážit 
možnost spolupráce při prototypování, které je součástí výzkumného projektu, 
možnost účasti na aktivitách české pobočky globální organizace SCIP, jejíž 
členové disponují dalšími znalostmi v oblasti konkurenčního zpravodajství, nebo 
možnost realizace vlastního manažerského výzkum, který je daňově zvýhodněn. 

Klíčová slova: Informační fragmentace, konkurenceschopnost, konkurenční 
výhoda, konkurenční zpravodajství, mapy námětů, ontologie, podniková 
informatika, strategie, znalostní management. 

1. Úvod 
Cílem příspěvku je informovat o způsobu zvyšování konkurenceschopnosti pomocí 
znalostního systému, který je předmětem výzkumného projektu č. 1ET210170503 
realizovaného ve spolupráci ČVUT a firmy Tovek. Projekt nese název „Znalostní 
báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení“ a je 
zaměřen na jeden z podstatných problémů informační společnosti, kterým je 
problém efektivního vyhledávání v neustále rostoucím množství různorodých a 
rozptýlených informací. Toto omezení je nejproblematičtější v podnikatelské sféře, 
kde jsou dnes informace regulérním hospodářským zdrojem. Výkonnost technologií 
poskytujících informace v elektronické podobě zde ostře kontrastuje s obecně 
nedostatečnou schopností tyto informace účinně využívat. Jde zejména o oblast 
řešení jednorázových a málo strukturovaných úloh, které jsou typické pro 
rozhodování na strategické úrovni, například v oblasti vyhledávání inovačních 
příležitostí vyplývajících z možnosti synergické spolupráce (kooperace) s dalšími 
organizacemi v oborovém i obecném okolí. Proto je výzkumný projekt zaměřen na 
snížení tohoto podstatného omezení prostřednictvím znalostního systému, který 
pomocí osvědčených informačních technologií zpřístupní relevantní a validní 
informace z různých elektronických zdrojů. Další informace o projektu lze získat na 
adrese http://www.grant.scip-czech.cz/
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2. Co omezuje zvyšování konkurenceschopnosti 
Teorie a praxe moderního managementu nabízí řadu přístupů k zvyšování 
konkurenceschopnosti. Příkladem může být proces analýzy, návrhu 
a implementace strategie vedoucí k získání a udržení konkurenční výhody, který 
zahrnuje širokou škálu nástrojů a metod strategického řízení (Johnson a Scholes, 
1997). Nejčastěji citovaným přístupem v kontextu konkurenceschopnosti a nalezení 
vlastní konkurenční výhody je Porterova analýza pěti konkurenčních sil (Porter, 
1980). Konkurenceschopnost je možné zvyšovat také na základě klíčových 
kompetencí a klíčových produktů (Hamel a Prahalad, 1987 a 1990) nebo pomocí 
hierarchie strategií rozvíjejících poslání podniku a využívajících koncept 
strategických podnikatelských jednotek (Keřkovský,1999; Keřkovský a Vykypěl, 
2003). Osvědčeným způsobem rozvoje konkurenceschopnosti a hospodářského 
růstu je také sdružování či síťování malých a středních firem a podpůrných institucí, 
tedy vytváření podnikatelských klastrů (Sölvell et al. 2003). Podpora rozvoje klastrů 
se stala legitimním nástrojem mikroekonomické podpory rozvoje konkurence-
schopnosti ve vyspělých, přechodových i rozvojových ekonomikách na celém světě 
včetně České republiky. 
Aplikace kteréhokoliv z výše uvedených přístupů k zvyšování konkurence-
schopnosti vždy závisí na dostupnosti potřebných informací a schopnosti účinně 
těchto informací využít při podpoře rozhodování. Systematické vyhledávání 
informací, analýza souvislostí a návrh nejlepších možných řešení rozhodovacích 
úloh jsou v praxi obtížné. Příčinou je složitost, množství, různorodost a rozptýlenost 
informací o podniku a jeho okolí. Časový tlak (není dostatek času pro hlubší 
proniknutí do problému), omezenost relevantních informačních vstupů, omezenost 
přístupů k jejich zpracování a omezená rozhodovací způsobilost rozhodovatele 
(omezené analytické schopnosti, omezená schopnost systémového myšlení 
apod.), zabraňují hledání všech relevantních informací, analýze klíčových 
souvislostí a vyhodnocení všech uskutečnitelných rozhodovacích variant. 
Rozhodovatel se raději spokojí s omezeným souborem rozhodovacích kritérií a volí 
první nalezenou variantu, která na základě aktuálně dostupných informací (a 
intuice) splňuje alespoň rámcové požadavky (Vágner, 2003). Takto se místo 
konkurenceschopnosti zvyšuje spíše riziko špatného rozhodnutí. 
Skutečnost, že zvyšování konkurenceschopnosti je omezováno nedostatečnou 
dostupností kvalitních manažerských informací a nedostatečnou schopností jich 
účinně využít, potvrzují i různé průzkumy. Například v průzkumu, který provedla 
v letech 2005 – 2006 Competitive Intelligence Foundation (Fehrlinger, 2006), první 
místo mezi faktory, které mohou zlepšit práci s externími informacemi, obsadila 
potřeba integrace informací a znalostí z různých informačních zdrojů. Tuto 
potřebu uvedlo 60,2 % dotázaných. Také průzkumy provedené v roce 2005 
doktorandy ČVUT v souvislosti s řešením výzkumného projektu prokázaly, že mezi 
hlavní problémy spojené s vyhledáváním externích informací patří nedostupnost 
informací, časová náročnost jejich vyhledávání a neefektivnost jejich zpracování. 
Problémem je informační fragmentace, tj. situace, kdy informace jsou uložené 
v různých formátech, rozptýlené na různých místech, přístupné prostřednictvím 
různých aplikací a vzájemně nepropojené. Příkladem informační fragmentace je 
řešení úlohy, při které řešitel pracuje s dokumenty ve Wordu, s e-maily v Outlooku 
a využívá také oblíbené položky v Exploreru. Uložení informací, které se týkají 
jednoho problému, na třech různých místech podle jejich formátu ukazuje 
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potenciální nesoulad mezi informačním systémem a potřebami řešitele (Bergman 
et al. 2006). 
Podrobnější a názornější pohled na informační a znalostní aspekty 
konkurenceschopnosti nabízí kybernetický model (viz obrázek 1) tvořený vektory U, 
X, Y a maticemi A, B, C, D (Kotek et al. 1990), kde v případě modelování 
konkurenceschopnosti: 

- vektor U(k) reprezentuje stav okolí, 
- vektor X(k) reprezentuje aktuální výkonnost systému, 
- vektor X(k+1) reprezentuje plánovanou výkonnost systému, 
- vektor Y(k) reprezentuje konkurenceschopnost výstupů systému, 
- matice A reprezentuje znalost dynamiky systému, 
- matice B reprezentuje znalost působení okolí na systém, 
- matice C reprezentuje znalost působení systému na okolí, 
- matice D reprezentuje znalost dynamiky okolí a působení okolí na výstupy 

systému, 
- parametry k a k+1 reprezentují diskrétní časové okamžiky.  

Systém 

A 

B C 

D 

U(k X(kX(k+1) Y(k

Obrázek 1: Kybernetický model konkurenceschopnosti 

Systémem, jehož konkurenceschopnost je pomocí modelu zkoumána, může 
obecně být určitý produkt, strategická podnikatelská jednotka, celý podnik, 
podnikatelský klastr, odvětví nebo národní ekonomika (Porter, 1985). Stav okolí, 
výkonnosti a konkurenceschopnosti systému (vektor U, X resp. Y) může být měřen 
různými přístupy k měření strategické výkonnosti (Kaplan a Norton, 2000; Nenadál, 
2001).  Znalosti o systému, okolí a jejich vzájemných vztazích (matice A, B, C, D) 
mohou být s jistou mírou zjednodušení asociovány s určitými částmi podnikové 
informatiky. Znalosti domény A jsou zachyceny především v podnikovém 
informačním systému a systematicky zpracovávány metodami Business 
Intelligence (BI). Znalosti domény B jsou zachyceny a zpracovávány systémy typu 
Supply Chain Management (SCM). Znalosti domény C jsou zachyceny a 
zpracovávány zejména v systémech typu Customer Relationship Management 
(CRM). Znalosti domény D jsou předmětem Competitive Intelligence (CI). 
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Problém informační fragmentace, který omezuje zvyšování konkurenceschopnosti 
ve sféře manažerských informací, lze pomocí modelu znázornit oddělením 
jednotlivých domén s minimálními nebo žádnými propojeními mezi nimi. Toto 
vyjádření umožňuje znázornit také nevyváženou pozornost věnovanou jednotlivým 
doménám (viz obrázek 2).  Pozornost pracovníků se soustředí především na 
doménu A, tedy na interní informace, které jsou poměrně dobře strukturovány a 
systematicky zpracovávány podnikovým informačním systémem.  Mnohem menší 
pozornost je věnována doméně D, tedy externím informacím, které ovšem hrají 
klíčovou roli při rozhodování i možnostech a způsobu zvyšování konkurence 
schopnosti. Tento poznatek potvrdil také průzkum ČVUT, který mezi respondenty 
indikoval větší znalost pojmu Business Intelligence než pojmu Competitive 
Intelligence. 
 

INT EXT 

A 
 

BI 

B 
 

SCM INT 

C
CRM 

D
CI 

EXT 

 

Obrázek 2: Informační fragmentace 
 
3. Znalostmi řízený přístup k informacím 
Klíčem k řešení problému informační fragmentace, která omezuje dostupnost 
a využitelnost manažerských informací, je využití vhodných nástrojů a metod 
znalostního managementu, zvláště pak konkurenčního zpravodajství. Znalostní 
management (knowledge management, KM) v znamená cílevědomé zacházení se 
zdroji informací a znalostí, a to v souvislostech s procesy tvorby, získávání, 
zpracování, uložení, vyhledání a šíření informací a znalostí. Informace a znalosti 
jsou komunikovány a posléze aplikovány do dalších procesů (Papík, 2001; Nonaka, 
Takeuchi, 1995). Konkurenční zpravodajství (competitive intelligence, CI) je 
proces systematického a etického získávání, analýzy a využívání informací za 
účelem ovlivňování a podpory rozhodování při dosahování cílů a prosazování 
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strategie organizací a firem (Kahaner, 1998). Má blízko ke manažerskému 
výzkumu (business research) a důsledně se distancuje od špionáže (spojené  
s porušováním práv a dobrých mravů). 
Princip efektivní integrace znalostí pomocí konkurenčního zpravodajství vychází 
z faktu, že společným jmenovatelem znalostí ve všech sledovaných doménách je 
možnost jejich částečného nebo úplného vyjádření pomocí jazykových, tedy 
slovních prostředků (Tondl, 1998). Slovní vyjádření představuje nestrukturovanou 
informaci a schopnost vyhledávání nestrukturovaných informacích 
v různorodých zdrojích je jednou z klíčových předností nástrojů a metod 
konkurenčního zpravodajství. Jeho další předností je podpora grafické analýzy 
mnohočetných souvislostí. Díky tomu je možné s pomocí těchto nástrojů vytvořit 
systematicky uspořádaný soubor znalostí, který slouží k rychlému a snadnému 
vyhledávání potřebných informací, jejich analýze a poskytování těm uživatelům, 
kteří je potřebují.  
Základními koncepčními prvky znalostmi řízeného přístupu k informacím jsou 
náměty (topics), vztahy mezi náměty (associations) a výskyty námětů 
v informačních zdrojích (occurences). Systematické uspořádání námětů a vztahů 
mezi nimi se ve znalostním managementu označuje pojmem ontologie. Výhodou 
ontologie ve srovnání s jinými způsoby organizace znalostí, jakými jsou například 
řízené slovníky, rejstříky, taxonomie, tezaury nebo glosáře, je schopnost ontologie 
zachytit znalosti mnohem přesněji a pružněji (Garshol, 2004). Standardním 
způsobem reprezentace ontologií jsou tzv. mapy námětů (topic maps, norma ČSN 
ISO/IEC 13250). Autor této normy, Steve Pepper, označuje tři základní prvky 
(Topic, Association, Occurence) jako TAO a naznačuje tak paralelu s taoistickým 
učením, ve kterém „Tao“ doslova znamená „Cesta“. Mapy námětů pomáhají najít 
cestu v záplavě informací (Pepper, 2002). 
V návaznosti na kybernetický model konkurenceschopnosti je možné znalostmi 
řízený přístup k informacím znázornit koncepčním schématem na obrázku 3.  

Fragmentova-
né znalosti 

Integrovaná 
mapa námětů

Ad-hoc 
studie

Pravidelný 
reporting

Znalostní 
portál

 

A

BC

D

A B

C D

Obrázek 3: Znalostmi řízený přístup k informacím 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2006  11



Zdeněk Molnár, Lubomír Straka 

 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2006 12 

                                                          

Na vstupu jsou znalosti v jednotlivých doménách reprezentovaných maticemi A, B, 
C, D. Znalosti těchto domén jsou tvořeny vzájemně provázanými náměty, ale 
implicitní souvislosti námětů z různých domén většinou nejsou explicitně zachyceny 
a řízeny. S pomocí nástrojů a metod konkurenčního zpravodajství je možné vytvořit 
mapu námětů, která integruje náměty z různých domén a explicitně zachycuje 
jejich vztahy a výskyty. Na základě této mapy námětů je možné zpracovávat různé 
druhy výstupů – od ad-hoc studií, přes pravidelný reporting až k znalostnímu 
portálu poskytujícímu nepřetržitý přístup k aktuálním informacím. V případě studií a 
reportingu je mapa námětů reprezentovaná poznatkovou bází na analytickém 
pracovišti, se kterou pracuje profesionální analytik. V případě znalostního portálu 
slouží mapa námětů vyexportovaná ve vhodném formátu jako řídící prvek tohoto 
portálu. 

4. Úskalí integrace znalostí 
Praktická aplikace znalostmi řízeného přístupu k informacím vyžaduje vybudování 
znalostního systému, který se jako každý jiný informační systém obecně skládá ze 
čtyř základních prvků – technicko-programového vybavení (hardware 
a software, HW + SW), datové architektury (dataware, DW), metodiky používání 
(orgware, OW) a zkušeností, znalostí a dovedností uživatelů (peopleware, PW). 
V průběhu řešení výzkumného projektu ČVUT a Tovek jsou pomocí metody 
prototypování zkoumány charakteristiky těchto prvků a jejich vzájemných vazeb, 
které budou schopny uspokojit pragmatické požadavky uživatelů. 
Základem technicko-programového vybavení, které poskytla firma Tovek, je 
prototypové analytické pracoviště, kde na PC standardních parametrů jsou 
nainstalovány produkty firmy Tovek pro vyhledávání informací (Tovek Tools) a 
produkty firmy i2 pro grafickou analýzu a záznam poznatků (i2 Analyst‘s 
Workstation). Pracoviště je dále vybaveno přístupem k vybraným elektronickým 
informačním zdrojům (Tovek Server, testovací databáze Anopress a další), 
přístupem k Internetu a nezbytným kancelářským vybavením. Na tomto pracovišti 
je možné řešit širokou škálu zpravodajských úloh, především vytvářet znalostí a 
poznatkovou bázi, která umožňuje efektivní přístup k požadovaným informacím. 
Hlavním úskalím je finanční náročnost programového vybavení (Tovek a i2), 
která v případě malých a středních podniku vede k nutnosti nějaké formy sdílení 
nákladů a výsledků. Pro sdílení nákladů jsou optimální podmínky v podnikatelských 
klastrech. Sdílení výsledků umožňuje znalostní portál, který je řízen mapou námětu 
vygenerovanou z poznatkové báze. Pro práci se znalostním portálem stačí běžný 
internetový prohlížeč. Na druhé straně také možnosti výstupů jsou v tomto případě 
omezené. 
Datovou architekturu tvoří tři báze: informační báze integrující různé dostupné 
informační zdroje, znalostní báze1 obsahující dotazy pro vyhledávání námětů a 
jejich asociací v informační bázi a poznatková báze, do které jsou strukturovaně 
ukládány poznatky o námětech, jejich asociacích a výskytech. Klíčovým prvkem je 

 
1 Terminologická poznámka: V rámci datové architektury má pojem „znalostní 
báze“ užší význam než v názvu výzkumného projektu. Zde představuje soubor 
dotazů ve formátu používaném technologií Verity. V názvu projektu reprezentuje 
pojem „znalostní báze“ celý znalostní systém, označovaný firmou Tovek jako 
Analytický, Rešeršní a Monitorovací Systém (ARMS). 
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poznatková báze, jejíž struktura reprezentuje ontologii daného oboru a z níž je 
možné exportovat mapu námětů pro znalostní portál. Hlavním úskalím datové části 
je návrh takové ontologie, která bude pružně a efektivně podporovat řešení 
různorodých rozhodovacích úloh směřujících k zvyšování konkurenceschopnosti. 
Jako nejvhodnější způsob řešení tohoto problému se ukazuje metoda 
prototypování, při které jsou generovány testovací výstupy a na základě jejich 
hodnocení a zpětné vazby od uživatelů je doplňována ontologie, resp. mapa 
námětů. 
Paralelně s rozvíjením datové architektury se rozvíjí také metodika používání 
znalostního systému. Z hlediska ovládání není programové vybavení 
analytického pracoviště nijak komplikované, jeho efektivní využití v však vyžaduje 
značné mentální úsilí. Vhodná metodika přispívá k snížení potřeby času a energie 
vynaložené k dosažení prvních využitelných výsledků.  Z podstaty věci nemůže být 
nemůže být u znalostního systému – narozdíl od běžných informačních systémů – 
konkrétní metodika používání součástí dodávky technicko-programového vybavení. 
Jedná se o metodiku, kterou se vytváří nové znalosti, a ta má v každém oboru 
svá specifika. Sama tato metodika představuje určité know-how a proto se může 
stát konkurenční výhodou a předmětem obchodního tajemství. V rámci 
výzkumného projektu je ověřována obecná metodika, která slouží jako východisko 
pro vývoj konkrétní metodiky u konkrétního uživatele. Osvědčuje se opět metoda 
prototypování, která v sobě obsahuje principy čtyřfázového cyklu učení – 
konkrétní zkušenost, reflexe zkušenosti, konceptualizace a praktické ověření.  
Úspěšnost vybudování znalostního systému závisí konečně také na lidech, kteří 
s ním pracují, především na úzkém kontaktu analytika s rozhodovateli, jejichž 
požadavky mají být znalostním systémem uspokojovány. Intenzivní oboustranná 
komunikace je předpokladem správné identifikace klíčových námětů, vazeb mezi 
náměty a také nejvhodnějších informačních zdrojů. Není nutné, aby analytik byl 
odborníkem na předmětnou oblast, ale je nutné, aby se vyznal v oborové 
terminologii a měl všeobecný přehled. Důležitost zkušeností, znalostí a dovedností 
uživatelů znalostního systému vyplývá z nestandardnosti a nestrukturovanosti 
řešených problémů. Jsou to uživatelé, kdo integrují jednotlivé prvky znalostního 
systému do funkčního a výkonného celku. Jedině kvalita jednotlivých prvků 
znalostního systému a jejich harmonické propojení může vést k takové integraci 
znalostí, která nejenže podpoří konkurenceschopnost, ale sama se stane 
konkurenční výhodou a mnohonásobně vrátí investice do ní vložené. 

5. Praktické náměty pro zvyšování konkurenceschopnosti 
Jakákoliv forma zvyšování konkurenceschopnosti vyžaduje nějaký způsob podpory 
vyhledávání, analýzy a poskytování informací a znalostí. Výzkumný projekt 
ČVUT a Tovek a zkušenosti s jeho řešením nabízí několik námětů pro inspiraci. 
Zájemci mohou především vyčkat na celkové výsledky řešení projektu, které 
budou k dispozici na konci příštího roku a pak se rozhodnout, jak jich využít. Další 
možností je navázat spolupráci již dnes a přispět svými zkušenostmi a požadavky 
k vývoji prototypu. Tato forma akademické spolupráce sice nezaručuje rychlé 
dosažení konkrétních měřitelných výsledků, ale dává možnost hlouběji se seznámit 
s principy znalostmi řízeného přístupu k informacím a vyhodnotit jeho potenciální 
přínosy.  
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V případě spolupráce s facilitátory klastrových iniciativ je možné využít synergie 
s partnerským výzkumným projektem „Informační a komunikační systém pro 
vytváření a řízení virtuálních firem“ (č. 1ET201450508), který řeší tým na ZČU 
Plzeň. Součástí řešení tohoto projektu jsou také metodiky řízení znalostí pro 
posílení konkurenceschopnosti klastru (Lodl, 2005). 
Další zajímavou možností, jak získat inspiraci pro uplatňování nástrojů a metod 
konkurenčního zpravodajství pro podporu rozhodování, je vstup do komunity 
profesionálů v této oblasti, tedy do globální neziskové organizace Society of 
Competitive Intelligence Profesionals (SCIP) se sídlem v USA a pobočkou SCIP 
CZECH v České republice. Aktivity této organizace přispívají k zvyšování povědomí 
o smyslu a přínosech konkurenčního zpravodajství, k odstraňovaní mýtů o jeho 
spojení s průmyslovou špionáží, k informovanosti, vzdělávání a rozvoji dovedností 
a v neposlední řadě k navazování kontaktů s lidmi z oboru. 
Výzkumný projekt ČVUT a Tovek je podporován přímo z veřejných fondů, 
konkrétně z programu „Informační společnost“ Akademie věd ČR. Podniky 
s opravdovým zájmem o uplatnění znalostmi řízeného přístupu k informacím, jehož 
součástí je výzkum indikátorů konkurenceschopnosti a vývoj zpravodajské 
metodiky pro podporu rozhodování, mají možnost využít i nepřímé podpory 
výzkumu a vývoje, tj. možnosti odpočtu vlastních nákladů vynaložených na 
výzkum a vývoj ze základu daně z příjmu. Tato možnost existuje po novele zákona 
o dani z příjmu od roku 2005 a první z projektů výzkumu a vývoje tohoto typu 
probíhá od poloviny roku 2006 v oddělení strategického plánování státního podniku 
Řízení letového provozu ČR. 
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