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1
Úvod do foresightu
Stefano Tommei*, Anna Sacio-Szymańska**
*
**

State Street Bank GmbH (Poland Branch), e-mail: tommeistefano@gmail.com
Institute for Sustainable Technologies – NRI, e-mail: anna.sacio@itee.radom.pl

V současné době se soukromé společnosti musí vyrovnávat s rychle se měnícími ekonomickými podmínkami.
Současná podoba trhu nemusí firmám v dohledné době zajistit stejnou výši zisků. Váš nejprodávanější produkt se
neočekávaně může stát zastaralým řešením a jeho prodej může dramaticky klesnout. Obdobně je tomu i v širším
kontextu: i v sociálním a politickém prostředí mohou probíhat rychlé a dramatické změny. Informace o relevantních
trzích a zkušenosti v oboru jsou cennými aktivy, které mohou pomoci podnikatelům překonat a přežít mírné otřesy. Na
to, aby firmy s jejich pomocí dokázaly najít nové a/nebo optimální způsoby, jak dosáhnout zisku, nejsou ale dostačující.
Stejně tak nejsou schopny zabránit nečekanému neúspěchu v podnikání a bankrotu. Koncept, který je v současné době v
podnikatelském prostředí dominantní a charakterizuje tyto situace, se nazývá rychlá, propojená a skoková změna (z angl.
rapid, interconnected and discontinuous change, R.I.D.).
Aby byly firmy schopné se s touto rychlou, propojenou a skokovou změnou lépe vypořádat, musejí nabýt či vyvinout
nové schopnosti a zavést nové postupy a procesy, které jsou založené na proaktivním přístupu, připravenosti, flexibilitě
a vnímavosti. Ve výsledku by měly být firmy schopné:
1. Být dostatečně pružné: po velkém vychýlení schopné navrátit se do svého normálního stavu;
2. Včasně reagovat: (i) okamžitě reagovat na nové problémy a výzvy, (ii) shromažďovat, analyzovat a vybírat informace
a (iii) rychle přijímat rozhodnutí podporující vlastní podnikatelské aktivity a/nebo měnící jejich orientaci;
3. Být obojaké: provádět permanentní procesní a produktové inovace jak postupně, tak i v podobě zavedení zcela nového
konceptu nebo přístupu.
Jak tyto schopnosti, postupy a procesy, které v kontextu nevyhnutelných, nicméně neměřitelných R.I.D. ve firmě
zavést? Foresight je považován za nejvhodnější nástroj, který uvnitř firmy vede k vytvoření funkčního a efektivního
systému včasné reakce.

1.1. Koncept podnikového foresightu
Na prvním místě je nutné zdůraznit, že cílem ani výsledkem foresightu není předpovědět budoucnost. Výsledkem
foresightu není popis jediné možné budoucnosti; foresight rovněž neposkytuje konkrétní instrukce k vytvoření ideální,
či k odvrácení nežádoucí budoucnosti. Rolí foresightových výzkumníků a odborníků není formulace „správných“
a konkrétních odpovědí na otázky budoucího vývoje v sociální, ekonomické, politické či environmentální oblasti. Cílem
foresightu je vytvořit jakýsi obecný rámec spektra možností budoucího vývoje a umožnit vhled do charakteru dopadů různých
trendů, procesů, či tendencí, které jsou relevantní pro určitou skupinu lidí zabývajících se společným tématem či problémem
(výrobní strategie, výzkumná politika, plán investic, bezpečnost atd.). Činí tak prostřednictvím jejich analýzy, vzájemného
propojování, re-definování a diskuse.
K systematickému a konstruktivnímu nahlížení do budoucnosti na úrovni země, průmyslového odvětví nebo
organizace využívá foresight kombinaci celé řady různých metod a nástrojů (kvantitativních i kvalitativních). Budoucnost je
v tomto procesu pojímána jako řada alternativních (ne)vylučujících se scénářů, které se na základě kombinace zkoumaných
trendů mohou stát skutečností.
Hlavním cílem foresightu je tedy „uvědomit si a předvídat budoucnosti“.
Foresight je se svým bohatým rejstříkem metod univerzálním a široce použitelným analytickým a plánovacím
nástrojem. Jeho univerzálnost nicméně prakticky vylučuje jednotnou podobu procesu foresightu; pro každý proces je v
závislosti na specifickém kontextu a podmínkách nutné vyvinout (nebo nakoupit) jedinečnou podobu foresightu včetně
jedinečné kombinace kapacit a znalostí.
Foresight je participativním a systematickým procesem (Becker 2002, Burmeister et al 2004), který nahlíží do
budoucnosti ve střednědobém horizontu (Daheim, Uerz 2008) a odhaluje rizika a příležitosti (Cuhls 2003) v socio-kulturní,
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ekonomické, environmentální, politické, legislativní a technologické (STEEPVL) oblasti (Rohrbeck et al 2007) za účelem
podpory rozhodovacích procesů, nastartování inovačních procesů (Burmeister et al 2004), identifikace nových obchodních
modelů a tvorby scénářů (Daheim, Uerz 2008).
Foresight tedy může mít tyto dílčí cíle:
• Poskytovat informace vztahující se k budoucnosti (identifikovat nově vznikající trendy nebo náznaky nastupujících
změn – „slabé signály“);
• Poskytovat včasnou a efektivní podporu rozhodovacím procesům (např. při tvorbě vize, strategie, strategického
směřování nebo priorit);
• Stát se nástrojem vedoucím ke zrychlování inovačních procesů (poskytovat vstupy do fáze zahájení inovačního procesu
a jeho řízení prostřednictvím tvorby inovačních sítí);
• Navrhovat nové obchodní modely (transformací stávajících modelů a/nebo hledáním nových způsobů obchodu);
• Prosazovat a zkvalitňovat princip neustálého učení a schopnosti komunikace, otevřenosti, realizace a aktualizace
strategického chování firmy (interní integrita, permanentní zpětná vazba, občanská angažovanost, společenská
odpovědnost).
Tyto cíle jsou pomocí foresightu dosaženy zejména prostřednictvím předvídání trendů a pochopení jejich přínosů pro
obchodní činnost firmy, založené na schopnosti včasné reakce na hrozící problémy a rizika předtím, než nastanou. Tím
dochází k posilování strategického managementu, výzkumu a průběžného „vzdělávání“ firmy.
Ačkoliv je používání foresightu ve firmách relativně novou záležitostí, jako předmět je do literatury o strategickém
a inovačním managementu a tzv. future studies již plně integrován (Obr. 1).
STRATEGICKÝ MANAGEMENT

INOVAČNÍ MANAGEMENT

FUTURES STUDIES

Externí změna / Průběžná a radikální
Ansoff 1976; Shrivastava & Grant 1985/
Whitehead, 1933; Tushman et al. 1985; Brown
& Eisenhardt 1997

Radikální inovace
Christensen 1997; Lamber & Spekman 1997;
Dushnitsky & Lenox 2005;
Arnold 2003; Stevens & Burley, 2003;
Gemünden et al. 2007;
O’Connor & De Martino 2007

Slabé signály
Ansoff 1976

Environmental Scanning/
Konkurenceschopné – technologie – Business
Intelligence
Jain 1984; Osborn 1998;
May et al. 2000;
Day & Schoemaker 2004
Interpretace
Weick 1979
Organizační obojakost
Tushman & Oreilly 1996; Andriopoulos & Lewis
2009; Raisch et al. 2009

Schopnost networkingu
Pittaway et al. 2004
Schopnost absorpce
Cohen & Levinthal 1990; Zahra & George 2002;
Lichtentaler 2009
Otevřené inovace
Chesborough 2003; Lichtentaler 2008

Odolnost, pružnost
Weick & Sutcliffe 2001
Rozhodovací proces
Mitzberg 1979

Divoké karty
Ayres 2000; Van Notten et al. 2005;
Saffo 2007
Prognózování
Cuhls 2001; Phillips et al. 2006;
Cuhls 2003
Pravděpodobné budoucnosti
Gerybadze 1990; McMaster 1999; Cuhls 2003
Tvorba scénářů
Kahn 1967;
Van der Heijden 2004
Národní programy foresightu
Martin 1995; Blind et al. 1999;
Grupp & Linstone 1999; Cuhls 2003;
Porter et al. 2004

Obr. 1: Foresight ve firmách jako součást vědních oborů
Zdroj: De Toni et al. 2015, s. 90-92.

Jak již bylo zmíněno, zavedení foresightu do prostředí firmy vyžaduje existenci specifické organizační i individuální
způsobilosti a kompetence (více o těchto doporučovaných kompetencích naleznete v následující kapitole). Pokud by
foresight byl ve firmě realizován neodborným způsobem, výsledek procesu nepřinese očekávané výsledky. Stejně tak
nebude mít na činnost firmy dlouhodobý dopad, pokud bude realizován jako jednorázová aktivita.
Aby byl foresight pro firmu prospěšný, je nezbytné, aby byla ve firmě obecně vyvinuta kultura, jejíž hlavním znakem
je orientace do budoucnosti. Aby tato kultura mohla být úspěšně zavedena, je nezbytné přijmout za své principy foresightu
a promyšleně zavádět specifické organizační, procesní a metodické prvky. Toto zavádění může nabývat mnoha podob
a způsobů. Výzkum ve firmách v oblasti foresightu jako nejvhodnější navrhuje tzv. duální přístup, založený na dvou pilířích
(De Toni et al 2015):
1. Organizační změny
2. Změny v managementu
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1.1.1. Organizační změny
Za účelem zavedení foresightu jako standardního nástroje je nezbytné, aby firmy (od malých a středních podniků až
po velké korporace), nezávisle na odvětví, ve kterém působí, zavedly následující tři hlavní organizační změny:
• Rozdělit oddělení výzkumu a vývoje a každé z těchto oddělení podpořit odlišnou doprovodnou aktivitu (foresightem
pro oddělení výzkumu, marketingem pro oddělení vývoje);
• Vytvořit organizační strukturu pro foresight;
• Umožnit manažerům a klíčovým zaměstnancům firmy vzdělávat se a získat dovednosti v oblasti foresightu.

Rozdělení výzkumu a vývoje
Pro mnoho firem, zejména pak pro malé a střední podniky, může být toto doporučení na první pohled nepříliš důležité.
Je tomu ale naopak: aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou klíčové a přesně vystihují podstatu onoho duálního přístupu,
který by každá firma v budoucnosti měla praktikovat.
Výzkum lze chápat jako soubor aktivit, jejichž cílem je nalézt nové technologické řešení nebo relevantní inovace.
Vývoj je pak činnost související s prototypováním a vývojem nového produktu (De Toni et al. 2015). Aktivity výzkumu
a vývoje mohou zahrnovat některé, nebo všechny fáze vývoje produktu. Mohou být prováděny interně, mohou být zadány
externí organizaci, vyrobeny na míru nebo částečně pořízeny od dodavatelů. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje mohou
probíhat průběžně, nebo při vhodné příležitosti.
Výzkum a vývoj jsou často prováděny dohromady, bez zřejmého rozlišení cílů a rolí. Tato souběžnost byla po dlouhou
dobu považována za efektivní. Podle foresightu se však jedná o nesprávný předpoklad, který může firmě škodit.
Současné pojetí výzkumu a vývoje naopak bere v potaz rozdílnou časovou perspektivu a charakter aktivit, které
výzkum a vývoj vykazují. Vývoj je totiž orientován do současnosti; je odrazem změn na trhu a je zaměřen na hledání
příležitostí co největšího využití podoby stávajících podmínek; je tedy zaměřen na krátkodobá řešení. Proto je logicky
doporučováno, aby byl vývoj doprovázen podporou marketingu s cílem propagovat na trhu vlastní inovovaný produkt.
Výzkum je naopak zaměřen na to, co přijde poté. Je poháněn technologickým pokrokem a je orientován na zkoumání
nových oblastí nebo možností, vytváří představy o budoucích potřebách zákazníků. Výzkum tedy vytváří pravděpodobné
možnosti budoucího vývoje ve středně a dlouhodobé perspektivě. Pro tento typ aktivit je vhodná podpora foresightu,
zejména v oblasti shromažďování, třídění, analýzy a pochopení společenských, technologických, ekonomických,
environmentálních, politických a legislativních trendů a hodnot (STEEPVL).
Z výše uvedeného je zřejmé, že spojovat dohromady takto rozdílné aktivity výzkumu a vývoje není optimální a může
ve firmě způsobit nedorozumění nebo nejasnost v obchodních prioritách nebo cílech. Významnou překážkou propojování
aktivit výzkumu a vývoje je i odlišná časová perspektiva, se kterou pracují. Kombinované aktivity výzkumu a vývoje tak
často mají tendenci upřednostňovat krátkodobá řešení zaměřená na současné potřeby a na zvyšování současného prodeje.
V dlouhodobějším pohledu může přeinvestování vývoje vést k neschopnosti firmy čelit rychlým, propojeným a skokovým
změnám.
Rozdělení výzkumných a vývojových aktivit umožní prostřednictvím vhodně použitých nástrojů dosáhnout
krátkodobých i dlouhodobých cílů firmy. Podpora výzkumu ze strany foresightu pak firmě zvýší šance obstát ve světě
budoucnosti.
Vytvoření organizační struktury pro foresight
Dalším krokem v procesu úspěšného zavedení foresightu do firmy je vytvoření vhodné struktury pro jeho realizaci.
Struktura pro foresight v rámci firmy může nabývat různých podob, které jsou odvislé od role, jakou foresight ve
firmě má mít, očekávaných výsledků, výše zdrojů, nebo velikosti trhu. Při zahrnutí dalších charakteristik (velikost a složení
týmu, vymezený čas, úkoly, druh aktivit a viditelnost struktury v rámci firmy) lze pro realizaci a implementaci foresightu
doporučit následující typy organizační struktury (Becker 2002, Daheim, Uerz 2008):
I. Sběrná jednotka: jedná se o tým expertů, kteří v rámci jednoho projektu v průběhu stanoveného časového období
shromažďují v daném odvětví informace na mikroúrovni. Tento tým je obvykle součástí výzkumného oddělení
a v rámci firmy je málo viditelný.
II. Outsourcer: jedná se o tým expertů nebo specializované výzkumné centrum, které v rámci jednoho projektu v průběhu
stanoveného časového období shromažďuje v daném odvětví informace na mikroúrovni. Na základě interních cílů
firmy zadává realizaci částí foresightového procesu externí organizaci. Tým/centrum jsou v rámci firmy i navenek
dobře viditelné.
III. Observatoř je stálá autonomní foresightová jednotka složená z expertů, kteří shromažďují data o tématech, která jsou
pro firmu strategicky důležité. V rámci firmy se jedná o nezávislou činnost, pro niž je vyčleněn zvláštní rozpočet.
Aktivity jednotky jsou viditelné na všech úrovních firmy.
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IV. Think-tank je stálý, autonomní tým expertů-futuristů, kteří se této práci věnují na plný úvazek. Jejich úkolem je
shromažďovat v daném odvětví specifické informace na makroúrovni za účelem postihnutí nastupujících změn a výzev
jako podkladu pro zacílení strategie a vize firmy. Jedná se o etablované oddělení, které spolupracuje s externími experty
po celém světě. V rámci firmy i navenek je velmi viditelné a vyprofilované.
Podoba každé této struktury vychází z odlišných potřeb firem v oblasti foresightu: čím více je foresight v rámci firmy
institucionalizován, tím je tato potřeba větší. Například malá firma, aktivní spíše v tradičním odvětví, je schopna nástup
budoucích nejistot a změn v tomto odvětví zvládnout pomocí jednoduché sběrné jednotky. Naopak středně velká firma,
která působí v extrémně inovativním oboru, by měla za účelem lepšího managementu budoucích změn a výzev zvážit
investici do struktur typu Observatoř nebo Think-tank.

Vzdělávání manažerů a klíčových zaměstnanců firmy ve foresightu
Po výběru vhodné struktury je dalším důležitým krokem správný výběr jedinců, kteří se ve firmě stanou nositeli
foresightových aktivit. Dosavadní literatura v oblasti korporátního foresightu pokládá lidský faktor a lidský potenciál pro
zajištění kvality výstupů foresightu a realizaci změn v rámci firmy za vůbec nejzásadnější (Daheim et al 2016, Kuusi et al
2015, Kononiuk, Sacio-Szymańska 2015, Bootz 2010, Cunha at al 2006, Major et al 2001). Tito jedinci nemusejí nutně
být profesionálními futuristy. Pokud by se jednalo o manažery nebo klíčové zaměstnance, pak je vhodné, aby pro tento
typ činnosti již měli odpovídající vlastnosti a dovednosti, anebo aby se v těchto dovednostech zdokonalili na speciálních
kurzech nebo pomocí koučování. Tyto dovednosti jsou následující:
• Zaměření na vnější prostředí firmy a vnější vztahy na mikro i makro úrovni (schopnost aktivního sledování prostředí
(včetně jeho periferních oblastí), ve kterém se firma pohybuje);
• Inteligence, otevřená mysl a zápal pro poznání, informace a data (kvalitní a efektivní analytické dovednosti
a komunikativnost, jež napomohou přetvářet strategie v konkrétní kroky);
• Přijímání nekonvenčních způsobů výzkumu a získávání informací v mikro a makro prostředí (kreativita a odvaha
identifikovat rizikové příležitosti a vytvářet z nich pro firmu přidanou hodnotu);
• Schopnost spojovat lidi, inspirovat ostatní k zájmu o nová témata, být důvěryhodný a tím uvnitř firmy vytvořit síť
vztahů jako základ pro kooperativní atmosféru;
• Neustálá chuť učit se a získávat informace a znalosti o mikro a makro prostředí firmy a celém odvětví, ve kterém je
firma aktivní, za účelem lepšího vyhodnocování příležitostí a rizik.
Vytvoření takového týmu, jehož součástí budou jedinci s výše uvedenými vlastnostmi a dovednostmi, umožní
hladkou a efektivní realizaci aktivit v oblasti foresightu na jakékoli úrovni struktury firmy, s příznivou kombinací vnějších
a vnitřních vstupů.

1.1.2. Změny v managementu
Po ustavení odpovídající struktury je v rámci firmy nyní nezbytné nastavit takové procesy, které budou tyto aktivity
řídit. Pro větší přehlednost byly jednotlivé aspekty managementu rozděleny do následujících skupin: Forma, Orientace,
Metodologie a Metody a nástroje foresightového procesu.

Forma
Foresightový proces může probíhat buď formálně (Godet 1985, Hines 2006), anebo může mít neformální charakter
(tj. může být na základě rozhodnutí managementu prováděn ad hoc).
Orientace
Na základě cílů foresightu, stanovených managementem firmy lze rozlišit čtyři základní orientace foresightu
(Rohrbeck et al.2007):
a. Foresight orientovaný na zákazníka;
b. Foresight orientovaný na konkurenci;
c. Technologický foresight;
d. Politický a environmentální foresight.
Žádná z těchto orientací není „povinná“; míra jejich významnosti záleží na konkrétním zadání a roli foresightu
v konkrétním procesu. V případě ad hoc formy je foresight často vymezen úzce a je charakterizován jednou konkrétní
orientací. Skutečně kompletní proces foresightu, jehož cílem je identifikace a analýza řady různých budoucností, kterými se
konkrétní firma může ubírat, by měl za účelem poskytnutí komplexního pohledu na všechny potenciální scénáře budoucího
vývoje postihnout všechny zmíněné orientace.
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Metodologie
Jakákoliv analytická činnost vychází z dostupných dat. Pro účely foresightu lze použít tyto typy dat:
• Data popisující stavy minulosti (např. statistická data);
• Data charakterizující přítomnost (např. výsledky monitorovacích procesů);
• Logické dedukce, intuice, modelování a/nebo evaluace (např. Delphi atd.).
Pokud je analytická činnost založena pouze na datech vztahujících se k minulosti, hovoříme o tzv. zpětném pohledu
(hindsight) a odpovídáme na otázku: Co se stalo? Procesy, které se odehrály v minulosti, a stavy, které tuto minulost
charakterizují, představují důležitý základ pro pochopení současnosti.
V případě, že je analýza založena na informacích vztahujících se k současnosti, hovoříme o tzv. vhledu (insight)
a hledáme odpověď na otázku: Co se děje? Pochopení vzájemných vztahů a příčin různých jevů umožňuje interpretaci
současných a nastupujících trendů.
Výstupy z foresightu nicméně umožňují firmě pokročit na další úroveň, a tou je využití dat vztahujících se
k budoucnosti předjímající budoucí příležitosti a rizika. Kromě znalosti minulých dějů a pochopení vzájemných vztahů
a příčin různých jevů v současnosti dokáže foresight tento typ znalostí vhodně doplnit o data vzniklá na základě logické
dedukce, intuice, modelování a/nebo evaluace. Co se stane, pokud místo A nastane B? Aby byla firma schopna na tuto
otázku odpovědět, musí použít takový metodologický rámec, který umožní vytvářet možné scénáře budoucího vývoje s
využitím např. divokých karet nebo slabých signálů, a který dokáže zformulovat vliv těchto možností vývoje na budoucnost
firmy.
Metody a nástroje
Foresight využívá sadu různých metod a nástrojů, které převzal z příbuzných vědních oborů. Na základě specifických
potřeb si firma z této sady vybírá nejvhodnější (kvantitativní či kvalitativní) metodu/metody (příklad je uveden v Tab. 1).
Tab. 1: Vztah mezi potřebou firmy a příslušné metody foresightu
Potřeba

Doporučená metoda/nástroj

Shromažďování expertních názorů

Delphi, futures wheel, rozhovory, diskusní skupiny

Prognóza a jiné kvantitativní odhady

Ekonometrie, analýza vlivu trendů, regresní analýza, strukturální analýza

Pochopení vztahů mezi událostmi, trendy a ději

Systémová dynamika, multifaktorové modelování, analýza vlivu trendů,
analýza křížových dopadů, strom relevance, futures wheel, simulace,
analýza příčin

Formulace postupu nebo akčního plánu

Rozhodovací analýza, roadmapping

Tvorba možných budoucností

Scénáře, futures wheel, simulace, multifaktorové modelování

Zjištění, zdali se budoucnost pro firmu vyvíjí dobře

Index stavu budoucnosti

Sledování změn

Environmentální skenování, text mining

Stanovení stability systému

Nelineární metody

Zdroj: De Toni et al. 2015, s. 160.

Nejpoužívanější metody foresightu prováděného ve firmách jsou:
Scénáře (metoda s nejširším uplatněním a hlavní metoda projektu FOR_V4);
Roadmapping;
Analýza Delphi;
Analýza křížových vlivů;
Kreativní a participativní metody;
Všechny tyto metody v sobě do jisté míry obsahují prvky analýzy trendů a metody environmentálního skenování.
Liší se od sebe zejména způsobem, jakým zpracovávají vstupní data a charakterem modelů jejich interpretace a evaluace.
Použití těchto metod v konkrétním projektu by mělo vycházet z vyřešení základních dvou dilemat:

•
•
•
•
•
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•

•

Šířka vs. hloubka: důraz na větší šíři záběru foresightu je důležitý zejména tehdy, pokud je cílem postihnout co
nejširší spektrum možných budoucností v řešeném tématu/odvětví; na druhou stranu tento přístup nutně vede k absenci
hlubšího poznání a pochopení dynamiky v daném tématu/odvětví. Důraz na co největší tematický záběr pak zvyšuje
riziko, že výsledky takového foresightu neumožní firmě včasně a/nebo vhodně reagovat na vzniklou situaci.
Analytická přesnost vs. představivost: kvantitativní analýza založená na datech je pro identifikaci hybných sil, které
mění současný svět, zcela postačující. Pro identifikaci a diskusi potenciálních zlomových změn nebo neočekávaných
událostí a vlivů je nezbytné v procesu foresightu využít i některé z kreativních metod.

1.2. Shrnutí
Zavádění nového přístupu nebo principu do firmy není vůbec jednoduché, neboť často zásadně narušuje a transformuje
zavedené vzorce praktik jak uvnitř firmy, tak i chování firmy na trhu. Změny v organizaci firmy musejí často překonávat
jistý odpor stávajícího nastavení struktur. Tento odpor stávajících struktur je pak posilován neexistencí jasné představy
o tom, jak by měl být nový přístup ve firmě zaveden. Na druhou stranu je pro firmu v kontextu stále se zrychlujících
vnějších změn a podmínek čím dál riskantnější, pokud se drží svých tradičních, „business-as-usual“ přístupů. V dlouhodobé
perspektivě nemá firma vlastně jinou možnost, než do svého fungování zavádět aktivity orientované do budoucnosti
a zkvalitňovat tím vlastní kapacity v oblasti strategického managementu. Zavádění foresightu má pro firmu největší přínosy
ve (Tsoukas 2004, Rohrbeck, Schwartz 2013):
• schopnosti včasného rozeznání a interpretace nastupujících změn ve vnějším prostředí;
• zkvalitňování procesů strategického plánování;
• posilování inovačních schopností;
• zvyšování schopnosti průběžného vzdělávání a realizace strategických rozhodnutí;
• možnosti vice ovlivňovat rozhodování obchodních partnerů.
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2
Profil firmy, které foresight přináší největší užitek
Gergely Tyukodi, Éva Hideg
OTP Bank Plc., e-mail: gergely.tyukodi@gmail.com
**
Corvinus University of Budapest, e-mail: eva.hideg@uni-corvinus.hu
*

Jak je z předchozí kapitoly zřejmé, foresight je nástroj, který je užitečný pouze pro určité typy firem. Na základě
expertní diskuse v rámci projektu FOR_V4 definovali zástupci různých firem obecný profil firmy, která by měla
z implementace foresightu mít největší užitek. Charakteristika profilu firmy se týkala těchto oblastí:
• velikost firmy;
• odvětví/typ trhu, ve kterém se firma pohybuje;
• schopnosti a kvalifikace managementu, a
• vztah zaměstnanců k demokratické participaci v procesu budoucího strategického zaměření firmy.
V průběhu diskuse se účastníci shodli na tom, že spíše než specifické odvětví je podstatnější, pro jaký typ trhu je
vhodné foresight použít. Účastníci navíc rozlišili vnější (externí) a vnitřní (interní) požadavky/aspekty trhu. S ohledem na
vnější prostředí firmy je foresight vhodný zejména tehdy, pokud firma podniká v rychle se měnícím prostředí, jako jsou
např. high-tech odvětví. V takových odvětvích je tempo změn natolik rychlé, že jediným způsobem, jak se s nimi vypořádat,
je zvýšit odolnost firmy, mít jasné cíle, kterých chce dosáhnout; na druhé straně by firma měla být natolik flexibilní, že
je ve vnějším prostředí schopná zvládnout krátkodobé turbulence změn. Ve stabilnějším prostředí je rovněž důležité mít
jasný cíl a směřování, nicméně v případě pomalých změn není potřeba stálého a trvalého monitorování prostředí trhu pro
firmu zásadní.
Dalším důležitým aspektem vnějšího prostředí je složitost trhu, kde na sebe vzájemně působí a spolupracuje
mnoho hráčů, vztahy mezi nimi jsou komplexní a realizace cílů trvá delší dobu. V prostředí, kde provázanost a dopady
rozhodnutí jednoho subjektu způsobuje a posiluje změny u dalších subjektů, může foresight přinést více stability a vyšší
pravděpodobnost toho, že firma případné problémy zvládne. Ve vnitřním prostředí může být foresight užitečný pro všechny
firmy; velikost firmy není důležitá a foresightové aktivity mohou přinést užitek každému stupni hierarchie firmy.
V diskusi o vnitřním prostředí byla firma analyzována od úrovně top managementu až po řadové zaměstnance. Často
shledanou charakteristikou a podmínkou pro úspěšné fungování a dobré využití foresightu v celé firmě je pro vedení firmy,
tak i pro zaměstnance potřeba mít otevřenou mysl, a být nastavený na přijímání inovací a nových myšlenek a přístupů.
Pokud organizace není připravena a ochotna postavit se změnám a reagovat na ně, využití foresightu by bylo zřejmě
zbytečné – organizace bude cítit, že jí nepřináší žádnou přidanou hodnotu.
Další charakteristiky, které jsou z pohledu top managementu důležité:
• být vizionářem,
• být schopný vést a
• mít dobré komunikační schopnosti.
Schopnost být vizionářem je významná zejména v období turbulencí ve vnějším, rychle se měnícím se prostředí.
V případě, že top management má jasnou vizi, je si vědom změn, které ovlivňují budoucnost firmy v krátkodobém
i dlouhodobém pohledu, je toto vedení vizionářské a pouze nenásleduje nebo nekopíruje konkurenci. Foresight
a foresightové aktivity pak mohou přispět dalšími hodnotami; tou nejdůležitější je, že může v tomto rychle se měnícím
prostředí přinést firmě stabilitu.
V návaznosti na schopnost být vizionářem bylo další zmiňovanou kvalitou vedení schopnost uvědomění si
potenciálních rizik. Foresight není pouze užitečný nástroj pro podporu úspěšné orientace do budoucnosti, ale může také
účelně pomoci při identifikaci hrozeb, které mohou firmu potkat. Obdobně může identifikovat překážky ve vnitřním
prostředí firmy, které mohou úspěšnému zavádění foresightových aktivit a fungování firmy jako takové zabraňovat.
Mít jasnou vizi a vědět, jak zacházet s informacemi přicházejícími z vnějšího prostředí, však nestačí. Top management
musí zároveň mít schopnost organizaci vést, ukázat zaměstnancům, že ví, co dělá, a prokáže schopnost zvládat nejistoty
takovým způsobem, že u zaměstnanců dokáže vytvořit a udržet důvěru i v případě, že se všechno zdá být chaotické a nejisté.
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To, že zaměstnanci dokáží pracovat, dělat proaktivní kroky směrem k cílům, kterých dosud nevědí, jak dosáhnout, je tou
nejzásadnější kvalitou vizionářského managementu; vedení, které je schopné mít důvěru i v těch nejtěžších okamžicích pro
firmu. Toto ale může fungovat pouze za předpokladu, že je ve firmě nastaven kooperativní styl uvažování a zaměstnanci
jsou povzbuzováni k tomu, aby přicházeli s novými nápady, a v neposlední řadě jsou zapojeni do procesu foresightu.
Poslední ze zmíněných důležitých charakteristik jsou dobré komunikační schopnosti. Lze si představit, že
management firmy je otevřen novým nápadům, uvědomuje si směr, který organizaci táhne k úspěchu, její zaměstnanci to
však netuší – jelikož vše, co a jak management dělá, se svými zaměstnanci nekomunikuje. Komunikace se zaměstnanci
ale neslouží pouze k přesunu informací; vytváří v zaměstnancích také důležitý pocit zapojení do rozhodovacích procesů,
což ve výsledku zvyšuje jejich smysl odpovědnosti vůči firmě.
U zaměstnanců byly kromě otevřené mysli zdůrazněny ještě tyto charakteristiky:
• být vůči firmě loajální;
• být motivovaný a
• být zapojený do foresightových aktivit.
Tyto charakteristiky zaměstnanců nejsou nijak překvapivé; jsou důležité pro jakoukoli firmu nejen v případě, že firma
je ochotna zavádět foresight. Jsou ale naprosto zásadní pro jeho úspěšnou realizaci. Je to ostatně jeden z ústředních principů
foresightu – zapojení znalostí, nápadů a představ zaměstnanců – a stejně tak i akcionářů a dalších klíčových aktérů. V
rychle se měnícím komplexním prostředí může zásadní zlom nebo změna přijít z kterékoli části hierarchie firmy, a stejně
tak odkudkoli z vnějšího prostředí.
Snaha mít loajální zaměstnance je společná všem úspěšným firmám, poněvadž vytváří osobní zájem zaměstnanců
směřovat k vizi a cílům firmy a ochotu jednat v případě potřeby vždy svědomitě. Závazek a osobní vztah k firmě vede také
k větší motivovanosti zaměstnanců.
Na základě výše zmíněných charakteristik foresightu a z něho vyplývajících organizačních předpokladů ve firmách
lze učinit následující závěr: pro úspěšnou realizaci foresightu je nezbytný určitý specifický přístup top managementu
i zaměstnanců; je to v podstatě otázka firemní kultury. Závěrem je tedy možné říci, že se vše vrací k otázkám hodnot,
které firma zastává, což je do značné míry ovlivněno vnějším prostředím na trhu, které je odvislé od hodnot a postojů celé
společnosti. Je proto nezbytné podpořit a rozvíjet způsobilost firmy a jedinců k foresightu – tímto způsobem je možné
přenést se přes stávající hodnotová měřítka a stát se do jisté míry nezávislými na hodnotách zakořeněných ve společnosti.
Je to dáno tím, že foresight je zaměřen více do budoucnosti, inovace a nové postupy.
Kromě firemní kultury a hodnot je dalším důležitým předpokladem pro úspěšnou a efektivní realizaci foresightu
skutečnost, že firma musí na foresight alokovat více zdrojů a že pro zajištění správného průběhu procesu foresightu by si
firma měla osvojit specifické kompetence.
Z hlediska typu firmy, pro niž je foresight nejvíce prospěšný, lze za nejdůležitější považovat zjištění, že je-li tomu
nakloněna korporátní/firemní kultura, pak může být foresight prospěšný pro všechny typy firem. Na druhé straně, největšího
úspěchu může být dosaženo v rychle se rozvíjejících odvětvích s vysokým inovativním potenciálem (a tudíž i rychlejší
očekávanou návratností investic).
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Model vědomého foresightu
Anna Kononiuk
Białystok University of Technology, e-mail: kononiuk.a@gmail.com

3.1. Úvod
Model vědomého foresightu (MVF) je nástrojem pro hodnocení nastavení současných struktur a procesů v konkrétní
firmě s ohledem na realizaci a využití foresightu. Jinými slovy se jedná o hodnocení toho, jak moc jsou implicitně/
nevědomě či explicitně/vědomě struktury a procesy ve firmě slučitelné s principy a praktikami foresightu. Jedná se
o dotazníkové šetření, které podává informaci jak o obecné způsobilosti a nastavení struktur a procesů pro foresight, tak
zároveň přesně určí, v jaké oblasti a jakým způsobem by se měla firma nejvíce „zlepšit“. MVF představuje sadu dobrých
praxí charakterizující organizaci, která ke své budoucnosti zaujímá proaktivní, komplexní a účelný přístup1.
Model vědomého foresightu byl poprvé v roce 2008 vyvinut Terry Grim2 (Grim 2009). Je založen na práci a dobrých
praxí tisíců klientů a spolupráci s předními odborníky na foresight a futurology. Základní stavební kameny tohoto modelu
lze nalézt v díle Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight (Hines, Bishop 2006).
Model vědomého foresightu hodnotí organizaci v šesti oblastech foresightu (Tab. 2). Každá oblast je tvořena třemi až
pěti praktikami, tj. aktivitami, které danou oblast umožňují efektivně realizovat.
Tab. 2: Oblasti Modelu vědomého foresightu
Název oblasti

Charakteristika

Vedení (Leadership)

Týmová práce, navzájem sladěná činnost lidí napříč organizací. Pomáhá organizacím přenést
foresight do praxe a stále ho udržuje v chodu.

Rámec (Framing)

Vytváření struktur, které organizaci umožňují vytvářet obrazy možných budoucností.

Plánování (Planning)

Identifikace a využívání vhodných zdrojů firmy k posunu žádoucím směrem.

Skenování (Scanning)

Organizace velkého souboru vstupních dat k tvorbě analýz.

Předvídání (Forecasting)

Rozlišení, zda existuje více než jedna možná budoucnost a zda každý pravděpodobný scénář
budoucnosti má specifické dopady a důsledky pro současný stav.

Tvorba vizí (Visioning)

Proces strategického rozhodování organizace, co v budoucnosti chce dělat a kam má
směřovat.

3.2. Stupně vyspělosti vědomého foresightu
Každou z praktik hodnotí model prostřednictvím pěti stupňů, charakterizující dosažení určité vyspělosti. Tyto stupně
představují jakási vývojová stádia, která mají kumulativní charakter. Organizace mohou dosáhnout vyššího stupně pouze
poté, co si osvojily a prošly nižšími stupni; není možné některý stupeň přeskočit. Stupeň nejméně ohodnocené praktiky je
pak určující pro stupeň vyspělosti celé oblasti.

1
2

Dotazník Modelu vědomého foresightu je přístupný on-line zde: http://www.foresightalliance.com/resources/foresight-maturity-model
Terry Grim má s podobnými modely velkou zkušenost. V minulosti byla členem IBM v rámci NASA Space týmu, kde byly tyto
modely často používány k zajištění vysoké kvality procesů softwarového inženýrství a vývoje software pro kosmické účely. Tuto
metodologii později v IBM použila k tvorbě tzv. Strategy Maturity Model.
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Základní model vědomého foresightu obsahuje následujících pět stupňů. Příklad konkrétního výsledku je prezentován
na Obr. 2.
• Ad hoc (stupeň 1). Organizace není nebo si je pouze mírně vědoma probíhajících procesů a většina činnosti je
prováděna neodborně a bez plánování. Tento stupeň je počáteční stav pro každou praktiku.
• Vědomý (stupeň 2). Organizace si je vědoma existence dobrých praxí v oboru a učí se prostřednictvím vnějších vstupů
a minulých zkušeností.
• Schopný (stupeň 3). Organizace dosáhla úrovně, na níž danou praktiku vykonává konzistentně napříč celou organizací;
tím je zajištěna určitá úroveň kvality procesů a návratnost investic.
• Zralý (stupeň 4). Organizace za účelem zvýšení odbornosti a dalšího zkvalitňování dané praktiky vynakládá další
zdroje.
• Prvotřídní (stupeň 5). Organizace má v této oblasti vedoucí pozici a často sama tvoří nové metody a poskytuje je
dalším subjektům.

Stupeň 1
Ad hoc

Stupeň 2
Vědomý

Vedení

Stupeň 3
Schopný

Nyní

Rámec

Stupeň 4
Zralý

Cíl

Cíl

Nyní

Plánování

Nyní

Skenování

Předvídání

Tvorba vizí

Cíl

Nyní

Cíl

Cíl

Nyní

Nyní

Stupeň 5
Prvotřídní

Cíl

Obr. 2: Příklad konkrétního výsledku organizace
Zdroj: Grim (2009).

3.3. Dotazník Modelu vědomého foresightu3
Dotazník Modelu vědomého foresightu obsahuje celkem 25 otázek; vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat déle než
30 minut. Pod každou otázkou zaškrtněte tvrzení, které co nejvíce popisuje postupy ve Vaší organizaci. Do hodnotícího
formuláře, který naleznete na konci dotazníku, pak zapisujte číslo daného tvrzení.
Cílem dotazníku není srovnání nebo soutěž s ostatními organizacemi. Jeho účelem je zjistit, v jaké fázi se Vy a Vaše
organizace ve vztahu k foresightu nacházíte a na jaké oblasti je potřeba se nejvíce zaměřit.

3

Foresight Maturity Model copyright: Terry Grim.
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I. VEDENÍ
Tato oblast popisuje charakter vedení organizace, jejímž ideálem je stav, ve kterém je dosaženo transparentní a aktivní
zahrnutí foresightu do rozhodovacích procesů. Toto rozhodování je výsledkem kolektivního procesu probíhajícího napříč
celou organizací.
I.1. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje podobu zapojení zaměstnanců do aktivit, které systematicky a proaktivně
směřují k vizi nebo ideální budoucnosti organizace?
 1. Aktivity v oblasti foresightu probíhají výjimečně. Výsledky těchto aktivit jsou do plánování organizace integrovány
nebo realizovány spíše nahodile.
 2. Aktivity v oblasti foresightu tvoří každoroční součást chodu organizace. Jejich výsledky ale nemají na chod
a budoucnost organizace valný vliv.
 3. Aktivity v oblasti foresightu tvoří pravidelnou část chodu organizace na všech úrovních managementu. Výsledky
těchto aktivit jsou důležitým vstupem pro rozhodovací procesy a budoucí strategie organizace.
 4. Aktivity v oblasti foresightu a diskuse nad budoucností organizace jsou považovány za integrální součást
plánování. Organizace vytváří svoji strategii orientovanou do budoucnosti efektivně a důsledně.
 5. Organizace je obecně známá svou schopností tvorby žádoucích budoucností a vizí, které jsou přijaty všemi jejími
zaměstnanci a kterých organizace efektivně dosahuje.
I.2.

Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace vytváří prostředí umožňující včasný odhad
a přípravu na budoucí změny?
 1. Změny často přicházejí nečekaně a organizace na ně na základě povrchních analýz a nedostatečného porozumění
jejich dopadů a důsledků reaguje reaktivně.
 2. V organizaci je vytvořena neformální struktura, prostřednictvím níž jsou přicházející důležité změny odhalovány
včas a je tak možné rychle vytvořit odpovídající strategii nebo plán.
 3. Organizace vytvořila vlastní scénáře budoucnosti, prostřednictvím nichž je schopna identifikovat a efektivně
reagovat na přicházející změny.
 4. Systematický monitoring probíhajících trendů a změn v kombinaci s tvorbou promyšlených plánů umožňuje
organizaci včasnou a úspěšnou reakci na vývoj prostředí.
 5. Organizace úspěšně využívá vlastní systém monitoringu a zároveň je schopna aktivně měnit očekávanou
budoucnost žádoucím směrem.
I.3. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob komunikace cílů, výsledků a dopadů aktivit v oblasti foresightu ve
Vaší organizaci?
 1. Cíle a plány organizace jsou implicitní a nezdokumentované. Představitelé organizace mohou i nemusí být
seznámeni s obecným směřováním organizace a důsledkům z toho vyplývajícím.
 2. Výsledky a cíle vzešlé z foresightových aktivit jsou obvykle zdokumentovány, nicméně jsou komunikovány pouze
vedoucím představitelům organizace.
 3. Výsledky a cíle vzešlé z foresightových aktivit jsou přístupné všem zaměstnancům organizace. Každý zaměstnanec
si je jich vědom a svou práci v organizaci činí s ohledem na ně.
 4. Všichni zaměstnanci organizace využívají výsledky a plány vzešlé z foresightových aktivit jako podklad pro
každodenní činnost a rozhodování.
 5. Kromě využívání těchto podkladů jsou zaměstnanci organizace zahrnuti do opakujícího se cyklu revize
a aktualizace strategie a cílů organizace.
I.4. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace vytváří prostředí a procesy transformující
výsledky aktivit v oblasti foresightu do praxe?
 1. K jakémukoliv výstupu v oblasti foresightu přistupuje organizace ad hoc. Kroky organizace jsou vykonávány
nepromyšleně, bez předchozího zamyšlení se nad dopady těchto kroků.
 2. Organizace zahrnuje výstupy z foresightových aktivit do svých strategií neformálním způsobem, někdy i bez
vědomí představitelů organizace. Pokud to situace dovolí, je snaha tyto výstupy ve strategiích organizace zohlednit.
 3. Uvnitř organizace existují formální procesy, prostřednictvím nichž jsou výstupy foresightových aktivit
zakomponovány do strategií i operativních aktivit organizace.
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 4. Uvnitř organizace je zaveden systematický proces efektivního a plynulého transferu výstupů foresightových aktivit
do všech operativních procesů v organizaci.

 5. Znalosti a výstupy vzniklé aktivitami v oblasti foresightu tvoří základ všech činností organizace. V rámci

organizace funguje také systém hodnocení výsledků činnosti firmy; tato zjištění pak vstupují zpět do procesu
foresightu.

I.5. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje to, jak Vaše organizace zohledňuje různé hodnoty, vzorce chování a
mentální modely přítomné v organizaci a jak tyto sociální artefakty ovlivňují rozhodovací procesy?
 1. Zaměstnanci organizace si svých sociálních artefaktů a jejich vlivu na své pracovní postupy nejsou příliš vědomi.
 2. Organizace si je vědoma své “kulturní” jedinečnosti a odkazu. Jsou využívány jako jedno z odůvodnění realizace
organizačních nebo procesních změn uvnitř organizace.
 3. Zaměstnanci organizace jsou s fungováním svých sociálních artefaktů dostatečně srozuměni a explicitně tyto
znalosti při tvorbě strategií nebo operativních plánů organizace využívají.
 4. Zaměstnanci organizace jsou s fungováním svých sociálních artefaktů plně srozuměni a za tímto účelem provedli
důkladnou analýzu toho, jak tyto sociální artefakty ovlivňují strategické směřování i běžné fungování organizace.
 5. Hluboké povědomí o vzájemném ovlivňování individuální kultury a kultury organizace vytváří jedinečnou
kombinaci dynamicky se vyvíjejícího se sociálního a kulturního profilu organizace.

II. RÁMEC
Tato oblast popisuje vymezení a rozsah, ve kterém je foresight v rámci organizace uskutečňován. Rámec je tvořen
prostředím a strukturami, které organizaci umožňují a napomáhají vytvářet alternativní budoucnosti.
II.1. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob identifikace klíčových otázek a hlavních problémů organizace, které
by mohly představovat základ pro potenciální foresightový projekt?
 1. Projekt je považován za běžné cvičení, vzniklé na základě momentální potřeby organizace.
 2. Se zadavateli projektu probíhá diskuse nad vyjasněním cílů projektu a následným využitím jeho výsledků.
 3. Před zahájením projektu jsou všemi relevantními aktéry detailně prodiskutovány, vyjasněny, odsouhlaseny
a zdokumentovány hlavní aspekty projektu (zadání, cíle, náklady, kapacity atd.).
 4. V organizaci probíhá systematický proces přípravy projektu, v němž je diskutováno, vyjasňováno, odsouhlaseno
a posléze zdokumentováno celkové zaměření projektu, jeho smysl, role, cíle a přínos pro organizaci.
 5. Ve firmě je zaveden efektivní proces, pomocí něhož jsou identifikována zásadní témata a který vede k tvorbě
projektu, jehož cíle reagují na skutečné potřeby firmy.
II.2. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace za souhlasu akcionářů a/nebo majitelů
zavádí systém kvantifikovatelných indikátorů pro naplňování cílů?
 1. Cílem projektu je jeho dokončení a uspokojení potřeb klienta.
 2. Zadavatelé projektu diskutují své představy a očekávání.
 3. Účastníci projektu se shodnou na definici cílů projektu, plánu a indikátorech jeho plnění; vše je posléze
zdokumentováno.
 4. Ve firmě je využíván standardizovaný proces nalézání konsenzu vedoucí k vytvoření smysluplných a věcných
cílů a měřitelných výstupů projektu.
 5. Organizace je považována za příkladný vzor v nastavení procesů tvorby opatření a kroků zřetelně vedoucím
k vhodně stanoveným a nastaveným cílům.
II.3. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace monitoruje a vyhodnocuje vývoj aktivit
směrem ke stanoveným cílům, a jak vzhledem ke změnám ve vnějším prostředí a novým zjištěním
přehodnocuje celkové směřování?
 1. Hlavní cíle zůstávají vice méně stejné, nezávisle na změnách ve vnějším i vnitřním prostředí.
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 2. Monitoring pokroku je prováděn ojediněle a zjišťuje, zdali se vývoj projektu neodchyluje od stanovených cílů.

Zásahy do plánu plnění jsou prováděny v případě, že dojde k zásadním změnám ve vnějším prostředí, nebo když se
přijde na to, že vstupní předpoklady pro zaměření projektu byly chybné.
 3. Vývoj aktivit směrem ke stanoveným cílům je podrobován pravidelné revizi. Na základě nových zjištění je spuštěn
proces, vedoucí k úpravě plánu a přehodnocení cílů projektu.
 4. V organizaci je zaveden proces, který zajišťuje flexibilitu a kontinuitu projektu v případě změny jeho cílů tak, že
je stále schopen uspokojit potřeby svých zadavatelů.
 5. Plán je neustále předmětem dílčích změn. Je dynamický a schopný okamžitě a efektivně reagovat na přicházející
změny.

III. PLÁNOVÁNÍ
Tato oblast je zaměřena na hodnocení procesů, jakým organizace podporuje naplňování svých cílů a vizí. Plánování
identifkuje a využívá vhodné zdroje organizace k posunu žádoucím směrem.
III.1. Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace identifikuje důsledky a dopady
alternativních budoucností?
 1. Organizace bere alternativní budoucnosti v potaz pouze výjimečně. Budoucnost je vnímána jako konzervativní
extrapolace současných trendů.
 2. Organizace zvažuje alternativní budoucnosti ve zvláštních příležitostech. Představy o těchto budoucnostech jsou
založeny na informacích z médií.
 3. Organizace v pravidelných intervalech zkoumá různé možnosti budoucího vývoje a na základě jejich dopadů
stanovuje své plány.
 4. V organizaci probíhají procesy monitorující procesy ve vnějším prostředí. Organizace si sama vytváří spektrum
možných budoucností. Pro každou z nich je vypracována detailní analýza.
 5. Organizace vyvinula vlastní rámec a procesy vedoucí k průběžné analýze důsledků a dopadů širokého spektra
možných budoucností.
III.2. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace zvažuje potenciální strategie a možnosti?
 1. Organizace má strategii, kterou naplňuje příslušnými aktivitami a investicemi.
 2. Organizace zvažuje různé strategie velmi povrchně, bez analýzy jejich dopadů.
 3. Pro hodnocení potenciálních strategií využívá organizace příkladů dobré praxe. Na základě jasných kritérií je
provedeno rozhodnutí, která strategie je pro organizaci nejvhodnější.
 4. V organizaci je zaveden systematický proces hodnocení strategií, který je spuštěn vždy, když se objeví nové
informace nebo nová zjištění. Před vlastní realizací je strategie obvykle pilotně testována.
 5. Zaměstnanci organizace jsou svými kolegy v oboru oceňováni pro svoji schopnost kontinuální tvorby nápaditých
a průlomových strategií.
III.3. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje proces, jakým je ve Vaší organizace navrhována a formulována strategie
rozvoje organizace?
 1. Organizace předpokládá, že normální průběh aktivit a každodenní operativní rozhodování povede ke stanoveným
cílům organizace.
 2. V pravidelných intervalech (např. jednou ročně) je prováděna revize a aktualizace strategie organizace tak, aby
plán aktivit stále směřoval k vytyčeným cílům.
 3. Strategické plánování identifikuje silné a slabé stránky organizace a vytváří specifickou strategii, zohledňující
externí faktory a směřující k cílům organizace.
 4. Prostřednictvím kvantitativních modelů dochází k častému hodnocení strategických alternativ. Úpravy jsou
uskutečňovány za účelem optimalizace strategických rozhodnutí.
 5. Na základě aktuálních dat, získaných prostřednictvím vysoce integrovaného systému sběru informací jsou
strategická rozhodnutí kontinuálně revidována.
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III.4. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje proces, jakým je ve Vaší organizaci vytvářen plán aktivit, procesů,
komunikace či rozvoje kapacit, realizující strategii organizace?
 1. Žádný formální plán projektů neexistuje. Aktivity a rozhodnutí jsou činěny na základě momentální potřeby.
Komunikace probíhá pouze, když to někdo uzná za vhodné.
 2. Plánování se odehrává na úrovni top managementu a vychází z potřeb organizace a dostupných kapacit.
V pravidelných intervalech jsou identifikovány chybějící kvalifikace či dovednosti. Komunikace probíhá poměrně
často, nicméně v nestrukturované podobě.
 3. Ve většině nebo ve všech odděleních organizace existují komunikační struktury a formální plány a procesy pro
zapojení zaměstnanců organizace.
 4. Struktury a procesy v organizaci jsou nastaveny tak, aby snížily množství administrativy a zvýšily efektivitu
činností. Každý zaměstnanec je detailně obeznámen s plány a strukturami organizace.
 5. Organizace je schopna se průběžně „učit“ a růst prostřednictvím inovativních struktur a interních postupů.
Organizace snadno realizuje své plány za jejich průběžné aktualizace.

IV. SKENOVÁNÍ
V této oblasti je hodnoceno nastavení procesů sběru relevantních informací, dat a znalostí, potřebných pro následnou
analytickou činnost, které organizace využívá jako podklad pro rozhodovací procesy.
IV.1. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje, jak ve Vaší organizaci probíhá proces mapování tématu odpovídající
zaměření určitého projektu?
 1. Tematická mapa je vytvořena z oblastí těsně propojených s tématem projektu.
 2. Kromě oblastí těsně propojených s tématem projektu je tematická mapa doplněna o další relevantní oblasti
s volnějším vztahem k řešenému tématu.
 3. Komplexní tematická mapa je vytvářena pomocí standardních rámců (např. STEEP) a slouží jako základ pro
hodnocení rozličných aspektů systému.
 4. V organizaci existují formální procesy tvorby komplexních tematických map, umožňující analýzu sekundárních
dopadů realizace projektu.
 5. Dynamická, do budoucnosti orientovaná tematická mapa je na základě probíhajících změn průběžně aktualizována,
čímž pravidelně poskytuje nové informace a nová zjištění.
IV.2. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace získává relevantní informace z různých
důvěryhodných zdrojů?
 1. Informace jsou získávány podle potřeby ze snadno dostupných zdrojů, které jsou v projektech běžně využívány.
 2. Informace jsou získávány jak z tradičních zdrojů, tak i některých nestandardních. Pokud je dostatek času, je za
účelem získání relevantních informací prováděno jednoduché prohledávání zdrojů.
 3. Informace jsou obvykle získávány z širokého spektra zdrojů od tradičních po alternativní. Zahrnuty jsou rovněž
informace z příbuzných tematických oblastí.
 4. V organizaci je za účelem vytvoření komplexní představy o daném tématu zaveden systematický a cyklický proces
získávání informací ve velkém množství různých mediálních formátů z širokého spektra zdrojů.
 5. Prostřednictvím propracované metodiky a nástrojů sběru informací jsou průběžně získávány aktuální informace,
pokrývající celé spektrum přístupů a pohledů na dané téma.
IV.3. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace identifikuje signály nastupujících změn nebo
indikátory změn vně systému, ve kterém je Vaše organizace aktivní?
 1. Primárním zdrojem signálů nastupujících změn jsou média.
 2. Při snaze o identifikaci těchto signálů jsou vedle médií brány v potaz také návrhy málo pravděpodobných událostí,
avšak se značným dopadem.
 3. V organizaci je zaveden proces průběžného monitoringu a hodnocení nových trendů nebo událostí odehrávajících
se na okrajích společnosti.
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 4. Součástí organizační kultury jsou nástroje dobré praxe jako např. divoké karty nebo etnografické procházky, které
identifikují signály změn spolehlivě.

 5. Organizace vytvořila originální systém včasné identifikace nastupujících změn, a to i pro oblasti spojené
s aktivitami organizace pouze nepřímo.

IV.4. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace integruje vnější a vnitřní informace do
jednotného rámce a podoby?
 1. Získané informace nejsou nijak dále zpracovávány, jejich integrace téměř není prováděna.
 2. Informace jsou neformálně propojovány v rámci vymezeného tématu.
 3. Informace z různých témat jsou transformovány do jednotného komplexního rámce; propojovány jsou informace
i mezi různými tématy.
 4. Prostřednictvím obecných modelů je vytvořen stabilní koncept a přístup k okolnímu světu, získané informace
jsou do tohoto konceptu integrovány.
 5. Organizace vytváří nové, inovativní a dynamické modely, které poskytují kontext a vhled do množství rozličných
informací a dat.
IV.5. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace vytváří přístupný a použitelný informační
archiv?
 1. Získaná data jsou archivována nestrukturovaně. Uložené informace vyhledává zpravidla osoba, která je
archivovala.
 2. V organizaci probíhá neformální proces sběru, označování a archivování informací. Vyhledávání archivovaných
informací je možné, ale může být časové náročnější.
 3. Informace jsou označovány a archivovány na sdílený disk, ke kterému má každý zaměstnanec organizace v případě
zájmu snadný přístup.
 4. Technologicky pokročilý archiv s intuitivním ovládáním a strukturou ulehčuje analýzu a organizaci informací.
 5. Organizace je leaderem ve schopnosti archivace a vyhledávání dat; archiv je schopen proaktivně poskytovat data,
pokud po těchto datech očekává poptávku.

V. PŘEDVÍDÁNÍ
Cílem této oblasti je popsat a zhodnotit schopnost rozhodovacích procesů organizace vnímat aktivity v dlouhodobém
pohledu. Předvídání v sobě zahrnuje princip, že budoucnost se může ubírat více možnými směry a že každý z těchto směrů
má odlišný dopad na současnost.
V.1. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace získává vhled do nových nastupujících
trendů a témat?
 1. Vhled je získáván na základě povrchního přijetí snadno dostupných informací.
 2. Informace jsou získávány a zpracovávány tak, aby z nich bylo možné vytvořit návrhy zájmových oblastí
organizace.
 3. Výsledkem zpracování informací je zřetelná identifikace užitečných myšlenek a témat.
 4. Proces zpracování informací vychází ze standardních modelů, v rámci nichž jsou výsledná témata a myšlenky
zasazeny do komplexního rámce.
 5. Organizace v tvorbě vlastního rámce zpracování informací představuje dobrou praxi v procesu identifikace
nastupujících trendů a témat.
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V.2. Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace v rozhodovacích procesech pracuje se
spektrem alternativních budoucností?
 1. Alternativní budoucnosti a variace předpokládaného předmětu činnosti organizace se obvykle nacházejí uvnitř
“komfortní zóny” pravděpodobných budoucností.
 2. Na základě stanovených zájmových oblastí organizace (a souvisejících oblastí) jsou vytvářeny alternativní
budoucnosti, které ustanovují rozsah možných aktivit organizace.
 3. Za účelem postihnutí širšího spektra možností aktivit v rámci zájmových oblastí organizace jsou možné alternativní
budoucnosti identifikovány na základě analýzy všech kontextuálních faktorů.
 4. Analýza většiny možných aktivit organizace je nedílnou součástí tvorby alternativních budoucností, které pokrývají
celý tematický záběr zájmových oblastí organizace.
 5. Soubor alternativních budoucností zahrnuje jak vysoce pravděpodobné budoucnosti, tak i extrémně
nepravděpodobné alternativy; tento soubor vytváří komplexní představu o celém systému.
V.3. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace zpracovává výstupy procesu tvorby
alternativní budoucnosti?
 1. Výstupy procesu tvorby alternativních budoucností nejsou nijak zpracovávány.
 2. Výstupy procesu z tvorby alternativních budoucností jsou analyzovány a vybrané výstupy jsou dále zpracovávány.
Pro získání komplexnějšího pohledu na vybrané alternativy jsou získávány dodatečné informace.
 3. Je vytvořen rozumný rozsah alternativních budoucností pokrývající celé spektrum řešených témat. Každá z těchto
alternativ je podrobně analyzována včetně popisu dopadů.
 4. V organizaci je zaveden systematický proces tvorby souboru alternativních budoucností. Každá z těchto alternativ
je podrobně analyzována a jasně a komplexně charakterizována.
 5. Organizace vytváří optimální množství alternativních budoucností. V rámci každé jsou na první pohled zřejmé
kritické prvky a navrhovaná opatření jsou silně argumentačně podpořena prostřednictvím analýz.
V.4. 	 Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace potvrzuje platnost a věrohodnost výstupů
foresightu v podobě souboru alternativních budoucností?
 1. Soubor vybraných alternativních budoucností není podrobován dalšímu zkoumání.
 2. Za účelem ověření faktické správnosti je prováděn dodatečný výzkum.
 3. Alternativní budoucnosti jsou podrobovány revizi vnitřní koherence.
 4. Relevance alternativních budoucností je testována prostřednictvím identifikace jejich předběžných dopadů
a důsledků.
 5. Soubor alternativních budoucností je podrobován revizi tak, aby byla zajištěna vyváženost různých pohledů
a perspektiv.
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VI. TVORBA VIZÍ
Oblast tvorby vizí postihuje tvorbu žádoucí budoucnosti organizace i vnějšího prostředí. Obrazně řečeno, tvorbou vize se
nevytváří strom, ale „pouze“ semínko, které ke správnému růstu vyžaduje dostatek péče a trpělivosti.
VI.1. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace odvozuje své hodnoty a cíle od hodnot a cílů
svých manažerů?
 1. Ředitel organizace stanoví hodnoty a vize a ty pak komunikuje ostatním zaměstnancům organizace.
 2. Ředitel stanoví vizi organizace a pak ji v organizaci propaguje a vysvětluje.
 3. Na základě konzultací s poradci a manažery vytváří ředitel organizace vizi, která odpovídá jejich společným
hodnotám a představám.
 4. Ředitel organizace do facilitovaného procesu tvorby vize zapojuje většinu akcionářů a/nebo klíčových zaměstnanců
organizace.
 5. Vize a hodnoty organizace jsou vytvářeny za intenzivní účasti všech akcionářů a/nebo klíčových zaměstnanců.
VI.2. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým si Vaše organizace uvědomuje a nakládá s vlastními
hodnotami, představami, praktikami a dalšími aspekty tvořící kulturu organizace?
 1. Zaměstnanci organizace předpokládají, že jejich chování představuje obecnou normu, anebo že se podle takové
normy chovají. Domnívají se, že kultura jejich organizace a její projevy jsou v souladu s tím, jak je stereotypně
charakterizována v médiích.
 2. Organizace si je vědoma jistých omezení své kultury (ve smyslu „to zde nebude fungovat“), ale zatím
neformulovala, jakou podobu její kultura má a jak by ji mohla využít.
 3. Výrazné aspekty kultury jsou organizaci známy a jsou využívány jako nástroj jejího rozvoje.
 4. Zaměstnanci organizace si jsou vědomi kultury své organizace a podrobují ji vlastnímu hodnocení. Uvědomují si
její zřejmé i méně nápadné aspekty, což může vést k přehodnocování a možným změnám jejích skrytých (ale o to
vlivnějších) vrstev.
 5. Komplexní pochopení kultury organizace ze strany zaměstnanců jim poskytuje možnost vlastního proaktivního
rozvoje, a tím i účelného zpochybňování a zdokonalování stávající kultury organizace.
VI.3. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje způsob, jakým Vaše organizace vyjadřuje svůj jedinečný přínos a hodnotu,
tvořící rámec jejího rozvoje?
 1. Zaměstnanci organizace se domnívají, že organizaci od ostatních subjektů odlišuje nabídka standardních výrobků
či služeb, které jsou v určitých svých aspektech jedinečné (např. levnější, rychlejší).
 2. Organizace v rámci odvětví, ve kterém je aktivní, odvozuje svou hodnotu i od interních silných stránek (kvalitou
zaměstnanců nebo procesů).
 3. Organizace zřetelně stanovuje svou hodnotu na základě identifikace a definice svého jedinečného přínosu.
 4. Charakter definice své hodnoty činí organizaci v rámci odvětví originální a snadno rozpoznatelnou.
 5. Identita a hodnota organizace se stává synonymem a standardem pro celé odvětví.
VI.4. 	Které tvrzení nejlépe vystihuje, do jaké míry je vize Vaší organizace inspirativní a motivační?
 1. Vize je formulována, ale uvnitř organizace o ní ví pouze několik jedinců. Vnějšímu prostředí není tato vize známa.
 2. Vize je komunikována uvnitř celé organizace a je používána ve vybraných projektech nebo veřejných akcích.
 3. Vize je známa a přijata všemi zaměstnanci organizace, jejími klienty a je obecně s organizací spojována.
 4. Vize organizace je využívána k tvorbě externí i interní komunikace, je stále viditelná a aktuální a funguje jako
jeden ze zdrojů energie pro další aktivity organizace.
 5. Vize organizace je inspirativní a vytváří ideový rámec pro jakoukoliv vnitřní i vnější činnost a rozhodování jejích
zaměstnanců.
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Sem vyplňte výsledky z každé sekce dotazníku a ohodnoťte
úroveň svého vědomí ve foresightu

Oblast
Vedení

Otázka
Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Otázka č. 5

Rámec

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3

Plánování

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4

Skenování

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Otázka č. 5

Předvídání

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4

Tvorba vizí

Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4

Vaše celková
úroveň
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Číslo
tvrzení

Celkový výsledek za oblast
(= nejnižší hodnota tvrzení v dané sekci)

Cíl Vaší
organizace pro
dané tvrzení

Cíl Vaší
organizace pro
danou oblast
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Příloha 1: O projektu a partnerech

Název projektu: Mobilising corporate
foresight potential among V4 countries
(FOR_V4)
Doba řešení: 01/02/2016 – 31/1/2017
Financování: International Visegrad
Fund, Standard Grant No. 21520129
Web: http://www.visegradforesight.itee.
radom.pl/index.php/cs

Foresight
knowledge

Foresight
workshop

Foresight
output

Obr. 3: Hlavní fáze projektu
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Růst, inovace a tvorba pracovních míst jsou významně ovlivněny
podmínkami a aktivitami na lokální a regionální úrovni. Je nicméně nezbytné,
aby se tyto aktivity odvíjely od výhledů a očekávání směrem do budoucnosti,
spíše než na základě pohledu do minulosti.
Foresight napomáhá firmám vypořádat se s budoucími problémy
a výzvami a vytváří komplexní základ pro vytváření svých strategií. Praktické
využití foresightu ve firmách v zemích Visegradském regionu je nicméně
stále nízké. Cílem projektu FOR_V4 bylo představit koncept foresightu
a příležitosti jeho využití ve firmách v zemích Visegradského regionu pro
mobilizaci a podporu jejich inovačního potenciálu.
Cílem projektu FOR_V4 bylo představit a názorně ukázat firmám ze
zemí Visegradského regionu konkrétní a praktické přínosy a výhody využití
dlouhodobého a reflektivního strategického plánování (foresight), na rozdíl
od krátkodobého plánování, které často řeší pouze akutní problémy. Projekt
trval jeden rok a skládal se z tří hlavních fází (Obr. 3):
V průběhu fáze 1 (měsíc 1-4) byly shromážděny informace o:
• stavu foresightu v podnikatelském sektoru v zemích Visegradského
regionu;
• příkladech dobrých praxí ze zemí V4 i mimo něj a
• existujících scénářích budoucího vývoje podnikatelského sektoru v
mezinárodním kontextu.
Ve fázi 2 (měsíc 5) byl zorganizován V4 workshop, jehož cílem
bylo zvýšit povědomí a schopnosti celkem 12 firem (3 z každé země V4)
zahrnout a využívat foresight v rámci svého strategického plánování.
Činnost pracovních skupin, diskuse a výsledky dotazníkového šetření vedly
k vytvoření:
• čtyř tzv. responzivních scénářů budoucnosti podnikatelského sektoru v
mezinárodním kontextu;
• vzorového profilu firmy, které by foresight přinesl největší užitek;
• osnovy „na míru šité“ nabídky pro využití foresightu firmám
z visegradského regionu; nabídka by byla založena na potřebách těchto
firem;
• hodnocení způsobilosti zúčastněných firem používat metody foresightu
prostřednictvím Modelu vědomého foresightu.
V průběhu fáze 3 (měsíc 6-11) byly vytvořeny:
• publikace o foresightu ve firmách v zemích Visegradského regionu,
shrnující výsledky předešlých fází projektu a
• on-line nástroj fit for foresight©, který firmám umožní rychlé zhodnocení
jejich způsobilosti využívat foresight.
Projekt FOR_V4 se prostřednictvím podpory zavádění foresightu do
podnikatelského sektoru ve Visegradském regionu snaží rozvíjet kulturu
foresightu ve firmách. Svojí snahou také vytváří základ pro další posilování
pozice a významu podnikatelů ze zemí Visegradského regionu v Evropské
unii i mimo ni.

Partneři projektu
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB, Ústav pro udržitelné
technologie – národní výzkumný ústav) je veřejná výzkumná instituce základního a aplikovaného výzkumu
v oblasti strojírenství, materiálů a výrobních technologií. Konkrétně se jedná o tyto oblasti: (i) pozemní
strojírenství, (ii) tribologie, (iii) mechatronika, (iv) kontrolní systémy, (v) environmentální technologie,
(vi) průmyslové biotechnologie, (vii) informační technologie, (viii) prototypování a experimentální výroba
a (ix) inovační management.
Výzkumná činnost v Oddělení inovačních strategií ve spolupráci s Oddělením odborného vzdělávání
je zaměřena také na korporátní a technologický foresight, technology assessment, transfer technologií
a znalostí a na problematiku celoživotního a průběžného vzdělávání.
Webové stránky: http://www.itee.radom.pl/lang/index.php
Kontaktní osoba: Anna Sacio-Szymańska
Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) je neziskové zájmové sdružení právnických
osob. TC je hlavním národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí
orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací
o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.
Oddělení strategických studií je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro
oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací. Jejím posláním je přispět ke zvýšení kvality
strategického rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni.
Webové stránky: http://www.tc.cz (TC AV ČR),
			
http://www.strast.cz (Oddělení strategických studií)
Kontaktní osoba: Ondřej Valenta
Vysoká škola ekonomická v Bratislavě se skládá ze sedmi fakult situovaných v Bratislavě
a Košicích. Zaměření fakult postihuje celou šíři ekonomického vzdělání.
Fakulta podnikového managementu poskytuje vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských
programech. Fakulta je dělena na pět kateder: katedru podnikového hospodářství, katedru managementu,
katedru podnikových financí, katedru managementu výroby a logistiky a katedru informačního
managementu. Hlavním posláním fakulty je výchova odborníků pro management domácích i zahraničních
firem, bez ohledu na velikost a zaměření těchto firem. Fakulta také provádí vlastní výzkumnou činnost
a projekty na národní i evropské úrovni a je aktivně zapojena do aktivit různých vědeckých komunit.
Webové stránky: https://www.euba.sk/?lang=en (Vysoká škola ekonomická v Bratislavě),
		
http://fpm.euba.sk/ (Fakulta podnikového management).
Kontaktní osoby: Klaudia Gudová, Brigita Boorová
Budapesti Corvinus Egyetem (Korvínova univerzita v Budapešti) je výzkumnou univerzitou
zaměřenou na oblast vzdělávání – vědecká úroveň univerzity dosahuje mezinárodních standardů
a její absolventi nacházejí snadné uplatnění na trhu práce v Evropské unii i po celém světě. V roce
1996 se univerzita stala členem CEMS (Global Alliance in Management Education).
Fakulta obchodní je střediskem vzdělávání a výzkumu v oblasti ekonomie, finančního managementu,
managementu a organizace, obchodu, věd o řízení a metodiky řízení. Vysoká úroveň vzdělávání je
zajišťována kvalitními odborníky. Fakulta obchodní je také členem sítí PIM, EDAMBA, EFMD
a CEEMAN.
Webové stránky: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=56132 (Korvínova univerzita
v Budapešti), http://cbs.uni-corvinus.hu/ (Fakulta obchodní).
Kontaktní osoby: Éva Hideg, Judit Gáspár
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Tato brožura je určena především pro zástupce firem a soukromých společností,
kteří mají zájem seznámit se s konceptem foresightu a zejména jeho schopností
poskytovat systematickou a empirickou podporu procesu strategického zaměření
firmy. Brožura také identifikuje obecné charakteristiky, které by firma měla mít,
aby ze zavedení a realizace foresightu měla největší užitek. Součástí brožury je
i dotazník, prostřednictvím něhož si firmy nebo organizace mohou zhodnotit svou
způsobilost a úroveň procesů v oblasti foresightu a strategického plánování.
Vydání této publikace bylo zčásti podpořeno Mezinárodním visegrádským fondem
(MVF) prostřednictvím Standardního grantu č. 21520129 s názvem Mobilising
corporate foresight potential among V4 countries (FOR_V4).

ISBN 978-83-7789-454-5

