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ÚVOD 
 

 Strategický manažment vznikal vo vyspelých industriálnych krajinách ako reakcia 

podnikov na nové, neznáme a prekvapujúce zmeny v podnikateľskom prostredí. Stratégia 

a strategické myslenie pritom nie sú nič nové. Historicky siahajú až do staroveku, pričom 

stratégia sa využívala vo vojenstve, politike a diplomacii.  Zložité externé vplyvy, ktoré 

prebiehali v 20. storočí si vyžiadali potrebu rýchlych a účinných ohlasov. Preto začali 

strategické zručnosti postupne prenikať aj do  podnikania a stali sa jeho súčasťou. 

V druhej polovici 20. storočia sa zvyšuje riziko investovania, vzrastá konkurenčný 

boj, postupne miznú hranice medzi národným a globálnym hospodárskym priestorom. 

Technický pokrok spôsobuje, že hranice medzi niektorými odvetviami sa stenčujú 

a postupne zanikajú. Zákazníci sa stávajú čoraz viac náročnejšími a prieberčivejšími. 

Procesy strategického manažmentu nezaručujú rýchly úspech. Predstavujú návody 

a odporúčania, pričom vzniká viacero variant riešenia, ktoré je treba ďalej domyslieť. 

A tak vznikla myšlienka vypracovať nové princípy tvorby systémov riadenia. 

 Súčasná koncepcia strategického manažmentu vychádza z definovania budúceho 

želaného stavu organizácie, jej role a miesta v ekonomike: „Aká musí byť organizácia? 

Kde je jej miesto v budúcnosti?“. Na sformulovanie stratégie je  nevyhnutné určiť súčasný 

stav podniku, jeho vnútorný strategický potenciál, silné a slabé stránky. Okrem toho je 

nevyhnutné ohodnotiť vplyv externého prostredia na organizáciu, jeho hrozby a príležitosti 

na dosiahnutie želaného stavu: „Kde a v akej situácii sa v súčasnosti nachádza organizácia? 

Ako a kam smeruje?“. [7] Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky je potrebné pristúpiť 

k formulácii stratégie, ktorá musí zabezpečiť dosiahnutie vytýčených cieľov. 

 Strategický manažment nie je možné považovať iba za módnu vlnu vo vývoji teórie 

manažmentu. Je predovšetkým aktuálnou reakciou na súčasné podmienky a nastupujúce 

tendencie vývoja trhovej ekonomiky. [7] 

 Cieľom tejto práce je ukázať akým vývojom prešiel strategický manažment a aké je 

jeho postavenie v praxi manažéra. 
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1 ROZVOJ TEÓRIE A PRAXE STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 
 

1.1 Vývoj strategického manažmentu z historického pohľadu 

 
V podnikoch v krajinách s trhovou ekonomikou veľmi dlho prevládalo ročné 

plánovanie /Budgeting/ a krátkodobé operatívne plánovanie. Po druhej svetovej vojne, 

v podstate až v polovici päťdesiatych rokov sa začalo presadzovať dlhodobé plánovanie, 

od ktorého mnohé podniky očakávali, že im pomôže zvyšovať efektívnosť tým, že bude 

vytyčovať dlhodobé ciele. Ale už v polovici šesťdesiatych rokov sa začalo dlhodobé 

plánovanie kriticky prehodnocovať a do popredia sa dostal strategický manažment a s ním 

spojené strategické plánovanie. Marvin Bower, riaditeľ konzultačnej a poradenskej firmy 

McKinsey, toto obdobie charakterizuje tak, že mnohí vrcholoví manažéri mali pocit viny, 

že sa príliš venujú rozhodovaniu o každodenných, bežných problémoch. Zavedením 

dlhodobého plánovania sa manažment cítil lepšie, vyzeralo to, že je dynamický a dopredu 

hľadiaci. Prinajmenšom to odstraňovalo pocit viny. [6] 

 

Strategický manažment počas svojho vývoja prešiel niekoľkými fázami. 

Uplynulých 50 rokov teórie a praxe strategického riadenia prinieslo mnoho názorov, 

koncepcií a praktík. 

 Prvá fáza  sa začala v 50. rokoch a pokračovala v 60. rokoch minulého storočia. 

Vyznačovala sa využívaním metód dlhodobého plánovania. Išlo o obdobie s pomerne 

stabilnými vonkajšími podmienkami a dostatkom zdrojov. Na dosiahnutie prosperity 

podniky museli efektívne využívať vnútorné zdroje a plánovanie zamerať na interné 

procesy a ich racionalizáciu. 

 

 Druhá fáza - s pomenovaním strategické plánovanie, prebiehala koncom 60. 

a začiatkom 70. rokov.  Vyznačovala sa tým, že podnik sa začal považovať za otvorený 

systém, ktorý závisí od vonkajších podmienok, od svojho okolia. Strategické plánovanie 

vzniklo práve ako dôsledok meniacich sa týchto vonkajších podmienok (energetické krízy, 

rozvoj osobných počítačov, hrozba ekologických katastrof a pod.) a založené bolo na 

podrobnom skúmaní vonkajšieho a vnútorného prostredia. Stanovuje strategické ciele 

a formuluje stratégiu na dosiahnutie cieľov podnikov. 
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 Obdobie druhej polovici 70. rokov až do konca 80. rokov je obdobím tretej 

vývojovej fázy strategického manažmentu,  ktorá je charakteristická systémom 

strategického riadenia. V období predchádzajúcom tejto fáze bolo vypracovaných 

množstvo zložitých plánovacích postupov, od ktorých sa očakávalo, že budú zárukou 

úspešnej existencie podniku. Malá pozornosť sa venovala skúmaniu spoľahlivosti 

a realizovateľnosti stratégie. Strategické riadenie doplnilo strategické plánovanie 

o implementáciu, hodnotenie a kontrolu stratégie a považuje sa za súvislý proces so 

spätnou väzbou. [5] 

 

 Posledná vývojová fáza – štvrtá, nemá zatiaľ ustálené jednotné pomenovanie. 

Vyskytujú sa pomenovania ako strategické riadenie založené na zmene alebo jednoducho 

riadenie zmien, taktiež spolupracujúce stratégie alebo super-, mega- a hyper- konkurencia. 

Strategické riadenie založené na zmene vzniká v dôsledku zložitého a turbulentného 

prostredia. Prechod od jednoduchého a stabilného k zložitému a dynamickému 

podnikateľskému prostrediu sa stal pre mnohé podniky vážnou hrozbou, ktorej museli čeliť 

na konci 20. storočia. Podstatou takto chápanej stratégie je schopnosť prispôsobovať sa 

neustále sa meniacemu prostrediu.. Najambicióznejšie podniky menia nielen seba, ale aj 

vonkajšie prostredie.  

Spolupracujúce stratégie sa prejavujú v zakladaní strategických aliancií, partnerstiev 

a sietí. Podniky aby obstáli v prostredí zrýchlených zmien, sa spájajú, vzájomne podporujú 

a spolu znášajú zvýšené podnikateľské riziko. Konkurencia núti dodávateľov a zákazníkov, 

aby tesnejšie spolupracovali, integrovali svoje logistické a informačné systémy, spolu 

vyvíjali nové výrobky a služby a vstupovali na nové trhy. Platí to najmä v medzinárodnom 

meradle. Podniky spolupracujú, aby zvýšili svoju konkurenčnú silu, čo však na druhej 

strane intenzitu konkurenčných súbojov ešte stupňuje. 

Superkonkurencia je založená na výraznej konkurenčnej výhode, ktorá podniku umožní 

dosiahnuť poprednú pozíciu v odvetví a od nej sa odvíjajúci mimoriadny zisk. 

V superkonkurencii sa zápasí o superzisk. Konkurenčná výhoda je spravidla nestabilná 

a dlhodobo neudržateľná. Výnosy z nej plynúce sa preto musia zinkasovať rýchlo 

a intenzívne. Moderné, žiaduce a užitočné výrobky a služby ešte nestačia zastarať a už ich 

vytláčajú novinky. Zmyslom stratégie v podmienkach hyperkonkurencie je ustavične 

vytvárať konkurenčnú prevahu.[5] 
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1.2 Základné fázy vývoja strategického plánovania 

 
Rozlišujú sa štyri základné fázy vo vývoji strategického manažmentu: 

1. fáza :  Finančne založené plánovanie 

 Jeho charakteristickou črtou je, že kladie dôraz na krátkodobé riadenie, sústreďuje 

sa na rozpočtovníctvo a finančnú kontrolu a preferuje funkčné prístupy v manažmente. Je 

najnižšou fázou vo vývoji strategického manažmentu, a súčasne minimom, bez ktorého sa 

nemôže zaobísť manažment žiadneho typu organizácie, ani úrovne riadenia. 

 

2. fáza :  Dlhodobé plánovanie 

 Finančné ukazovatele sú prognózované na niekoľko rokov. Používané prognostické 

metódy sú matematicko-štatistického charakteru. Dlhodobé plánovanie sa prejavuje 

v efektívnejšej alokácii zdrojov a vo včasnom rozhodnutí o dlhodobej konkurenčnej pozícii 

na trhu. Hlavným nedostatkom voči tomuto druhu plánovania je nedostatok pozornosti 

venovanej naozaj strategicky podstatným problémom.   

 

3. fáza :  Environmentálne plánovanie 

 Zvláštna pozornosť sa tu venuje makroekonomickým, sociálno-demografickým 

a technologickým trendom, ktoré ovplyvňujú podnik a odvetvie, a pôsobeniu 

konkurenčných síl na trhu. Dôraz sa kladie na hľadanie nových spôsobov, ako definovať 

a uspokojiť potreby zákazníkov.  Nedostatkom tejto vývojovej fázy je, že plánovanie úsilie 

vnútropodnikových útvarov je často roztrieštené a nie je dôkladne integrované.   

  

4. fáza :  Integrované strategické plánovanie  

 Spája v sebe nielen dlhodobé a environmentálne plánovanie, ale aj myslenie 

a konanie, ktoré vedie k trvalejšej konkurenčnej výhode. Predstavuje integrovaný prístup 

k plánovaniu, implementácii a kontrole. Táto vývojová fáza predstavuje komplexný proces 

riadenia strategického rozvoja podniku.[7] 

 Tabuľka č. 1 prehľadne zobrazuje jednotlivé fázy vývoja strategického plánovania. 
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Tab. č. l:  Fázy vývoja strategického plánovania v podniku [7] 

Faktor Finančné 
plánovanie 

Dlhodobé 
plánovanie 

Environmentálne 
plánovanie 

Integrované 
strategické 
plánovanie 

Strategický 
rámec 

rozpočet dlhodobý plán prostredie 
strategický 

problém 

Okruh 
strategického 

myslenia 

zvyčajné 
podnikanie 

nemenné kľúčové 
faktory 

konkurencia 
integrovaná   

denná aktivita 

Plánovací 
proces 

zhora nadol extrapolácia 
interaktívny s 
plánovačmi 

interaktívny 
niekoľko 
úrovňový 

Organizačná 
štruktúra 

historická plánovaná štábom trhovo orientovaná 
strategicky 
orientovaná 

Zameranie 
kontrolného 

procesu 
skúmanie rozpočtu analýza "medzery" trhové faktory 

strategické 
faktory úspechu 

Systém 
odmeňovania 

nediferencovaný subjektívny rozvoj riadenia 
založený na 

stratégii 

Štýl vedenia a 
kultúra 

zostav rozpočet udržuj v pohybe 
zaoberaj sa 
problémami 

zmeň budúcnosť 

 
 

2 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV  
 

Manažment (riadenie) je jednou zo základných ľudských činností. Existuje niekoľko 

definícií manažmentu, ktoré sú najčastejšie citovanými v prácach autorov zaoberajúcich sa 

otázkami teórie a praxe manažmentu. Napr. Taylor definuje manažment ako „...umenie 

presne vedieť, čo treba urobiť a ako to urobiť najlepším spôsobom“. Naproti tomu Koontz 

tvrdí, že: „...manažment je proces tvorby a udržovania prostredia, v ktorom jednotlivci 

pracujú spoločne v skupinách a účinne dosahujú vybrané ciele“. Podľa iných autorov „ ... 

pôsobenie ľudí na zložité, dynamické systémy za účelom zabezpečenia ich optimálneho 

fungovania a vývoja“, resp. je považovaný za „ ... proces koordinovania činností skupiny 

pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí za účelom dosiahnutia 

určitých výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou“.  



 9 

Napokon uvádzame definíciu Americkej manažérskej asociácie (AMA – American 

Management Association), ktorá definuje manažment ako „ ... vedu a umenie, ako 

uskutočňovať zámery, viesť ľudí,  spravovať majetok a akumulovať zisk“. [1] 

 

Stratégia sa väčšinou definuje ako vedomé určenie základných dlhodobých cieľov 

podniku, stanovenie postupu realizácie činností (alebo stratégie), ktoré umožnia čo 

najrýchlejšie splniť ciele, a rozmiestnenie zdrojov potrebných na splnenie cieľov. Ide 

o tradičný prístup k vymedzeniu stratégie, keď jej definícia implicitne predpokladá 

racionálny plánovací proces. Plánovanie je jej dôležitým komponentom. [8] Strategické 

rozhodnutia sú mimoriadne dôležité, pretože od nich závisí existencia a rozvoj podniku. 

Spravidla majú dlhodobý charakter. V poslednom období sa však v dôsledku rýchlo sa 

meniacich podmienok a zmien dôraz na dlhodobosť zmierňuje. 

Vo vývoji teórie manažmentu bolo veľké množstvo názorov na to, čo je stratégia. 

V tradičnom ponímaní bola stratégia stotožňovaná s vopred vytvorenou predstavou o tom, 

kam sa chce podnik dostať a akým spôsobom sa chce uberať. Išlo o plánovanú a racionálnu 

úvahu o budúcnosti podniku. 

Napríklad A. Chandler definuje stratégiu ako „určenie základných dlhodobých 

cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie 

týchto cieľov“. [3], J.B.Quinn ju pokladá za „model alebo plán, ktorý integruje hlavné 

ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku“ [9] a W.F. Glueck ju vníma ako 

„jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý aby zabezpečil dosiahnutie 

základných cieľov podniku“[2]. 

Zhruba od začiatku 80. rokov sa objavuje myšlienkový prúd, ktorý spochybňuje 

možnosť bezchybne plánovať stratégie v turbulentnom podnikateľskom prostredí, 

v ktorom vopred a premyslene zostavené stratégie zastarávajú skôr, ako sa začnú 

realizovať. Na základe toho  významný predstaviteľ  tohto názorového vrenia  H. 

Mintzberg tvrdí, že stratégia je viac ako to, čo podnik zamýšľa alebo plánuje vykonať, je to 

aj to čo skutočne robí.[5] Do popredia sa začali dostávať názory, že prispôsobenie stratégie 

dynamickému okoliu  si vyžaduje aj intuitívne postupy. 

  

 Taktika odpovedá na otázku, aký postup má byť zvolený v danej konkrétnej 

situácii. Taktické rozhodnutia v rámci vymedzenej stratégie riešia  menej závažné, 

krátkodobejšie a konkrétne problémy daného podnikania. Zmyslom taktiky je aktuálne 

reagovať na vznikajúce problémy. [5] 
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2.1 Rozdiel medzi stratégiou a taktikou 

 
Medzi stratégiu a taktiku nie je možné vložiť presnú deliacu čiaru a často sa tieto 

pojmy podľa zaujatého hľadiska a postavenia prepletajú. To čo je pre nižšiu riadiacu 

úroveň  stratégiou, môže byť pre vyššiu riadiacu úroveň taktikou. To čo sa zo súčasného 

hľadiska javí ako taktické, sa môže v budúcnosti ukázať ako strategické. 

Taktika je založená na podrobných a konkrétnych informáciách, o ktorých 

spoľahlivosti sú len malé pochybnosti. Strategické rozhodnutia sa prijímajú spravidla 

v podmienkach neistoty až neurčitosti a sú zaťažené rizikom. Informačné zdroje pre 

stratégiu sú všeobecné, agregované a neúplné. Úspešná taktika je založená na podrobnej 

analýze konkrétnych faktorov. Taktické rozhodnutia sú ohraničené bezprostredným okolím 

podniku, ktoré tvoria konkurenti, zákazníci a dodávatelia. Strategické uvažovanie 

zohľadňuje aj vplyvy nadodvetvového prostredia a zvažuje aj vplyv politických, 

národohospodárskych, vedecko-technických a iných trendov. V prípade taktiky  jestvuje 

viditeľná časová a priestorová väzba medzi príčinou a dôsledkom. Je tu priestor pre  na 

presnú analýzu a spoľahlivé predvídanie. V stratégii sú tieto vzťahy málo transparentné, 

vytvára sa priestor pre domnienky, náhodu, chybné hodnotenie súvislostí. Taktické 

rozhodnutia sú krátkodobé s možnosťou opravy, rozhodovacie kritéria sú prevažne 

kvantitatívne, preferuje sa zisk a okamžitá spotreba. Dôsledky strategických rozhodnutí sú 

spravidla dlhodobé a nezvratné, rozhodovacie kritériá sú prevažne kvalitatívne, dôležité je 

upevňovanie budúcej pozície podniku. Taktické postupy sú algoritmizovateľné, pretože sa 

v nich vyskytuje množstvo štandardných a opakujúcich sa situácií. Charakteristickou črtou 

stratégie je jedinečnosť a neopakovateľnosť. [5] 

 Tabuľka č. 2 prehľadne znázorňuje rozdiely medzi stratégiou a taktikou. 

Tab. č. 2:  Rozdiely medzi taktikou a stratégiou [7] 

Charakteristika Taktika Stratégia 

Rozhodovacie podmienky 
podrobné informácie za stavu 

istoty 
neúplné informácie za stavu 

neistoty až neurčitosti 

Miera všeobecnosti nízka Vysoká 

Spätná väzba rýchla Pomalá 

Dôsledky zvratné nezvratné a kritické 

Opakovaťeľnosť pravidelná takmer žiadna 

Prevládajúce kritériá krátkodobé zisky upevňovacie pozície 

Okolie 
bezprostredné odvetvové 

okolie 
makroprostredie 
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3 PRECHOD OD DLHODOBÉHO PLÁNOVANIA K STRATEGICKÉMU   
MANAŽMENTU 
 

3.1 Dlhodobé plánovanie 

 
V 50-tych a 60-tych rokoch v dôsledku povojnovej podnikateľskej eufórie 

nastávajú zmeny v prístupoch aplikovaných v manažmente podniku. Tieto prístupy vniesli 

výrazné zmeny do manažmentu podnikov, zmeny v ich organizačných systémoch 

i systémoch plánovania. Z nášho pohľadu dôležitý je výrazný prechod od tzv. kontrolného 

manažmentu, ktorý kládol dôraz na operatívne plánovanie, rozpočtovníctvo a finančnú 

kontrolu, k plánovaniu na predlžujúce sa časové horizonty.    

Toto obdobie znamenalo výrazné obohatenie dovtedajších plánovacích techník 

a prístupov. Relatívne stabilné podmienky s nenasýtenými trhmi a dostatočnými 

surovinovými a energetickými zdrojmi vytvárali priestor pre rozvoj kvantitatívnych a 

systémových prístupov a  budovanie náročných a  metodicky prepracovaných plánovacích  

systémov. Ich spoločnou črtou bolo prioritná orientácia dovnútra podniku a hľadanie ciest 

zvyšovania efektívnosti prostredníctvom lepšieho využívania vnútorných podmienok 

a zdrojov. Podnik bol ponímaný ako relatívne uzavretý systém a externé analýzy pre 

dlhodobé plánovanie využívali ako základnú metódu predvídania budúceho vývoja 

extrapoláciu minulých trendov. 

Doslova revolúciu v manažmente znamenalo zavedenie a využívanie počítačov, 

ktoré výrazne skracuje čas potrebný pre získavanie a analýzu údajov, nepomerne sa 

zvyšuje rýchlosť spracovania a transformácie informácií v manažovaní podniku. 

Dynamický rozvoj vedeckých a technických poznatkov pri tom umožňuje výrazné 

skracovanie inovačných cyklov. To všetko mení podmienky na trhoch a zvyšuje 

konkurenčné tlaky v stabilizovaných odvetviach. [7] 

 

3.2 Strategické plánovanie 

 
V priebehu nastupujúcich zmien v 60-tych rokoch nastáva ústup od dlhodobého 

plánovania a to z toho dôvodu, že čoraz ťažším bolo kvantitatívne predpovedať budúci 

vývoj a priebeh tohto vývoja. Dlhodobé plány rýchlo zastarávali a nebolo možné ich 

implementovať. 
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Pri prechode od dlhodobého plánovania k strategickému plánovaniu medzi 

rozhodujúce zmeny patrí zmena pohľadu na podnik ako relatívne uzatvorený systém, t.j. 

systém otvorený voči zmenám v okolí, systém, ktorý je v neustálej interakcii s jeho 

okolím. 

Ďalšími novými prvkami, charakteristickými pre strategické plánovanie, sú : 

� prioritná orientácia na zákazníkov, podporená rozvojom marketingu a tvorbou 

marketingových stratégií, ako i vyhľadávanie nových príležitostí a odhaľovanie 

potenciálnych hrozieb z okolia 

� sledovanie a hodnotenie konkurencie, vrátane hodnotenia vlastných silných 

a slabých stránok v porovnaní s existujúcou konkurenciou, ako východiská pre 

stratégiu s konkurenciou 

� predvídanie vývoja hrozieb a príležitostí z okolia, ktoré je založené na skúmaní 

externého prostredia a slúži pre tvorbu portfólia  podnikateľských aktivít 

� preferencia strategických cieľov v hierarchickej štruktúre podnikových cieľov, 

umožňujúcich diferenciáciu stratégie a taktiky v riadení podniku 

 Strategické plánovanie je výraznou zmenou v plánovaní podniku. Vytvára široký 

priestor pre rozvoj a uplatnenie nových techník a prístupov orientovaných na skúmanie 

externého a interného prostredia, formuláciu cieľov, tvorbu alternatív v stratégii. Rozdiel 

medzi dlhodobým a strategickým plánovaním uvádza Igor Ansoff vo svojej práci (obr. 1) . 

V polovici 70-tych rokov sa strategické plánovanie dostávalo do hlbokej krízy 

a hrozil návrat k princípom dlhodobého plánovania. Medzi rozhodujúce slabé stránky a 

príčiny neúspechu strategického plánovania možno zaradiť: 

� podcenenie otázok postupu realizácie stratégie. Chýbali podrobné predstavy 

o postupe ich realizácie s prepracovanou následnosťou nadväzujúcich krokov 

� nedostatočné sa zžitie podniku so svojou stratégiou, a to jednak z pohľadu 

informovanosti a pochopenia pracovníkmi podniku, ale i z pohľadu zabezpečenia 

potrebných organizačných zmien v podniku 

� rýchle zastarávanie stratégií, čo súvisí jednak s nedostatkami v realizácii stratégií, 

ako i prudkými zmenami prostredia, pri ktorých strategické plány rýchlo 

zastarávali. Strategické plánovanie vo svojej pôvodnej podobe neobsahovalo 

systém aktualizácie a zavádzania zmien 

� pokles dôvery v strategické plánovanie, ktorý ani tak nesúvisí s existenciou 

prirodzeného odporu voči zavádzaniu nových techník a prístupov do tradičného 
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plánovania, ale aj spôsobený najmä nenaplnením nádejí vkladaných do 

strategického plánovania.[7] 

 

Obr. č. 1:  Dlhodobé a strategické plánovanie v podniku [7] 

 

3.3 Strategický manažment 

 
Narastanie problémov a postupné odhaľovanie príčin ich vzniku vyústili 

v dramatickom rozuzlení celého problému. Narastajúca dynamika zmien v prostredí 

prelomila pretrvávajúce strnulé pohľady na riadenie podnikov. Potreba pružného a pritom 

cieľavedomého riadenia podniku v neustále sa meniacom prostredí si vynútila  vytvoriť 

systém, ktorý by bol schopný strategicky riadiť, pritom i korigovať svoje strategické plány 

a rozhodnutia. Strategické plánovanie bolo nahradené strategickým manažmentom.  
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Nahradenie slova plánovanie slovom manažment nebolo iba symbolickým, ale 

znamenalo skutočnú revolúciu vo vývoji tejto teórie.  

Strategické plánovanie, napriek snahám o jeho dynamizáciu cez rôzne systémy, tzv. 

kĺzavého plánovania  a prepojenia plánov s orientáciou na rôzne časové horizonty v tzv. 

plánovacom cykle podniku, je procesom diskontinuálnym, ktorý kladie dôraz na 

formuláciu cieľov, úloh a postupov ich plnenia.  

Strategický manažment v novom ponímaní je predovšetkým procesom. Ako proces, 

ktorého hlavnými atribútmi sú nepretržitosť, kompaktnosť a vnútorná harmónia. [7]  

Základné fázy procesu strategického manažmentu: 

a) skúmanie prostredia 

b) formulácia stratégie 

c) implementácia stratégie a  

d) hodnotenie a kontrola. 

V porovnaní so strategickým plánovaním strategický manažment kladie dôraz na 

prepojenie stratégie s postupom jej implementácie, t.j. jej transformáciu do života podniku. 

Osobitné postavenie má hodnotenie a kontrola, ktorá prostredníctvom spätnej väzby podľa 

výsledkov iniciuje zmeny v implementácii stratégie, a v prípade výrazných zmien 

prostredia i vo formulácii stratégie. 

 Strategický manažment znamená výrazné zvýšenie nárokov na prácu líniových 

manažérov. Okrem zodpovednosti za tvorbu stratégie sú zodpovední i za jej implementáciu 

a kontrolu. [7] 

 

4 NÁZOROVÉ KONCEPCIE A TENDENCIE V STRATEGICKOM 
MANAŽMENTE 
 

4.1 Názorové koncepcie 

 
Súčasné názorové koncepcie na strategické riadenie, ktoré predstavujú teoretické 

zovšeobecnenia, možno rozdeliť do štyroch okruhov alebo myšlienkových škôl a to 

plánovacia koncepcia, učiaca sa koncepcia, pozičná koncepcia a zdrojovo založená 

koncepcia. Tieto koncepcie nie sú úplne závislé a do istej miery sa navzájom prepletajú. 

 

Plánovacia koncepcia poskytuje systematické, detailne prepracované viacfázové 

modely procesu strategického riadenia. Tieto modely sa v súčasnosti už považujú za 
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mechanické a opisné, keďže sa viac orientujú na plánovanie ako na samotnú stratégiu. 

Zodpovednosť za stratégiu je zverená viac do rúk štábnych pracovníkov – plánovačov ako 

líniovým manažérom. Stratégia sa zostavuje v duchu súladu medzi vonkajším a vnútorným 

prostredím podniku. Príťažlivé na tejto koncepcii, ktorá patrí medzi najstaršie, je to, že 

poskytuje množstvo formálnych metód a techník. Je hlboko zakorenená v myšlienkach 

manažérov.[5] 

 

Učiaca sa koncepcia sa podobá na model prirodzeného výberu, ktorý predpokladá, 

že prostredie je do takej miery nepredvídateľné a zložité, že synoptické modely 

neposkytujú ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ktorým musia podniky čeliť. Sú nútené 

prispôsobiť sa, alebo zjednodušene povedané, „vynájsť sa“, ak chcú prežiť. Plánovanie 

v snahe komplexne zvládnuť zložitosť vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku 

zlyháva. Podniková prax reagovala na nové podmienky prostredníctvom logického 

inkrementalizmu, keď do budúcnosti smerovala prostredníctvom evolučného 

prispôsobovania sa. Plánovanie však stráca výlučné postavenie a stáva sa jedným 

z viacerých faktorov, ktoré umožňujú strategickú zmenu. Stratégia je výsledkom 

formálnych, kognitívnych a intuitívnych procesov a navyše ovplyvňovaná mocenskými 

záujmami a podnikovou kultúrou.[5] 

 

Pozičná koncepcia vo veľkej miere predstavuje úspešnú aplikáciu 

mikroekonomickej teórie do moderného strategického riadenia. Porter odhalil podstatu 

konkurenčnej stratégie v tom, aké sú väzby medzi podnikom a jeho prostredím. Podnik sa 

snaží zaujať v odvetví takú pozíciu, v ktorej sa môže najlepšie brániť, alebo výhodne 

využívať vplyv konkurenčných síl. Stratégia sa formuluje v zmysle prístupu zvonku 

dovnútra. Okolie sa považuje za kľúčový determinant výkonu. Zdôrazňuje sa úloha trhovej 

pozície a úspech sa viac pripisuje starostlivému výberu trhu a pozície v ňom, ako 

vnútorným vlastnostiam podniku.[5] 

 

Zdrojovo založená koncepcia sa objavila v 80. rokoch 20. storočia, keď viaceré 

výskumy potvrdili, že výkonové rozdiely medzi podnikmi v tom istom odvetví spôsobujú 

ich výnimočné (kmeňové) schopnosti. Pozornosť sa sústredila na analýzu podnikových 

zdrojov v nádeji, že sa zistí ich originálne zoskupenie a súlad, ktoré poskytujú 

konkurenčnú výhodu. Stratégia sa formuluje v zmysle prístupu znútra von. Táto koncepcia 

preferuje akumuláciu vzácnych zdrojov, ktoré sú viazané zručnosťami a dokonalým 
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poznaním a do centra strategickej analýzy kladie skúmaný podnik, a nie jeho 

konkurentov.[5] 

Pozičná aj zdrojovo založená koncepcia sú vo svojej podstate statické v tom 

zmysle, že predpokladajú príčinný súlad medzi súborom premenných, ktorými sú 

schopnosti, štruktúry, stratégie a trhové prostredie. Možno ich zistiť štatistickým 

výskumom, ktorý ukáže korelácie medzi premennými, ale len v určitom časovom okamihu. 

Teórie a štúdie tohto druhu však neukážu správanie podniku v časovom priebehu.[5] 

 

4.2 Rozhodujúce názorové tendencie 

 
 V oblasti rozvoja strategického manažmentu ako posledného vývojového štádia 

strategického riadenia, existujú dva obzvlášť vyhranené prístupy. 

Na  jednej strane sú názory, ktorých významným predstaviteľom je I. Ansoff. Tieto 

názory hovoria o tom, že strategický manažment musí udávať smer riadeným činnostiam. 

Možno hovoriť o tzv. preskriptívnom / nariaďujúcom / prístupe. [4] 

Na druhej strane je prístup H. Mintzberga, ktorý vyčíta predošlému prístupu 

zbytočné zdôrazňovanie úlohy plánovania. Podľa neho stratégia môže vzniknúť aj bez 

formálneho plánu a stratégiu pokladá za niečo viac než to, čo podnik zamýšľa. Ide hlavne 

o to, čo podnik skutočne robí. Takýto prístup sa nazýva deskriptívny / opisný/ prístup. [4] 

Preskriptívny prístup má  cieľovú orientáciu, na druhej strane deskriptívny prístup 

má orientáciu procesnú. 

  

Prístupy strategického riadenia: 

1. Racionálne  plánovanie – je sústredené na navrhovanie a formulovanie 

dosiahnuteľných cieľov. Východiskom je určenie poslania  a základných cieľov 

podniku, pre ktoré sa stanovujú variantné stratégie ich dosiahnutia. Prevažuje tu 

racionálna analýza nad vierou a intuíciou. Medzi najznámejších teoretikov patrí I. 

Ansoff, ktorý detailne spracoval procesy strategickej analýzy a M. Porter, ktorý je 

známy originálnymi a praktickými modelmi odvetvovej štruktúry a hodnotového 

reťazca. 

2. Plánovanie ako proces riadeného spoznávania – je náročné alebo nemožné predvídať 

budúce externé a interné prostredie, pričom podniky v konkurenčnom prostredí sú 

vystavené časovému stresu. Proces spoznávania je procesom plynulého 
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prispôsobovania sa a zdrojom tvorivého tlaku. Propagátormi tohto typu sú členovia 

školy „učiacej sa organizácie „ ako sú P.M.Senge, A.deGeuss a využívajú metódy tzv. 

scenára mäkkých systémov a prístupy spojené s tzv. inovačnými tímami. 

3. Logický inkrementalizmus – každý  úspešný proces strategického rozvoja má prvky 

cieľovej i procesnej orientácie.  Tento proces napreduje po etapách, pričom každá 

nasledujúca etapa sa buduje na predchádzajúcej a má svoju vlastnú vnútornú logiku. 

Strategické riadenie pôsobí na podstatu súčasnosti aj budúcnosti podniku, nie je len 

záležitosťou racionality ale tiež emócií, pochybností, stresov a intuície. Predstaviteľom 

prístupu, ktorý je založený na využívaní kvalitnej odbornej prípravy manažéra a na 

jeho skúsenostiach a  prepája ako systémové plánovanie a implementovanie, tak 

i behavioristické teórie je J.B.Quinn. 

4. Spontánna stratégia – chýba jej dostatok cieľovej i procesnej orientácie. Podniky sú 

vystavené neustálym trhovým zmenám. Základom sú veľmi pružné stratégie a od 

manažérov sa vyžaduje vysoká miera intuície. Predstaviteľom bol H. Mintzberg, ktorý 

veril presadzovaniu nekonvenčných a prekvapujúcich riešení v strategickom 

manažmente. Vopred pripravené stratégie  sú v zásade procesom „ zhora nadol“, kým 

nepredvídané stratégie sú procesom „zdola nahor “. 

 

H. Mintzberg vo svojich  „päť P“  stratégiu považuje za plán, manéver, šablónu, 

postavenie a budúcnosť. 

Stratégia ako plán /Plan/ je cieľavedome usmerňované konanie, je návodom na 

správanie sa v určitej situácii. Stratégie v tomto chápaní sa vypracovávajú ešte predtým, 

ako sa majú realizovať, sú navrhované vedome a na určitý účel. [7] 

Manéver / Ploy/ je súčasťou plánu a je stratégiou v zmysle úskoku alebo ľsti, 

prostredníctvom ktorého chce podnik zmiasť svojich súperov bez toho, aby im odhalil 

svoje skutočné zámery. [7] 

Šablóna / Pattern/ je určitá pravidelnosť v správaní sa, konaní, je to určitá logika 

strategického myslenia, ktorú možno pozorovať v zamýšľaných i neplánovaných aktivitách  

podniku. [7] 

Postavenie / Position / znamená umiestnenie podniku v prostredí. Postavenie 

možno bližšie vyjadriť  ako výrobkovú a trhovú pozíciu na vybranom trhu. Tá je 

podmienená vzťahom ku konkurentom a trhovým podielom. [7] 

Budúcnosť /Perspektíve/ znamená, že takto orientovaný podnik má manažment so 

spoločnou perspektívou, schopné vypracovať víziu a je premknuté kolektívnym duchom. 
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Stratégia v tomto zmysle je idea, koncepcia a kultúra, s ktorou sa stotožnili všetci 

pracovníci podniku a orientuje ich do budúcnosti. [7] 

 

Obdobnú komplexnú definíciu stratégie zostavili G. Johnson a K. Scholes, ktorí 

uvádzajú takéto charakteristiky : 

1. Stratégia ako prirodzený výber.   Podniky  sú vystavené mohutnému tlaku prostredia 

a musia sa ustavične prispôsobovať vonkajším zmenám. 

2. Stratégia ako plán.  Stratégia vzniká prostredníctvom vysoko systematických foriem 

plánovania. 

3. Stratégia ako postupnosť čiastkových krokov. Je to adaptívny prístup, ktorý na 

rozdiel od prirodzeného  výberu je riadený dôslednejšie. 

4. Stratégia ako kultúra. To je prístup, ktorý je založený na skúsenostiach, predpokladoch 

a domnienkach vedenia podniku a môže dokonca preniknúť celým podnikom. 

5. Stratégia ako politika.  Stratégia vzniká po množstve vnútorných bojov, v ktorých 

manažéri, jednotlivci alebo malé skupiny vyjednávajú o svojich záujmoch a prijímajú 

kompromisy. 

6. Stratégia ako vízia. Stratégii dominuje jednotlivec alebo malá skupina, ktorá disponuje 

určitou víziou, kam sa podnik môže, a mal by sa dostať. [7] 

Tradičný plánovačský prístup k definovaniu a tvorbe stratégie  nevylučuje podľa P. 

Wrighta a C.D. Pringlea použitie novšieho intuitívneho prístupu a naopak, ktorého 

výsledkom je kompromis. (viď.obr.2).  

Obr. č. 2: Vzťah plánovanej, spontánnej a realizovanej stratégie 
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5 STRATEGICKÝ MANAŽMENT AKO PROCES 
 

Strategický manažment je dnes väčšinou manažérov považovaný za zložitý, 

vnútorne štruktúrovaný proces. V jednoduchých sekvenčných modeloch je zobrazený ako 

postupnosť skúmania prostredia, formulácia stratégie, implementácie stratégie a kontroly. 

Obr. č. 3: Model strategického manažmentu [7] 

 

 

I. fáza strategického manažmentu je skúmanie prostredia, pričom pod prostredím 
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zákazníkov a hlavne zistiť ich potreby, vyhodnotiť predpokladaný vývoj v oblasti 

úverovania, pracovných síl a pod. 

- interné prostredie, zamerané na : 

- podnikovú štruktúru, najmä štruktúru podnikových aktivít a ich organizáciu, 

- podnikovú kultúru, ako súhrn podnikových hodnôt, ktorými sa riadi konanie 

bežných pracovníkov a manažérov podniku, 

- podnikové zdroje, a to materiálové, kapacitné, pracovné a finančné. 

II. fáza procesu strategického manažmentu je formulácia stratégie. V nadväznosti na 

výsledky skúmania prostredia postupuje sa krokmi : 

- vymedzenie poslania, vyjasňujúceho účel a zmysel existencie podniku, 

- formulácia strategických cieľov, ktoré upresňujú smerovanie podniku, 

- tvorba stratégie, ako cesty k napĺňaniu strategických cieľov, 

- stanovenie politiky implementácie, ako priestoru alebo hraníc pre rozhodovanie  

v rámci krokov implementácie. [7] 

Tu sa stelesňuje podnikateľská filozofia vrcholového manažmentu organizácie. Sú 

tu obsiahnuté základné rozhodnutia o tom, v ktorých odboroch bude firma podnikať, aké 

výrobky alebo služby bude poskytovať, na ktoré trhy sa bude orientovať, na akú 

technológiu bude klásť dôraz, ako aj základné rozhodnutie týkajúce sa prežitia firmy (akú 

rentabilitu chce dosiahnuť), jej filozofie, vytvárania vlastnej koncepcie a imidžu. Misiu 

podniku vypracúva a schvaľuje vrcholový manažment. 

Spôsob a postup pri vypracúvaní strategických cieľov závisí od viacerých 

situačných faktorov: veľkosti organizácie, jej komplexite, stupňa centralizácie resp. 

decentralizácie a pod. Napríklad v takej veľkej organizácii ako je firma General Electric, 

kde je proces manažmentu značne decentralizovaný na divízie, vrcholové vedenie firmy 

kvantifikuje pri príprave strategického plánu predovšetkým strategický cieľ týkajúci sa 

rentability vlastného imania a rentability celkových aktív. Na základe toho určí generálnym 

manažérom divízií dva základné ciele: dosiahnuť v budúcom učenom období napríklad 

najmenej 15% rentabilitu aktív divízie a byť číslom jedna alebo dva. Na základe toho 

každá divízia vypracuje svoj strategický plán, v ktorom kvantifikuje svoje ciele vo výrobe, 

v tržbách, v nákladoch, v zisku, v kvalite, v podiele trhu a pod. Teda podrobná 

kvantifikácia strategických cieľov a vypracovanie stratégií spočíva na divíziách. 

Strategické ciele organizácií sú rozmanité. V ziskových organizáciách sa môžu 

týkať najmä týchto oblastí: objem výroby a predaja, celkové náklady, výška zisku, 
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ukazovatele rentability, podiel trhu, kvalita výrobkov a služieb, ciele v oblasti produktivity 

a pod. 

Na zabezpečenie dosiahnutia strategických cieľov organizácie je potrebné 

vypracovať a vybrať najvhodnejšie stratégie. V teórii a praxi strategického manažmentu sú 

známe tieto druhy stratégií: generické stratégie, veľké stratégie, ofenzívne a defenzívne 

stratégie. [6] 

 

III. fáza – implementácia stratégie je procesom plánovitej prípravy realizácie stratégie, 

zahrňuje kroky tvorby : 

- programov, ktorých úlohou je konkretizovať, ktoré postupy a kroky podľa 

jednotlivých funkčných oblastí bude potrebné uskutočniť, a to programy 

organizačného a informačného charakteru, realizačné programy a vykonávacie 

plány, 

- rozpočtov, ktorých úlohou je dopracovať programy o hodnotovú stránku 

z pohľadov nákladov, tržieb a pohybu zdrojov, 

- procedúr, ktoré rozpracovávajú programy do detailných  sekvenčných krokov alebo 

techník. [7] 

Ide predovšetkým o vypracovanie akčných, takticko – operatívnych plánov, 

v ktorých sa postupne skonkretizujú strategické ciele, ako aj prostriedky na ich 

dosiahnutie, potrebné zmeny organizácie podniku, reštrukturalizácia a reinžiniering, 

potrebné zmeny organizačnej kultúry, štýlu a metód vedenia ľudí. [6] 

 

IV. fáza strategického manažmentu je hodnotenie a kontrola. Táto fáza plní funkciu 

monitorovaciu, poznávaciu, kontrolnú a hodnotiacu. Kontroluje a hodnotí dosahované 

výsledky pričom vytvorenými spätnými väzbami dáva impulzy pre uskutočňovanie  

potrebných zmien. Celému procesu strategického manažmentu dáva charakter 

dynamického a nepretržitého procesu. [7] Strategická kontrola sa zameriava najmä na to, či 

sa implementácia stratégie uskutočňuje dôsledne. Na základe spätnej väzby sa zabezpečuje 

riešenie eventuálnych  problémov. Dôležitá je aj operatívna kontrola, ktorej úlohou je 

merať skutočné výsledky, zisťovať odchýlky od stanovených noriem a iniciovať 

korektívne akcie.[6] 

  Existujú i modely, kde proces strategického  manažmentu je zobrazený ako zložitý 

vnútorne štruktúrovaný proces, ktorý zahrňuje nasledovné fázy a kroky procesu 

strategického manažmentu: 
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- analýza bežnej situácie, v rámci ktorej skúmanie súčasnej činnosti a doterajšej činnosti 

tvoria východisko pre identifikáciu poslania organizácie, 

- skúmanie výhľadov do budúcnosti, založené na analýze okolia a internej analýze, ktoré 

vyúsťujú do stanovenia dlhodobých cieľov organizácie,  

- stanovenie budúceho vývoja, s využitím variantného prístupu, tvorbou alternatív  

stratégie, ich hodnotenia a výberom najvhodnejšej alternatívy, 

- realizáciu stratégie, zahrňuje tvorbu funkčných stratégií a vytvorenie organizačných 

predpokladov pre realizáciu stratégie. 

Hodnotenie a kontrola završujú fázu realizácie i celý proces strategického manažmentu 

a sú podnetom pre vznik spätnej väzby a obnovenia cyklu nepretržitého procesu. 

 

6 POSTAVENIE STRATEGICKÉHO MANAŽÉRA 
 

 Strategickým riadením podniku sa zaoberajú tri skupiny ľudí. Sú to majitelia 

podniku sústredení v predstavenstve alebo dozornej rade (orgán akcionárov, majiteľov), 

vrcholové vedenie podniku a útvar strategického riadenia.  Medzi nimi existuje určitá 

deľba práce. Hlavný diel zodpovednosti za tvorbu a realizáciu stratégie nesie vrcholové 

vedenie podniku, ktoré vytvára stratégiu ako ideu, nosnú myšlienku a zámer. 

 Požiadavky na prácu strategického manažéra sú mimoriadne náročné, rozsiahle, 

zložité a dokonca protirečivé. Je nositeľom roly tvorcu a súčasne realizátora stratégie, 

predkladá vzdialené vízie a súčasne sa pevne drží reality, ktorú podrobne analyzuje 

a vyhodnocuje. Vedie svojich podriadených k dosahovaniu odvážnych cieľov 

v budúcnosti, podnecuje ich nadšenie a súčasne riadi každodenný chod podniku. [5] 

 Musí byť vizionárom, analytikom, manažérom a musí mať strategické myslenie. 

Ako vizionár musí klásť dôraz na syntetické, integrujúce, súhrnné a zovšeobecňujúce 

myslenie. Zreálnenie predstáv prináša analytické myslenie, ktoré stavia na faktoch, 

jednoznačných výrokoch a argumentoch, ktoré je možné overiť. Ako analytik sa 

sústreďuje na minulosť a prítomnosť, zatiaľ čo vizionár pozerá do budúcnosti. 

 Strategický manažér zastáva mnoho rozličných vodcovských rolí. Je tvorcom 

stratégie, ktorý musí prejaviť tvorivosť, intuíciu a originálnosť a súčasne je realizátorom 

stratégie, ktorý musí byť presvedčivý pri jej propagácii, vytrvalý pri riešení problémov 

a konfliktov a schopný administrátor ovládajúci každodenný chod podniku. Niekedy musí 

byť autoritatívny, inokedy vnímavý poslucháč  a kompromisný rozhodovateľ. [5] 
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 Strategické myslenie u strategického manažéra je dôležité, aby zvládol úlohu 

mozgového centra. Ide o myslenie, ktoré je reakciou na často a prudko sa meniace 

vonkajšie prostredie podniku. Preto sa od neho namiesto analýzy a extrapolácie očakáva 

tvorivosť, originálna myšlienka, nápad a objavný prienik do riadeného podniku. 

Strategické myslenie je kombináciou racionálnej analýzy vychádzajúcej 

z prirodzeného usporiadania pôvodného stavu veci a dôvtipnej syntézy, ktorá je založená 

na opätovnom poskladaní jednotlivých rozdielnych častí do nového tvaru pomocou 

nelineárneho uvažovania. Na jeho zvládnutie a osvojenie musí manažér splniť niekoľko 

nevyhnutných podmienok, ktorými sú intelekt, vzdelanie, prax sociálna zrelosť, motivácia, 

vôľa a etika. 

 

 

7 ANALÝZA ŠKÔL STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU VHODNÝCH PR E 
PODNIK 21. STOROČIA 
 

P. Sakál vo svojej knihe Strategický manažment v praxi manažéra identifikoval na 

základe systémovej analýzy 10 profilov škôl: 

 

� Škola dizajnu – ústrednou myšlienkou je súlad vnútorných a vonkajších možností 

podniku ako základ pre strategickom rozhodovaní. Často sa tu používa SWOT-analýza. 

Predstaviteľmi tejto školy sú A.D.Chandler, F.Selznik a K.R.Andrews. 

 

� Škola plánovania – proces strategického manažmentu skúma ako proces 

formalizovaných etáp riadiacej činnosti (určenie úlohy  alebo určenie cieľa, 

vonkajšieho a vnútorného auditu, hodnotenie vypracovanej stratégie, podrobné 

rozpracovanie strategických plánov a taktické plánovanie a kontrola. Zásluhou tejto 

školy je formalizovaná konkretizácia výsledkov procesov strategického manažmentu.[7] 

Túto školu predstavujú H.L.Ansoff, P.Lorange, G.A.Steiner. 

 

� Škola poziciovania –  každé odvetvie má určitý počet kľúčových stratégií. Strategický 

manažment ich preto musí analyzovať a vybrať z nich najlepšiu pre dané odvetvie 

a v daných podmienkach. Ako modely sú používané napr. BCG a GE matica. 

Predstaviteľmi sú M.E.Porter, D.E.Schendel a K.J.Hatten. 
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� Podnikateľská škola -  k procesu vypracovania stratégie pristupuje ako k mentálnemu 

procesu vrcholového vedúceho organizácie na základe jeho strategickej 

prezieravosti.[7]  H.Mintzberg a O.Collins sú jej predstaviteľmi. 

 

� Kognitívna škola –  proces strategického manažmentu skúma ako proces poznávania 

a poznania. V tejto škole sa vyskytujú dva smery – objektivistický (vychádza 

z predpokladu objektívnosti a procesu poznania sveta) a subjektivistický  (predpokladá, 

že osobnosť sama interpretuje a vytvára svet). Táto škola ako prvá upozornila na 

možnosť zmeniť budúcnosť pri strategickom rozhodovaní  na aktívnu úlohu organizácie 

vo vzťahu  k jej budúcemu vonkajšiemu okoliu. [7]  Predstaviteľmi tejto školy poznania 

sú H.A.Simon, S.Makridakis, I.M.Duhaim a C.R.Schwnk. 

 

� Škola učenia sa – táto škola vychádza z toho, že strategický manažment je aj 

efektívnou metódou riadenia na základe zmien, nielen nástrojom kontroly zmeny 

činnosti spoločnosti. Ako predstaviteľov možno uviesť L.Rapierra, C.E.Lindbloma 

a J.B.Quinna.  

 

� Škola moci – prístup k spracovaniu stratégie ako ku kvantitatívnemu procesu, 

prostredníctvom ktorého sa formuje politika organizácie, pričom  základné snahy 

musia byť sústredené na spracovania politiky výrobno-hospodárskej činnosti 

organizácie. Predstaviteľmi sú A.McMillan, J.Sarrazin, A.M.Pettigrew.  

 

� Škola kultúry – vychádza z formovania vnútornej organizačnej kultúry, rozvoja 

ideológie pre celú spoločnosť, motivácie každého pracovníka, aby vytvoril silnú 

konkurencie schopnú spoločnosť. Hlavnými predstaviteľmi tejto školy sú S.P.Feldman, 

J.B.Barney, M.Firsirotu a R.Rieger. 

 

� Škola vonkajšieho externého prostredia -  táto škola strategického manažmentu 

priznáva organizácii pasívnu úlohu, úlohu formuje adaptívnou reakciou na zmenu 

vonkajšieho externého prostredia.  Predstaviteľmi sú D.Miller, C.Droge, J.-

M.Toulouse, M.T.Hannan, J.Freeman. 

 

� Škola konfigurácie -  hlavná pozornosť  je venovaná realizácii stratégie, teórii a praxi 

prechodných procesov v organizácii. Skúma transformáciu organizácie z jedného 
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stabilného stavu do druhého so zmenenými podmienkami podnikania. Predstaviteľmi 

sú D.Miller a A.Chandler. 

 

Prvé tri školy majú normatívny charakter. Hlavnou myšlienkou je, ako treba 

formulovať stratégiu a nie ako sa spracováva. 

 

Ďalších šesť škôl rozoberá špecifické aspekty procesu formulovania stratégie.  

Predstavitelia sa zaujímajú o popisy reálnych procesov spracovania stratégie a ani 

o popisy ideálneho strategického správania sa.  

 

V poslednej skupine je len jedna škola. Táto však obsahuje všetky ostatné prístupy. Jej 

predstavitelia spájajú všetky prvky (tvorba a  obsah stratégie, organizačná štruktúra 

a jej okolie) do jednotlivých častí životného cyklu  štádií podniku (napr. rastu). 

 

Vznik jednotlivých škôl strategického manažmentu bol spojený s rôznymi etapami 

rozvoja manažmentu. Niektoré zažili čas rozkvetu a teraz sú v úpadku, iné naberajú  

teraz na otáčkach a iné sa len teraz prebúdzajú. Ktoré budú pre 21. storočie aktuálne 

záleží najviac od stratégov a od ich vedomostí  
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ZÁVER 
 

Tvoriť stratégiu znamená zostavovať strategické varianty, ktoré sú vymedzené 

cieľmi podniku, jeho vnútornými silami a slabosťami, vonkajšími príležitosťami 

a rizikami. Výber vhodného variantu sa uskutočňuje vzájomným porovnávaním variantov 

s ohľadom na ich schopnosť dosiahnuť hlavné ciele. Je potrebné vybrať stratégiu, ktorá by 

zabezpečila najlepší súlad a zhodu medzi vonkajším a vnútorným prostredím podniku.  

 

Je treba myslieť a konať v čase a v trhovom priestore strategicky, čo znamená 

smerovať k dosahovaniu celkovej podnikateľskej efektívnosti v dlhodobejšom horizonte. 

Čím skôr takého smerovanie prenikne do nášho vedomia a začne sa tiež praktizovať 

podnikateľskými subjektmi a ich vrcholovými manažmentmi, tým skôr sa dokáže 

slovenská ekonomika zaradiť medzi vyspelejšie svetové ekonomiky.  

 

Za všetkými týmito snahami a aktivitami je vždy človek, a to  v rôznych pozíciách.  

Bez adekvátnej prípravy ľudí, pôsobiacich tak na strane ponuky, ako aj dopytu, nemožno 

dosiahnuť výraznejšiu kvalitatívnu zmenu. 

 

Tomáš Baťa pri zdôvodňovaní a vysvetľovaní vlastnej podnikateľskej filozofie 

konštatoval: „Pri svojej práci som nemal na mysli vybudovanie závodu, ale ľudí“. [10] 
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