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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 súčasnosti sa podniky musia zaoberať turbulentnými ekonomickými podmienkami. Trh dneška nemusí byť trhom,
ktorý zabezpečí zisky aj zajtra. Dobre predávajúci sa produkt určitého podniku sa môže nečakane stať zastaraným riešením
a môže byť zamietnutý trhom. Podobne, súčasné sociálne a politické prostredie je zdrojom náhleho prevratu. Poznanie
podstaty trhu a skúsenosti v odbore sú cenným aktívom, ktoré môžu pomôcť podnikateľom prekonať mierny šok zo zmeny
a prežiť. To, ale nemusí byť dostačujúce na nájdenie novej alebo optimálnej cesty na generovanie zisku, ani neochráni
podniky od nečakaného zlyhania a bankrotu. Prvok, ktorý dominuje v podnikateľskom prostredí a určuje takéto situácie je
rýchla, prepojená a nesúvislá zmena (ang. rapid, interconnected and discontinuous change, R.I.D.).
Aby sa spoločnosti vedeli vyrovnať s rýchlou, prepojenou a nesúvislou zmenou, mali by rozvinúť nové spôsobilosti
a praktiky, ktoré sú založené na proaktívnom prístupe orientovanom na pripravenosť, pružnosť a citlivosť. Špecifickejšie,
podniky potrebujú:
1. Pružnosť: schopnosť vrátiť sa do normálu po neočakávanej nerovnováhe;
2. Pohotovosť: schopnosť okamžite sa vyrovnávať s novými výzvami, zbierať, analyzovať, vyberať nevyhnutné
informácie a robiť rýchle rozhodnutia na podporu a zmenu orientácie podniku;
3. Obojakosť: schopnosť permanentne predstavovať produkty a inovácie procesov v tak narastajúcom, ako aj v
prerušovanom tempe.
Byť schopný vytvárať vitálne funkcie podniku a procesy, ktoré povedú ku kultúre vysokého výkonu napriek
neodvratným, avšak nemerateľným rýchlym, prepojeným a nesúvislým zmenám, bolo veľkou výzvou. Foresight je
nepopierateľne považovaný za vrcholne dôležitý na efektívne vyrovnanie sa so zmenami.

1.1. Koncept korporatívneho foresightu
Predovšetkým je dôležité zdôrazniť, že cieľom alebo efektom foresightu nie je „predvídanie alebo predpovedanie
budúcnosti“. Foresight nebude nikdy vystupovať ako jediný obraz budúcnosti, rovnako ako nebude udávať presné inštrukcie
ako vytvoriť ideálne podmienky alebo odvrátiť neželanú budúcnosť. Podobne, foresightoví výskumníci a praktici nie sú
schopní poskytnúť správne a definitívne odpovede na určitý vývoj v sociálnej, politickej alebo environmentálnej dimenzii.
To čo foresight robí je, že udáva základ a ponúka náhľad na to ako identifikovať, analyzovať, rozumieť, diskutovať,
prekoncipovať a spojiť rôzne trendy, udalosti a iné sporné záležitosti, ktoré môžu byť relevantné pre skupinu ľudí
zaoberajúcich sa spoločným problémom (produktová stratégia, plán rozvoja a výskumu, investičný plán, bezpečnosť, atď).
Foresight využíva širokú škálu metód a nástrojov (kvantitatívne a kvalitatívne), aby sa dala predvídať budúcnosť
krajiny, priemyslu a spoločnosti konštruktívnym a štruktúrovaným spôsobom. Predstava budúcnosti je chápaná ako škála
rôznych, alternatívnych, vzájomne sa vylučujúcich scenárov, ktoré sa môžu stať (budúcnosť), podľa prebiehajúcich zmien.
Skutočný cieľ foresightu je „informovať a predpokladať budúcnosť“, na úrovni analýzy.
Foresight so svojim bohatým metodologickým základom je univerzálnym, prispôsobivým, plánovacím a analytickým
nástrojom. Avšak, jeho univerzálnosť ho prakticky vylučuje z formuly (alebo procedúry) “jedna veľkosť sedí všetkým”
a vyžaduje vybudovanie špecifických spôsobilostí a schopností, alebo ich zakúpenie, od tých, ktorí chcú foresight
implementovať.
Pri pokuse pomôcť podnikom vyrovnať sa s rapídnymi, prepojenými a nesúvislými zmenami, poskytne kapitola určité
technické a riadiace odporúčania, ohľadom využitia foresightu na úrovni korporácie.
Korporatívny foresight je účastný a systematický proces (Besker 2002, Burmeister at al 2004), ktorý sa pozerá na
budúcnosť ako stredne dlhú víziu (Daheim, Uerz 2008) identifikujúcu riziká a príležitosti (Cuhls 2003) v socio-kultúrnej,
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ekonomickej, environmentálnej, politickej, právnej a technologickej oblasti (Rohrbeck et al 2007) s cieľom podporovať
rozhodnutia, spúšťať inovačný proces (Burmeister et al 2004), identifikovať nové podnikové modely a vybudovať scenáre,
ktoré budú odkomunikované (Daheim, Uerz 2008).
Preto má korporatívny foresight nasledujúce riadiace ciele:
•
Poskytuje očakávanú podnikovú inteligenciu (identifikuje vynárajúce sa fenomény a skoré záznamy zmien – „slabé
signály“).
•
Poskytuje včasnú a efektívnu podporu v procese rozhodovania (vízia, stratégia, smerovanie, priority, atď).
•
Stáva sa nástrojom spúšťania inovácií (vstupné dáta pre inicializáciu inovačného procesu a manažovanie počas procesu
vytvárania inovačných sietí).
•
Navrhuje nové podnikové modely (pretvára súčasné podnikové modely a/alebo objavuje nové cesty vývoja podniku/
zakladanie nových podnikov).
•
Zlepšuje postoj neustáleho učenia a schopnosť objasňovať, komunikovať, implementovať a aktualizovať strategické
voľby podniku (vnútorná integrita, neustála spätná väzba, verejný záujem, sociálna zodpovednosť).
Ak sú vyššie popísané ciele splnené, strategické ciele korporatívneho foresightu budú dosiahnuté:
•
Trend očakávania a porozumenia v prospech podniku.
•
Včasná reakcia na hrozby a riziká, skôr ako povedú ku kríze.
•
Posilnenie strategického manažmentu, výskum a kontinuálne podnikové učenie.
Napriek relatívnej novote korporatívneho foresightu tento odbor štúdií je hlboko zakorenený v literatúre o strategickom
manažmente, inovačnom manažmente a štúdiách o budúcnosti (obrázok č. 1).

STRATEGIC MANAGEMENT

INNOVATION MANAGEMENT

FUTURES STUDIES

External Change / Continuous and Radical
Ansoff, 1976; Shrivastava & Grant, 1985/
Whitehead, 1933; Tushman et al., 1985;
Brown & Eisenhardt, 1997

Disruptive Innovation
Christensen, 1997

Weak Signals
Ansoff, 1976

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

Wild Cards
Ayres, 2000; Van Notten et al., 2005;
Saffo, 2007

Environmental Scanning/Competitive
– Techology - Business Intelligence
Jain, 1984; Osborn, 1998; May et al., 2000;
Day & Schoemaker, 2004
Sensemaking
Weick, 1979
Organisational Ambidexterity
Tushman & Oreilly, 1996; Andriopoulos &
Lewis, 2009; Raisch et al., 2009
Resiliency
Weick & Sutcliffe, 2001

Networking Skill
Pittaway et al., 2004
Ability of absorption
Cohen & Levinthal, 1990;
Zahra & George, 2002; Lichtentaler, 2009
Open Innovation
Chesborough, 2003; Lichtentaler, 2008

Decision-Making Process
Mitzberg, 1979

Forecasting
Cuhls, 2001; Phillips et al., 2006; Cuhls, 2003
Possible Futures
Gerybadze, 1990; McMaster 1999;
Cuhls, 2003
Scenario Planning
Kahn, 1967; Van der Heijden, 2004
National Foresight Programmes
Martin, 1995; Blind et al., 1999;
Grupp & Linstone, 1999; Cuhls, 2003;
Porter et al., 2004

Obrázok č. 1: Zahrnutie korporatívného foresightu v štúdiách odlišných oblastí
Zdroj: Vlastné spracovanie založené na De Toni et al 2015, pp. 90-92.

Začlenenie korporatívneho foresightu do podnikových aktivít vyžaduje špecifické organizačné a individuálne
schopnosti a spôsobilosti. Pokiaľ by boli implementované neprofesionálne, neprinesú požadované výsledky. Taktiež, ak
by bol foresight začlenený ako jednorazová záležitosť, neprinesie dlhodobé výsledky.
Podstatou korporatívneho foresightu je poskytovať reálne benefity, rozvoj a orientáciu spoločnosti na budúcnosť.
Vyžaduje to dodržiavanie princípov foresightu a súvislú implementáciu nových aktivít, ako vybavenie podniku
organizačnou štruktúrou, procesmi a metodológiou.
Zavedenie aktivít korporatívneho foresightu v spoločnosti môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Avšak, objavujúci sa
hlavný prúd štúdii korporatívneho foresightu podporujú duálny prístup založený na dvoch nasledujúcich hlavných pilieroch
(De Toni et al 2015): Zmena organizácie a zmena manažmentu.
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1.1.1. Zmena organizácie
Všetky spoločnosti, SaM podniky a veľké podniky, bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobia (či už low-tech, alebo
high-tech), by mali nevyhnutne zaviesť tri hlavné organizačné zmeny za predpokladu, že majú v pláne implementovať
korporatívny foresight ako bežnú podnikovú aktivitu. Sú to:
•
Rozdelenie výskumu a vývoja a ich individuálna podpora využitím vhodných vedľajších aktivít (jednotlivo: foresight
a marketing).
•
Vytvorenie organizačnej štruktúry pre aktivity foresightu.
•
Umožnenie rozvoja jednotlivých foresightových schopností u kľúčových zamestnancov a manažérov.

Rozdelenie výskumu a vývoja (V&V)
Pre SaM podniky, ktoré riadia aktivity rozvoja a výskumu v menšom rozmere ako veľké podniky, toto odporúčanie
sa môže zdať menej dôležité. Práve naopak: ,,výskum a vývoj sú ústredné a perfektne zachytávajú duálny prístup k
budúcnosti, ktorý by mal mať každý podnik”.
Výskum môže byť chápaný ako všetky aktivity zamerané na hľadanie nových technologických riešení alebo
relevantných inovácii, zatiaľ čo ,,Rozvoj” by mohol byť opísaný ako aktivity spojené s prototypovaním a rozvojom
nových produktov (De Toni et al 2015). Aktivity V&V môžu zahŕňať všetky, alebo vybrané fázy rozvoja produktu.
Môžu byť riadené interne, outsourcované externej spoločnosti a individuálne pripravené alebo vyžiadané od poskytovateľa
štandardných riešení. V&V môžu byť či už prebiehajúce, alebo príležitostné aktivity.
Aktivity V&V sú zvyčajne vykonávané naraz, spoločne zmiešané, často bez toho, aby boli presne určené ich ciele
alebo úlohy. Táto kombinácia bola dlho považovaná za efektívnu a účinnú. Avšak, vzhľadom na filozofiu korporatívneho
foresightu je toto tvrdenie založené na základe nesprávnych predpokladov, čo môže byť následne škodlivé pre podnik.
Prekoncipovaný predpoklad by mal správne zobrať do úvahy koncept rôznych časových perspektív a povahu realizovaných
aktivít, ktoré charakterizujú oboje V&V.
Na jednej strane „výskum“ sa zameriava na dnešný svet, je ťahaný trhom a zameriava sa na využitie súčasnej situácie,
nasledujúc potreby dnešného zákazníka. Takto reflektuje súčasné problémy a má krátkodobú perspektívu. Odporúčanou
a opodstatnenou podporou rozvoja je marketing: propagácia zlepšeného alebo odlišujúceho sa produktu na existujúcom
trhu.
Na druhej strane „vývoj“ sa zameriava na to, čo bude nasledovať. Je tlačený technológiami a je orientovaný na
využitie nových odvetví na predstavu vlastností a potrieb trhu a zákazníkov zajtrajška. Takto adresuje možný rozvoj a má
strednú až dlhodobú perspektívu. Foresight poskytuje primerané vlastnosti na podporu týchto aktivít: pomáha zbierať,
filtrovať, analyzovať a porozumieť spoločenské, technologické, ekonomické, environmentálne, politické, právne trendy
a hodnoty (STEEPVL).
Zjavne miešanie V&V dokopy nie je optimálnym riešením. Rozdiel vzniká medzi prioritami v aktivitách podniku, kde
ciele podniku môžu byť pomýlené alebo skreslené. Navyše, je tu ďalšia dôležitá prekážka, nezhoda v časovej perspektíve.
Kombinácia aktivít V&V často ukazuje preferenciu krátkodobých riešení. Väčšia investícia do rozvojových aktivít môže
vyústiť v neschopnosť čeliť rýchlym, nesúvislým a prepojeným zmenám.
Môžeme skonštatovať, že odporúčané riešenie na rozdelenie V&V umožní dosiahnuť krátkodobé, stredné a dlhodobé
ciele využitím vhodných metód a aktivít. Navyše, umožní výskumu a podporným aktivitám foresightu adresovať svet
zajtrajška a jeho výzvy.
Vytvorenie organizačnej štruktúry pre aktivity foresightu
Potom čo V&V sú rozdelené a majú správne priradenú časovú perspektívu, ďalší krok zahŕňa zvolenie adekvátnej
štruktúry pre realizáciu foresightových aktivít podniku.
Rôzne štruktúry foresightu môžu byť rozlíšené vo vedeckej literatúre a foresightových praktikách. Rozhodnutie
o podstate foresightových aktivít v podniku môžu byť realizované vzhľadom na ciele a očakávané výsledky, dostupné
zdroje, trh alebo potreby. Je nutné zobrať do úvahy vlastnosti ako: zloženie tímu, časové aktivity, úlohy, druh aktivít
a zrejmosť v podniku; štyri hlavné možné organizačné štruktúry (Becker 2002, Daheim, Uerz 2008) môžu byť odporučené
na implementáciu korporatívneho foresightu:
I. Zberné miesto: je to tím expertov v špecifickom projekte, ktorý pracuje v určenom čase na tom, aby zozbierali
existujúce informácie o mikro-prostredí podniku. Je zvyčajne začlenené medzi bežných zamestnancov výskumného
oddelenia a má veľmi nízku zrejmosť v podniku.
II. Outsourcer: môže to byť tím expertov alebo vyčlenené výskumné centrum špecifického projektu, ktorý pracuje v
určenom čase, aby zozbierali informácie o makro-prostredí podniku. V podstate outsourcuje časť foresightových
procesov vzhľadom na interné ciele podniku. Tím/centrum má dobrú viditeľnosť v rámci a mimo podniku.
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III. Observatory: je to stabilná a samostatná jednotka foresightu zložená z expertov, ktorí zbierajú existujúce a nové dáta
týkajúce sa otázok strategickej dôležitosti podniku. Je to nezávislá funkcia spoločnosti, ktorá má vlastný rozpočet
a jeho aktivity sú viditeľné na všetkých úrovniach podniku.
IV. Think Tank: je to stabilný, samostatný tím futuristických expertov na plný úväzok, venujúci sa zhromažďovaniu
špecifických informácii na makro-úrovni podniku, aby adresovali veľké výzvy, viedli stratégiu a víziu spoločnosti.
Je to oddelenie podniku, ktoré spolupracuje s externými expertnými sieťami globálne. Má optimálnu viditeľnosť v
rámci aj mimo podniku.
Štruktúra predstavuje rastúco rozličný stupeň potreby foresightu: čím viac je podnik inštitucializovaný, tým väčšia
je potreba foresightu v podniku. Napríklad, malý podnik, ktorý pôsobí v dosť tradičnom sektore je schopný riadiť
premenlivosť podnikového prostredia použitím jednoduchej štruktúry zberného miesta. Zatiaľ čo stredný podnik, ktorý
súťaží v radikálne inovatívnom odvetví, by mal zvážiť investíciu do Observatory alebo Think Tank, aby sa vedeli lepšie
vyrovnať s výzvami externého prostredia.

Umožnenie rozvoja jednotlivých foresightových schopností u kľúčových zamestnancov a manažérov
Po zvolení štruktúry, spoločnosť musí správne zvoliť ľudí, ktorí sa budú venovať foresightovým aktivitám. Existujúce
publikácie rozoberajúc dôležitosť ľudských schopností na zabezpečenie kvality budúcej práce a zavedenie relevantných
zmien v spoločnosti (Daheim et al 2016, Kuusi et al 2015, Kononiuk, Sacio-Szymańska 2015, Bootz 2010, Cunha at al
2006, Major et al 2001). Nie je nevyhnutné, aby ľudia v štruktúre boli futuristickí experti. Napriek tomu, pokiaľ sa jedná
o manažérov alebo kľúčových zamestnancov, mali by mať individuálne vlastnosti umožňujúce foresightové aktivity, alebo
by mali poskytnúť školenie, alebo tréning na zlepšenie týchto vlastností. Požadované spôsobilosti sú:
Externé zameranie a spojenie s vonkajšími sieťami v mikro/makro prostredí podniku (schopnosť hľadať aktívne mimo
•
spoločnosti a konštantne monitorovať zovňajšok);
Jasné zmýšľanie, otvorená myseľ a zanietený postoj k informáciám, dátam a úlohám (jasné a efektívne analytické
•
a komunikačné schopnosti umožňujúce konvertovanie stratégie do akcie);
Predstavivosť na neobvyklé a vnímavé skúmanie mikro/makro prostredia (kreativita a odvaha identifikovať a obrátiť
•
riskantné príležitosti na pridanú hodnotu podniku);
Kompletnosť a silná vnútorná sieť v rámci podniku, ktorá formuje nápomocné prostredie pre foresight (schopnosť
•
spájať ľudí, inšpirovať kolegov aby venovali čas novým témam a vybudovali si dôveru);
Túžba po učení (neustála snaha si zlepšovať vedomosti o mikro/makro prostredí a sektore podnikania, na lepšie
•
posúdenie príležitostí a riskov).
Budovanie tímu, ktoré bude zahŕňať vyššie uvedené jednotlivé schopnosti umožní správnu implementáciu
foresightových aktivít, v ktorejkoľvek fáze jej formálnej štruktúry. Tento prístup tiež umožní efektívnu kombináciu
interných a externých vstupov do foresightových procesov.

1.1.2. Manažment
Ako náhle si podnik vhodne usporiada svoju organizáciu na zlepšenie foresightových aktivít, ďalším krokom je
ustanoviť charakter procesov, čo znamená, rozhodnúť sa ako budú aktivity manažované. Problémy, ktoré sú diskutované
v tomto bode zahŕňajú: formu, orientáciu, metodológiu, metódy a techniky foresightových procesov.

Forma
Proces môže byť buď formálny (ako je predstavené v niektorých literatúrach a aplikovaný určitými podnikmi
(Godet 1985, Hines 2006) alebo neformálny (rozhodnutý v závislosti od individuálnych prípadov alebo ad-hoc prístupom
manažmentu).
Orientácia
Korporatívny foresight môže mať štyri rôzne orientácie, ktoré korešpondujú s jednou z hlavných tém záujmu podniku
vzhľadom na jednanie s výzvami budúcnosti (Rohrbeck et al. 2007):
a. Spotrebiteľský Foresight;
b. Konkurenčný Foresight;
c. Technologický Foresight;
d. Politický a environmentálny Foresight.
Proces korporatívneho foresightu sa môže sústrediť na jednu špecifickú orientáciu, najmä ak je zvolená štruktúra pre
foresight proces ad hoc. Žiadna z orientácií nie je povinná a ich stupeň dôležitosti závisí priamo od špecifických vlastností
podniku. Napriek tomu, kompletný proces foresightu, ktorý má za cieľ analyzovať radu možných budúcností podniku by
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sa mal venovať všetkým štyrom orientáciám aby mohol poskytnúť niekoľko perspektívnych pohľadov na všetky možné
scenáre budúcnosti.

Metodológia

Akákoľvek analytická aktivita vyžaduje dáta na prípravu ich výsledkov. Dáta, ktoré by mohli byť
použité sú:
•
•
•

Minulé informácie (napr. štatistické dáta).
Súčasné poznatky (napr. výsledky monitoringu).
Logika, intuícia, modelovanie a/alebo vyhodnotenie (napr. Delphi, atď.).
Ak je analýza založená výhradne na minulých informáciách, hovoríme o spätnom pohľade (čo sa stalo?): minulá
skúsenosť a situácia ponúkajú náležitý základ na porozumenie súčasnosti.
Ak je analýza založená hlavne na súčasných poznatkoch, hovoríme o náhľade (čo spôsobuje/ ovplyvňuje vzťah medzi X
a Y?): Porozumenie rozličných vzťahov nám pomáha interpretovať našu súčasnú a budúcu situáciu s ohľadom na meniace
sa prostredie.
Avšak, výsledky procesu korporatívneho foresightu dovoľujú podniku urobiť krok vpred: urobiť rozhodnutie použitím
spracovaných dát pri očakávaní možností a rizík. Popri porozumení minulých informácií a porozumeniu vzťahov v
prítomnosti, foresightové aktivity prekoncipujú dáta pomocou logiky, intuície, modelovanie a/alebo vyhodnocovania. „Čo
sa stane ak nastane B namiesto A?“. Na to, aby sme vedeli zodpovedať túto otázku, podnik musí aplikovať metodológiu,
ktorá umožňuje vytvárať rôzne scenáre, ktoré berú do úvahy udalosti „wild card“, slabé signály a možné následky, ktoré
môžu priniesť.

Metody a techniky
Korporatívny foresight zahŕňa zbierku metód a techník, kumulovaných z oblastí štúdií korešpondujúcim foresightu.
Podnik si môže zvoliť metódu (kvalitatívnu alebo kvantitatívnu), ktorá je najviac vhodná jeho špecifickým potrebám na
foresightovú analýzu (Tabuľka 1).
Tabuľka 1: Vzájomné vzťahy medzi potrebami podniku a metódami foresightu, ktoré sa im venujú
Potreba

Odporúčaná metóda/technika

Zbieranie úsudkov expertov

Delphi metóda, futures Wheel,rozhovory a diskusné skupiny

Načrtnutie sérii a iné merania

Ekonometrika, analýza vplyvu trendov, Regresná analýza, štruktúrna analýza

Porozumenie väzieb medzi udalosťami, trendmi
a akciami

Systémová dynamika, viac- agentové modelovanie, analýza vplyvu trendov,
analýza krížových interakcií, Rozhodovací strom, futures Wheel, simulácie,
rôzne perspektívy, analýza príčiny

Definícia akcie pre neurčitú prítomnosť

Analýza rozhodnutí, roadmapping, analýza technológie sekvencie

Načrtnutie možných alternatív budúcnosti

Scenáre, futures Wheel, simulácie, vic-agentové modelovanie

Porozumenie toho či sa budúcnosť zlepšuje

Index stavu budúcnosti

Sledovanie zmien

Environmentálne skenovanie, dolovanie textu

Určenie stability systému

Nelineárne techniky

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

•
•
•
•
•

Najčastejšie používané metódy a/alebo techniky v procese korporatívneho foresightu sú:
Scenáre (metóda s najväčším pokrytím v oblasti budúcnosti a kľúčová metóda projektu FOR_V4).
Roadmapping.
Delphi analýza.
Metóda krížových interakcií.
Kreatívne a súčastné metódy.
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Všetky metódy zahŕňajú (v určitom rozsahu) elementy analýzy trendov a prehľadávania prostredia, to čo ich odlišuje
je spôsob spracovania dát a vytváranie hodnotení a modelov. Navyše, využitie vyššie uvedených metód vyžaduje aby boli
vzaté do úvahy dôležité porovnania pri vypracovaní analýz:
•
Rozsah verzus Hĺbka: rozsah je dôležitý na obsiahnutie mnohých možností budúcnosti podniku, ale zlyhanie
poskytnutia hĺbkového porozumenia systémovej dynamiky, nemusí poskytnúť včasnú a/alebo vhodnú reakciu podniku.
•
Analytická presnosť verzus Predstavivosť: na to, aby sme porozumeli silám, ktoré ovplyvňujú spôsob akým sa svet
mení, analýza kvantitatívnych dát je potrebná. Avšak, nedostatok kreatívnych metód v procese nemusí umožniť
identifikáciu a diskusiu potenciálnych nečakaných „game changers“ v prvom rade.
Rozumná kombinácia štyroch elementov, ktoré sú: forma, orientácia, metodológia, metódy a techniky sú predpoklady
pre efektívny proces korporatívneho foresightu, vzhľadom na zrozumiteľnosť manažmentu ako aj kvalitu metodológie
a obsahu.

1.2. Záver
Nie je jednoduché si predstaviť podniku úplne nový proces, rozvracajúci bežné, alebo tradičné prístupy podnikania
a pôsobenia na trhu. Organizačné zmeny zvyčajne vytvárajú potrebu predísť vzdoru a odporu zo strany existujúcej štruktúry.
Vzdor je posilnený nedostatkom „predpisu“ nasledovať úspešne implementovaný nový proces. Na druhej strane, čeliť
neustálym zmenám prichádzajúcim z externého prostredia podniku je menej riskantné ako zotrvať pri zvyčajnom prístupe
podniku. Z dlhodobej perspektívy, neexistuje alternatíva ako pokračovať s posilnením aktivít zameraných na budúcnosť,
na zlepšenie spôsobilosti strategického manažmentu podniku.
Na zhrnutie, hlavné benefity korporatívneho foresightu sú nasledovné (Tsoukas 2004, Rohrbeck, Schwartz 2013):
•
Včas zbadať a vysvetliť zmeny v prostredí.
•
Zlepšenie procesu strategického plánovania.
•
Nárast v inovačných schopnostiach.
•
Zlepšená schopnosť podnikového učenia a implementácia strategických rozhodnutí.
•
Zvýšená schopnosť ovplyvňovania rozhodnutí spolupracujúcich jednotiek.
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2
Profil podniku, ktorý má najväčšiu
pravdepodobnosť benefitovať z foresightu
Gergely Tyukodi*, Éva Hideg**
OTP Bank Plc., e-mail: gergely.tyukodi@gmail.com
Corvinus University of Budapest, e-mail: eva.hideg@uni-corvinus.hu
*

**

Je zrejmé, že foresight je nástroj, ktorý je užitočný iba pre určitý typ podnikov. Vzhľadom na expertnú diskusiu
s predstaviteľmi rôznych podnikov participujúcich na projekte FOR_V4, profil spoločnosti, ktorá má najväčšiu
pravdepodobnosť benefitovať z foresightu je identifikovaná pomocou štyroch kľúčových oblastí:
Veľkosť podniku.
•
Sektory, v ktorých spoločnosť podniká.
•
Schopnosti a zručnosti manažmentu.
•
•
Postoj zamestnancov k demokratickej účasti na formovaní budúcnosti podniku.
Vzhľadom na diskusie, nasledujúce názory boli vyjadrené s ohľadom na sektory, v ktorých spoločnosť podniká.
Namiesto sektorov, zúčastnený sa zamerali na to, aký typ trhových aktivít foresightu by mohol byť užitočný. Navyše
účastníci rozlíšili externé a interné požiadavky alebo aspekty trhu keďže oboje sú dôležité, ale ponúkajú významné rozdiely.
S ohľadom na externé prostredie podniku účastníci zistili, že foresight je obzvlášť užitočný ak podnik pôsobí v rýchlo sa
meniacom prostredí, ako high-tech priemysel. V tomto priemysle je tempo zmien tak rýchle, že jediný spôsob prežitia je
pružnosť podniku, podnik má jasné ciele ktoré chce dosiahnuť, ale na druhej strane podnik by mal byť dosť flexibilný aby
vedel prekonať krátkodobé zmeny prostredia. Je rovnako dôležité mať jasné ciele a smerovanie v stabilnom prostredí, ale
keďže sa prostredie pomaly mení, potreba neustáleho monitorovania prostredia nie je nevyhnutná na prežitie.
Ďalšou dôležitou otázkou v zmysle externého trhu je zložitosť trhu. V oblasti kde sa veľa hráčov navzájom
ovplyvňuje a ich spojenia sú zložité, kde implementácia cieľov trvá dlhšie, takto vzájomné spojenia spoločností a vplyv
akcií podnikov navzájom posilňujú zmenu. Foresight môže priniesť viac stability a nádej manažovať nepriaznivé zmeny.
Čo sa týka interného prostredia, diskutujúci sa jasne zhodli, že foresight môže byť užitočný pre každého, veľkosť
podniku nie je dôležitá, foresightové aktivity môžu poskytnúť nadhľad a pomoc v každom stupni spoločnosti. V diskusii
ohľadom interného prostredia, bola analyzovaná spoločnosť od top manažmentu až k pohľadu zamestnancov. Spoločná
vlastnosť ktorá bola zistená u oboch, manažmentu zamestnancov je otvorená myseľ, pripravenosť inovovať a nové
nápady, aby bol foresight úspešný a užitočný pre spoločnosť. Ak spoločnosť nie je pripravená a ochotná čeliť a prijať
zmeny, foresight bude zbytočný, nakoľko by vyvolával pocit že spoločnosti neprináša nijaké hodnoty.
Ďalšie vlastnosti dôležité z pohľadu top manažmentu - mať vízie, byť lídrom, mať dobré komunikačné schopnosti.
Mať vízie je vlastnosť dôležitá najmä v turbulentnom externom prostredí, kde sú zmeny každodenným fenoménom.
Ak má top manažment jasnú víziu je si vedomí zmien, ktoré ovplyvňujú budúcnosť podniku, krátkodobo a dlhodobo. Takto
má top manažment vlastné vízie a nie len nasleduje súperov. Foresight a foresightové aktivity môžu dodať veľa pridanej
hodnoty; ale čo je najdôležitejšie je, že môžu priniesť stabilitu v rýchlo sa meniacom prostredí.
V súvislosti s víziami, ďalšiu vlastnosťou manažmentu, ktorá bola spomenutá je potreba byť si vedomý potenciálneho
rizika. Foresight je nielen užitočný nástroj na dosiahnutie úspechu v budúcnosti, ale tiež môže pomôcť identifikovať hrozby,
ktorým môže spoločnosť čeliť a interné riziká, ktoré môžu sťažiť foresightové aktivity a všeobecné riadenie spoločnosti.
Nie je postačujúce, aby mal top manažment jasnú víziu a vedel ako spracovať informácie prichádzajúce z externého
prostredia, ale tiež je potřebné, aby vedeli viesť spoločnosť, ukázali zamestnancom, že vedia čo robia a že vedia manažovať
nestálosť, a takto vedia vytvoriť istotu pre zamestnancov aj keď sa všetko zdá chaotické a neisté. Je to najzákladnejšia
vlastnosť manažmentu vízie, že manažéri vedia riadiť zamestnancov ako pracovať a vykonávať činnosti vedúce k
cieľom, ktoré nevedia ako dosiahnuť. Takto líder v top manažmente vie vytvoriť dôveru aj v tých najťažších časoch. Toto
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však funguje iba ak je aplikované korporatívne myslenie a zamestnanci, ktorí prichádzajú s novými myšlienkami sú
podporovaní a sú zahrnutí vo forsightovom procese.
Posledná zmienená vlastnosť je dobrá komunikačná schopnosť. Predstavte si top manažment, ktorý má otvorenú
myseľ a teda vie prijímať nové nápady, pozná smer, ktorý dovedie spoločnosť na lepšie miesto, ale zamestnanci si toho nie
sú vedomí, pretože všetko čo manažment robí, stabilita ktorú vytvára je pred nimi skrytá. Komunikácia top manažmentu
nielen pomáha zamestnancom vidieť čo manažment robí, ale vytvára pocit ich začlenenia do vytvárania rozhodnutí, čo
zvyšuje oddanosť zamestnancov voči spoločnosti.
Keď hovoríme o zamestnancoch, nasledovné vlastnosti boli zdôraznené vo workshopoch – odlišné od prv spomenutej
otvorenej mysle – oddanosť spoločnosti, byť motivovaný, byť zahrnutý do foresightových aktivít.
Tieto vlastnosti, menované zamestnancami nie sú zvláštne, ale sú dôležité pre každú spoločnosť, nie iba v prípade
podnikov, ktoré chcú využívať foresight, ale sú kritické pre úspech foresightu. Jednou z myšlienok foresightu je zahrnúť
znalosti a myšlienky zamestnancov – ako aj ostatných účastníkov – v rýchlo meniacom sa prostredí a v zložitom prostredí,
rušivé zmeny môžu prísť kedykoľvek a z ktorejkoľvek úrovne spoločnosti a z externého prostredia.
Mať oddaných zamestnancov je tiež črta, ktorú sa snaží dosiahnuť každá spoločnosť, aby bola úspešná, keďže vytvára
zodpovednosť jednotlivcov k vízii spoločnosti a ciele a ochotu realizovať akcie, ktoré sú vyžadované. Oddanosť tiež vedie
k zvýšenej motivácii zamestnancov.
Ak aplikujeme menované požadované vlastnosti foresightu z pohľadu spoločnosti, môžeme zhrnúť že špeciálny postoj
top manažmentu a zamestnancov je nevyhnutný a môžeme skonštatovať, že foresight je prakticky otázkou korporátnej
kultúry. Všetky zozbierané myšlienky odzrkadľujú kultúrne problémy. Záver je, že všetko smeruje k hodnotám spoločnosti,
ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené prostredím externého trhu – ktorý je veľmi závislý na širších sociálnych hodnotách.
Aby sme predišli problémom s hodnotami – stali sa nezávislými od hodnôt, ktoré sú zakorenené v spoločnosti – je dôležité
rozvinúť foresightové schopnosti, nakoľko to môže pomôcť sústrediť sa na budúcnosť a zamerať sa na inovácie a nové
myšlienky radšej ako na privodenie následkov minulosti.
Okrem korporátnej kultúry a hodnôt, bola definovaná jedna kritická požiadavka: aby mohol byť foresight úspešný
a užitočný, spoločnosť naň potrebuje využívať viac zdrojov a špeciálne spôsobilosti, ktoé sú požadované na vedenie
spoločnosti v priebehu procesu foresightu.
Najdôležitejšie poznatky v zmysle aký druh spoločnosti môže považovať foresight za najužitočnejší, sú v prípade
priaznivého korporátneho foresightu, vtedy je foresight užitočný pre každý druh podniku. Na druhej strane, najväčší úspech
môže byť dosiahnutý v rýchlo sa meniacich priemyselných odvetviach, kde je vysoký inovačný potenciál a tak môžeme
očakávať vyšší zisk vzhľadom na prebiehajúci monitoring a v nevyhnutných prípadoch v procese vytvárania nových vízií.

10

01

3
Foresightový model zrelosti
Anna Kononiuk
Białystok University of Technology, e-mail: kononiuk.a@gmail.com

3.1. Úvod
Cieľom foresightového modelu Zrelosti je ohodnotiť súčasné schopnosti foresightu v podnikoch. Je to prieskum,
ktorý poskytuje základ pre porozumenie zrelosti foresightu vo všeobecnej mierke a zároveň presne vymedzuje ako môže
daná spoločnosť efektívne zacieliť svoje snahy na zlepšenie. Foresightový model zrelosti je súhrn najlepších postupov
ktoré zabezpečia, že si spoločnosť vyvinie pevný, užitočný a súhrnný postoj ako sa ujať svojej budúcnosti (Grim 2009).
Foresightový model zrelosti bol prvý krát rozvinutý Terrym Grimom v roku 2008 (Grim 2009) a je založený na práci
vedúcich futuristov a najlepších praktík, ktoré dosiahli prácou s tisíckami klientov. Základy pre organizáciu tejto práce
môžu byť nájdené v Hines, Bishop (2006).
Prieskum foresightového modelu zrelosti vyhodnocuje spoločnosť na základe 6 odborov foresightu, ako je znázornené
v tabuľke 2. V každom obore sa prieskum dotýka 3–5 praktík, napr. aktivity ktoré umožňujú danému odboru efektívnu
implementáciu.
Tabuľka 2: Foresightové odbory foresightového modelu zrelosti
Názov činnosti

Vlastnosti

Vodcovstvo

Je realizované spoločne viacerými ľuďmi konajúcimi v súlade v rámci spoločnosti.

Rámcové usporiadanie

Vytvára štruktúru ktorá zameriava svoju pozornosť a umožňuje spoločnosti vytvoriť obraz
možnej budúcnosti.

Plánovanie

Opatrne umiestňuje a vplýva na zdroje spoločnosti a posúva ich želaným smerom.

Skenovanie

Organizuje a analyzuje širokú škálu vstupných údajov na generovanie náhľadu.

Predvídanie

Rozoznáva že jestvuje viac ako len jedna možná budúcnosť a že každá možná budúcnosť má
unikátne dopady na prítomnosť.

Vízie

Pomáha spoločnosti rozhodnúť čo by chcela robiť v budúcnosti.

Zdroj: Grim, 2009.

3.2. Stupne zrelosti
Pre každý postup existuje model poskytujúci popis piatich stupňov zrelosti. Pre každý odbor, detailný popis
indikátorov zrelosti každého stupňa zrelosti pre každý postup v rámci odboru. Tieto stupne sú vývojové a kumulatívne.
Spoločnosť môže docieliť vyšší stupeň potom ako ovládne a prejde nižšie stupne a nie je tu žiadna skratka. Stupeň zrelosti
najnižšieho postupu je základom stupňa zrelosti odboru (Grim 2009).
Základný model zrelosti obsahuje nasledujúcich päť stupňov zrelosti. Príklad výsledkovej tabule spoločnosti je
prezentovaný v obrázku 2.
•
Ad hoc (stupeň 1). Spoločnosť si nie je vedomá alebo iba okrajovo vedomá procesov a väčšina práce je realizovaná
bez plánu alebo expertízy. Toto je iniciačný stav pre akýkoľvek postup.
•
Informovaný (stupeň 2). Spoločnosť si je vedomá, že v odbore sú najlepšie postupy a učí sa z externých vstupov
a minulých skúseností.
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Spôsobilý (stupeň 3). Spoločnosť dosiahla stupeň, kde má konzistentný prístup k postupom, používaním v rámci
spoločnosti, ktoré doručujú prijateľný stupeň výkonu a návrat investícií.
Zrelý (stupeň 4). Spoločnosť investovala pridané zdroje na vývoj expertízy a pokročilých procesov pre postupy.
Svetová trieda (stupeň 5). Spoločnosť je považovaná za lídra v odbore, často vytvára a rozširuje nové metódy.

•
•
•

Stupeň 1
Ad hoc

Stupeň 2
Informovaný

Vodcovstvo

Teraz

Rámcové
usporiadanie

Teraz

Skenovanie

Vízie

Stupeň 4
Zrelý

Stupeň 5
Svetová trieda

Cieľ

Teraz

Plánovanie

Predvídanie

Stupeň 3
Spôsobilý

Cieľ

Cieľ

Teraz

Cieľ

Teraz

Teraz

Cieľ

Cieľ

Obrázok 2: Príklad výsledkovej tabule spoločnosti
Zdroj: Grim, 2009.

Prieskum foresightového modelu zrelosti1 sa skladá z 25 otázok a trvá približne pol hodinu ho skompletizovať. Každá
strana prieskumu pokrýva odlišný odbor. Cieľom prieskumu nie je súťažiť s ostatnými – ale porozumenie, kde ste vy a vaša
spoločnosť z pohľadu foresightu, a kde môžete najefektívnejšie aplikovať zdroje na získanie pridanej hodnoty (Grim 2009).

3.3. Foresight Maturity Model Survey2
Prieskum FMM obsahuje celkom 25 otázok a trvá asi pol hodiny na dokončenie. Prosím, zadajte svoje skóre do
šablóny na konci prieskumu.

1
2

Prieskum je rovnako prístupný aj online na http://www.foresightalliance.com/resources/foresight-maturity-model  
Foresight Maturity Model copyright: Terry Grim.
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I. VODCOVSTVO
Odbor vedenia propaguje jasné a aktívne vlastníctvo implementovať a inštitucionalizovať foresightové schopnosti.
Vodcovstvo je vykonávané spoločne mnohými ľuďmi, konajúcimi v súlade v rámci spoločnosti.
I.1. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť zahŕňa ľudí vo vedomých a premyslených
akciách na proaktívne vytvorenie budúcnosti, ktorú si vybrala?
 1. Foresightové aktivity sú iba zriedka uskutočňované a majú za následok iba náhodné pomery plánovacích aktivít
a vyplývajúcich realizácií.
 2. Foresightové projekty sú iba vo výročnom pláne spoločnosti. Proces a jeho výsledky iba prechádzajú cez
spoločnosť a nerovnomerne sa stávajú súčasťou budúcnosti spoločnosti.
 3. Foresightové aktivity sú pravidelne súčasťou agendy pre všetky stupne manažmentu. Výsledky týchto aktivít hrajú
dôležitú úlohu v rozhodovaní a realizovaní budúcnosti dohodnutej spoločnosťou.
 4. Foresightové aktivity a diskusie o budúcnosti sú považované za súčasť plánovaných aktivít spoločnosti.
Spoločnosť vytvára plán pre budúcnosť.
 5. Spoločnosť je schopná predstaviť si vzrušujúcu budúcnosť a potom efektívne zaistiť, aby sa všetci členovia
zúčastnili a žili ich spoločnú víziu.
I.2.

Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť vytvára prostredie, ktoré poskytuje včasné
očakávanie zmien?
 1. Zmeny zvyknú byť prekvapivé, a odpovede sú reakčné, založené na umelej analýze a bez úplného porozumenia dopadov.
 2. Spoločnosť vytvorila neformálnu štruktúru, ktorá očakáva veľké zmeny a vie vytvoriť rýchly plán odpovede.
 3. Spoločnosť si vyvinula rôzne scenáre budúcnosti a používa ich na prognózovanie a efektívne odpovede na zmeny,
ktoré sa objavia.
 4. Systematický postoj k monitorovaniu prebiehajúcich zmien, kombinovaných s dobre premyslenými plánmi
a dôsledkami, dovoľuje spoločnosti poskytnúť včasné a úspešné odpovede na ich prostredie.
 5. Spoločnosť má nielen veľmi úspešné procesy na monitorovanie a odpovede na zmeny prostredia, ale je dosť v
popredí na to, aby ovplyvňovala zmeny smerom, z ktorého má prospech.
I.3. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť stanovuje ciele, výsledky a následky
foresightových aktivít?
 1. Z foresightových aktivít vyplývajú nevyslovené a často nezdokumentované ciele a plány. Seniorskí lídri si môžu
ale nemusia byť vedomí všeobecného smerovania a dôsledkov ich snaženia.
 2. Ciele a výsledky foresightových aktivít sú zvyčajne dokumentované, ale sú primárne komunikované manažérom
a kľúčovým ľuďom v spoločnosti.
 3. Ciele a plány foresightových aktivít sú sprostredkované spoločnosťou. Každý si je vedomý dôsledkov a náležite

si usporiada prácu a zodpovednosti.

 4. Každý v spoločnosti berie do úvahy a používa ciele a plány foresightovej práce oznamujú ich rozhodnutia
a vykonávajú svoje denné aktivity.

 5. Okrem oznamovania rozhodnutí s dôsledkami z foresightových aktivít na dennej báze, členovia spoločnosti sa
stávajú súčasťou okamžitej spätnej väzby, ktorá zdokonaľuje a reguluje ciele a výsledky.

I.4. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť vytvára prostredie a procesy ktoré poháňajú
foresightové poznatky k akcii?
 1. Spoločnosť odpovedá spôsobom ad hoc na akékoľvek foresightové poznatky. Aktivity sú vykonávané bez
detailného popisu ako budú pôsobiť.
 2. Existuje neformálny proces na zaradenie foresightových informácií vo formálnych plánoch. Lídri spoločnosti si
toho môžu, ale nemusia byť vedomí. Ak to situácia povolí, snažia sa ich zahrnúť.
 3. Formálny proces existuje aby bolo isté, že vedomosť získaná počas foresightových aktivít je presunutá do
strategických a riadiacich aktivít spoločnosti
 4. Systematický proces existuje na poháňanie foresightových poznatkov a následkov do existujúcich procesov
spoločnosti včasným a neprerušeným spôsobom.
 5. Foresightové poznatky sú základným pilierom všetkých aktivít spoločnosti. Priama spätná väzba poskytuje
dodatočný náhľad z riadiacich výsledkov späť do foresightového procesu.
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I.5. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť rozoznáva kultúrne artefakty a myšlienkové
modely prevádzkované v spoločnosti a ako ovplyvňujú rozhodnutia spoločnosti?
 1. Členovia spoločnosti nie sú si špeciálne vedomí ich kultúry a jej dopadu na ich riadiace procesy.
 2. Existuje rozpoznanie kultúrnych rozdielov a tradícií spoločnosti. Tieto informácie sú použité na implementáciu
dôležitých zmien stratégie.
 3. Členovia spoločnosti majú značné porozumenie toho ako ich kultúra funguje a využívajú tieto poznatky pri
budovaní efektívnej stratégie a riadiacich plánov a pravidiel.
 4. Členovia spoločnosti majú úplne porozumenie ich kultúry a vykonali celkovú analýzu toho ako reagovať na
strategické a riadiace plány a pravidlá.
 5. Hlboké porozumenie kultúrnych prvkov vytvára dynamický mravný základ, ktorý vytvára nové tradície a príbehy
na neustály rozvoj so zmenami.

II. RAMCOVÉ USPORIADANIE
Odbor rámcového usporiadania zakladá hranice a rámec úsilia. Rámcové usporiadanie vytvára štruktúru ktorá sústreďuje
svoju pozornosť a umožňuje spoločnosti vybudovať obraz možnej budúcnosti.
II.1. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša organizácia identifikuje podstatnú otázku a skutočné
problémy poháňajúce požiadavky foresightového projektu?
 1. Projektová práca je braná za nominálnu hodnotu a oslovuje uvedenú žiadosť.
 2. Diskusia o požiadavkách a problémoch sa koná so sponzormi projektu na ujasnenie a ďalšiu komunikáciu
projektových cieľov.
 3. Pred inicializáciou projektu, detailné požiadavky a základné domnienky sú dokumentové, zhodnotené a dohodnuté
všetkými stranami.
 4. Systematický proces je pripravený pred iniciačnými prácami aby boli porozumené, validované a dokumentované
základné ciele, zámery a podmienky projektu.
 5. Proces efektívne zdôrazňuje základnú problematiku a požiadavky, prinášajúc projekt, ktorý dosiahne svoje ciele,
ktoré sponzori pôvodne nevedeli zrozumiteľne vysvetliť, ale teraz ich rozoznávajú pri adresovaní ich skutočných
otázok.
II.2. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť určuje merateľné a dokumentovateľné ciele,
ktoré majú súhlas partnerov?
 1. Ciele projektu sú robiť si prácu a uspokojiť potreby zákazníkov.
 2. Sponzori projektu diskutujú o ich prioritách a očakávaniach pri ukončenie projektu.
 3. Účastníci súhlasia a dokumentujú súbor definovaných a prioritizovaných cieľov a zámerov projektu.
 4. Osvedčený proces je na mieste, používa najlepšie praktiky na vytvorenie a vybudovanie konsenzu pre zmysluplné
a objektívne výsledky.
 5. Spoločnosť je známa svojou schopnosťou prísť na merania umožňujúce hlboký pohľad, ktoré jasne objasňujú
a vyvažujú prioritizované výsledky.
II.3. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť sleduje postup smerom k cieľom a
prekoncipuje podstatné problémy voči postupu a mení externé na snahu?
 1. Základné ciele a zámery nie sú značne zmenené od ich počiatku nedbajúc na externé a interné zmeny.
 2. Postup je sporadicky monitorovaný, aby bolo jasné či ide podľa plánu. Ak sa objaví udalosť alebo podstatný
problém je považovaný za zlý, sú vykonané úpravy.
 3. Pravidelné hodnotenia postupu sa dejú pravidelne. Na mieste je proces zmeny na úpravu plánov a prekoncipovať
ciele založené na nových informáciách.
 4. Procesy spoločnosti umožňujúce hlboký pohľad zabezpečujú, že projekt je pružný a zacielený adresovať
akékoľvek úpravy kurzu ak spĺňajú skutočné potreby koncového dátumu sponzorov.
 5. Plány sú bezproblémovo naladené na zmeny, dynamicky upravené na poskytnutie zdrojov ne účinnú a včasnú
proaktívnu odpoveď.
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III. PLÁNOVANIE
Odbor plánovania zabezpečuje, že plány spoločnosti, ľudia, schopnosti a procesy podporujú víziu spoločnosti. Plánovanie
opatrne umiestňuje a posúva zdroje spoločnosti vytúženým smerom.
III.1. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť identifikuje dopady a následky alternatívnej
budúcnosti a akcií?
 1. Alternatívne budúcnosti sú zriedka zvažované – očakávanie je, že budúcnosť bude pokračovaním dneška.
 2. Alternatívne budúcnosti sú príležitostne zvažované, a zväčša nasledujú hlavné trendy identifikované a zdôraznené
médiami.
 3. Spoločnosť sa pravidelne pozerá na rôzne možné budúcnosti a využíva dokumentované následky a dopady týchto
cvičení na určenie ich plánov.
 4. Spoločnosť má na mieste procesy, aby zhodnotila environmentálne indikátory a vyvinuli škálu možných
budúcností. Pre každú z nich je zrealizovaná premyslená a hĺbková analýza.
 5. Spoločnosť si vyvinula svoj vlastný proces a štruktúru na účinné a presné hodnotenie implikácií širokej škály
možných budúcností.
III.2. Ktorá spoločnosť najlepšie charakterizuje ako vaša organizácia skúma množstvo potenciálnych stratégií a
názorov?
 1. Spoločnosť má de facto stratégiu, ktorá môže byť odvodená z akcií a investícií, ktoré vytvára.
 2. Mnohé stratégie sú zvážené rýchlo bez nejakého skutočného skúmania ich následkov.
 3. Spoločnosť má proces najlepších praktík pre vyhodnocovanie potenciálnych stratégií a používa jasné kritéria pre
rozhodovanie, ktoré stratégia najlepšie spĺňa ich potreby.
 4. Systematický proces je využívaný na bežné prehodnotenie stratégie, keď sú dostupné nové informácie a spätná
väzba. Stratégia je často testovaná pred implementáciou.
 5. Členovia spoločnosti sú rozdelení podľa obchodných partnerov v priemysle za ich súvislé a pokrokové stratégie.
III.3. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako si vaša spoločnosť vyberá a zdokonaľuje stratégie ktoré
optimalizujú postup smerom k víziám spoločnosti?
 1. Spoločnosť očakáva normálny kurz udalostí a bežné operačné rozhodnutia, ktoré umožnia docieliť ich víziu.
 2. Na pravidelnej báze, napríklad ročne, spoločnosť prehodnocuje a upravuje svoju stratégiu aby sa uistila že ich
plány splnia stanovenú víziu.
 3. Strategické plánovanie rozdeľuje silné stránky a slabosti spoločnosti a rozvíja unikátnu stratégiu ktorá je upravená
vzhľadom na externé faktory aby zostala zameraná na cieľ.
 4. Strategické alternatívy sú často zhodnocované prostredníctvom dobre udržiavaných kvantitatívnych modelov.
Úpravy sú realizované, aby optimalizovali strategické rozhodnutia.
 5. Strategické rozhodnutia sú neustále vylepšované v závislosti na dátach v reálnom čase zachytených vo vysoko
integrovanom, inteligentom systéme.
III.4. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť rozvíja plán na adresovanie aktivít, procesov,
talentov a komunikácií vyžadovaných na dosiahnutie stratégie?
 1. Neexistuje žiaden formálny plán projektu. Akcie a rozhodnutia sú robené podľa potrieb a komunikácia sa
všeobecne objavuje, keď si niekto na to spomenie.
 2. Plánovanie na vyššom stupni sa zhoduje so schopnosťami a potrebami s pravidelným hodnotením chýbajúcich
schopností. Komunikácia sa môže objavovať pravidelne, ale všeobecne má neštruktúrovaný formát.
 3. Formálne plány a procesy sú na mieste vo väčšine oblastí spoločnosti na efektívne zapojenie a manažovanie
zamestnancov, zahŕňajúc komunikačnú štruktúru.
 4. Štruktúra a procesy spoločnosti boli obnovené na elimináciu byrokracie a neefektívnosti. Detailné plány a procesy
sú neodmysliteľnou súčasťou slovníka každého zamestnanca.
 5. Nová inovatívna štruktúra a pravidlá boli vytvorené, aby zapojili schopnosť „učenia“spoločnosti rásť a prispôsobiť
sa, kým sa hladko realizujú dobre premyslené plány.
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IV. PREHĽADÁVANIE
Odbor skenovania adresuje zbierku vhodných a relevantných informácií vo formáte a časovej štruktúre, ktorá
podporuje užitočnú návratnosť. Skenovanie organizuje a analyzuje širokú škálu vstupov na vytváranie akcie
schopných náhľadov.
IV.1. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť mapuje sféru projektových požiadaviek do
koncepcie oblasti skúmania?
 1. Mapa sféry je vytvorená z daných oblastí priamo a výlučne sa spája s oblasťami záujmu.
 2. Okrem priamo spojených oblastí, mapa sféry je rozšírená aj do ďalších oblastí „vyvolanými“ zozbieranými
informáciami.
 3. Uznávaná koncepcia je použitá na vytvorenie kompletnej mapy sféry, podporujúc hodnotenie mnohých aspektov
systému.
 4. Procesy spoločnosti existujú, aby definovali a vytvorili komplexnú mapu sféry, skúmaním sfér druhoradého
dopadu.
 5. Predbežná mapa sféry je upravovaná dynamicky vzhľadom na zmeny, aby poskytla pozorovania umožňujúce
hlboký pohľad z relevantných smerov.
IV.2. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť zbiera použiteľné informácie zo škály
rozptýlených a dôveryhodných cieľov?
 1. Informácie sú zbierané z ľahko dostupných zdrojov spoločne využívaných projektov, zbieraných iba keď je to
potrebné.
 2. Informácie sú zbierané z tradičných zdrojov rovnako ako z niektorých nových zdrojov. Úsilie je vynaložené, keď
čas dovoľuje všeobecné skenovanie.
 3. Informácie sú zbierané pravidelne z rôznych zdrojov na škále z tradičných k alternatívnym. Analytici zvažujú
informácie z iných sfér, ktoré by mohli poskytnúť náhľad.
 4. Existuje systematický proces na zbieranie informácií zo širokej škály rôznych zdrojov a mediálnych formátov
cyklus poskytujúci komplexný pohľad na tému.
 5. Sofistikovaná metodológia a nástroje poskytujú včasné a nepretržité zbieranie informácií, umožňujúce viditeľnosť
viacerých sfér s unikátnym pohľadom na tému.
IV.3. 	Aká odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša organizácia identifikácia extrémnych alebo mimo
systémových indikátorov?
 1. Média sú primárnym zdrojom signálov zmien.
 2. Vysoký dopad a nízka pravdepodobnosť udalostí sú zvažované, keď sú hľadané potenciálne prekvapenia.
 3. Na mieste je proces nepretržitého posudzovania a hodnotenia trendov alebo nových udalostí dejúcich sa na okraji
spoločnosti.
 4. Najlepšie praktiky ako etnografické cesty, alebo divoké karty sú súčasťou kultúry spoločnosti na neustále
identifikované extrémy.
 5. Spoločnosť si vytvorila unikátne praktiky v priemysle na zdôraznenie potenciálnych zmien zahŕňajúcich tie, ktoré
nie sú priamo spojené s témou.
IV.4. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť začleňuje externé a interné informácie do
bežnej koncepcie a jazyku?
 1. Body skenovaných informácií sú brané aké sú, s minimálnou snahou ich pochopiť a začleniť.
 2. Spojenia sú vytvorené neformálne a všeobecne v rámci kategórií, poskytujúc rôzny pohľad informácií.
 3. Spojenia sú vytvorené medzi rôznymi kategóriami poskytujúce komplexný a súdržný pohľad na skenované
informácie.
 4. Univerzálny model poskytuje mocnú koncepciu svetového pohľadu na hlboké porozumenie a ich integrovaný
pohľad na zozbierané informácie.
 5. Nové, inovatívne a dynamické modely vytvorené spoločnosťou prinášajú kontext a náhľad na rozšírenie a širokú
škálu dátových bodov.
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IV.5. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť vytvára užitočné a dostupnú schránku
informácií?
 1. Skenované dáta sú ukladané neštruktúrovaným a ad hoc spôsobom. Ich získanie je generované osobou, ktorá
zbiera informácie.
 2. Neformálny proces je na mieste na zbieranie, označenie a ukladanie informácií. Informácie sa dajú získať, ale
môže to trvať určitú dobu.
 3. Informácia je označená a uložená v schránke spoločnosti umožňujúcej jednoduchý prístup na získanie informácií
podľa záujmu.
 4. High-tech schránka s intuitívnou štruktúrou pomáha umožniť náhľad a organizovať myšlienky ako sú informácie
zbierané.
 5. Organizácia poskytuje vodcovstvo na úrovni obsahu vedy a techniky, skladuje, získava a vydáva informácie podľa
očakávaných potrieb.

V. PREDVÍDANIE
Odbor predvídania sa zameriava na opis dlhodobých výsledkov, ktoré sú protikladom prítomnosti aby umožnil lepšie
rozhodovanie. Predvídanie rozoznáva že existuje viac ako jedna možná budúcnosť a že každá možná budúcnosť má
unikátne dopady na prítomnosť.
V.1. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť získava náhľad na objavujúce sa myšlienky
alebo témy nahromadených informácií?
 1. Informácie sú organizované vzhľadom na zistené všeobecné informácie.
 2. Informácie sú zbierané a organizované spôsobom, ktorý podporuje generovanie nápadov a záujmov.
 3. Informácie sú organizované tak, aby sa užitočné nápady a témy jasne objavovali.
 4. Organizačný proces pre súhrnné informácie sú založené na uznávaných modeloch, poskytujúc dodatočnú
perspektívu a porozumenie štruktúry pre témy a myšlienky.
 5. Spoločnosť je uznáva pre ich kreatívnu štruktúru, ktorá udáva štandardy pre ozrejmovanie zásadných objavov v
zozbieraných informáciách.
V.2. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť zvažuje najdivokejší možný súhrn možných
alternatívnych budúcností pri hodnotení možností alebo rozhodnutí ovplyvňujúcich systém?
 1. Alternatívne budúcnosti sú všeobecne v komfortnej zóne pravdepodobností, a sú variáciami očakávanej sféry
budúceho záujmu.
 2. Alternatívne budúcnosti sú založené na sfére záujmu a priamo spojenými oblasťami a poskytujú škálu možností.
 3. Možné alternatívne budúcnosti sú výsledkom analýzy všetkých kontextových kategórií na porozumenie širších
možností sféry záujmu.
 4. Prieskum najviac pravdepodobných možností je integrovanou súčasťou rozvíjajúcich alternatív budúcnosti
a poskytujú kompletné pokrytie sfér záujmu.
 5. Súbor alternatívnych budúcností pokrýva vysoko pravdepodobné až komplexné pokrytie systému.
V.3. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť pretrieďuje a podrobne popisuje možné
alternatívy budúcnosti do funkčného súboru na zváženie?
 1. Alternatívne predvídania sú primárne používané zo zozbieraných informácií.
 2. Alternatívne predvídania sú zhodnotené a podmnožina je zvolená. Dodatočné informácie sú dokumentované na
podporu zvolených alternatív a prezentujú viac zrozumiteľný pohľad.
 3. Riadený súbor alternatívnych budúcnosti pokrývajúci celú škálu tém je vytvorený. Každá alternatíva obsahuje
značné detaily, podporujúce kľúčové implikácie.
 4. Systematický proces je na mieste, aby vyprodukoval súbor alternatívnych budúcností. Každá alternatíva je
prezentovaná jasným a porozumiteľným spôsobom.
 5. Optimálny súbor alternatívnych budúcností je vytvorený. Každá alternatíva vytvára kritické prvky a sprievodné
informácie poskytujú neprekonateľnú podporu.
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V.4. 	 Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť overuje foresight na vytvorenie integrovaného
súboru dôveryhodných a konkrétnych alternatív budúcností?

 1. Súbor vyselektovaných a detailných alternatívnych budúcností je použitý.
 2. Doplňujúci výskum je realizovaný na báze kontroly faktov.
 3. Alternatívne budúcnosti sú skontrolované a prehodnotené, aby všetky poskytli súvislý príbeh.
 4. Predbežné dopady sú identifikované na otestovanie alternatívnych budúcností z dôvodu závažnosti.
 5. Súbor alternatívnych budúcností je posúdený a prehodnotený, aby sa zabezpečilo, že vyrovnaný súbor perspektív
je reprezentovaný.

VI. VÍZIE
Odbor vízií adresuje vytváranie preferovanej budúcnosti, ktorej predstavy zachytávajú hodnoty a ideály. Vízie nevytvárajú
strom, ale sadenice, ktoré vyžadujú opatrnú a trpezlivú starostlivosť, aby dosiahli zrelosť.
VI.1. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť zisťuje a zapracováva ciele, hodnoty a úsilia
členov a partnerov?

 1. Líder udáva hodnoty a vízie spoločnosti, ktoré potom spoločnosti komunikuje.
 2. Líder vytvorí víziu a potom ju propaguje v rámci spoločnosti, zdôrazňuje jej benefity a princípy.
 3. Konzultácia s blízkymi poradcami a vyššími lídrami, líder vytvorí víziu, ktorá najlepšie reprezentuje ich spoločné
hodnoty a myšlienky.

 4. Líder zapája väčšinu partnerov použitím procesu na vyvinutie mocnej vízie.
 5. Vízia a hodnoty sú spolu vytvorené s úplnou účasťou a energiou partnerov.
VI.2. Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť prináša na povrch podstatné predpoklady,
zastávané viery a hodnoty a riadiace artefakty ktoré založili kultúru?

 1. Členovia spoločnosti predpokladajú že sú normou, alebo že nasledujú normy a že ich kultúra spôsob akým funguje
sú oboje zjavné a konzistentné, s tým čo je všeobecne zobrazené médiami.

 2. Spoločnosť rozoznáva niektoré limity svojej kultúry (ktoré nefungujú), ale nevyslovila ako kultúra funguje a ako
ju pozdvihnúť.

 3. Zjavné aspekty kultúry spoločnosti sú známe a sú výzvou keďže by mali posúvať spoločnosť vopred
 4. Členovia spoločnosti zvážili svoju kultúru, poskytujúc solídne porozumenie oboje zjavné a nepatrné a umožňujú
výzvy a zmeny niektorých zásadných a vplyvných oblastí

 5. Uchopenie kultúry umožňuje členom spoločnosti vytvárať nové spôsoby pozdvihnutia spoločnosti cielenými
výzvami súčasných kultúrnych modelov riadenia.

VI.3. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť vyslovuje svoje unikátne príspevky ktoré
rámcujú pohľad spoločnosti na posun vpred?

 1. Členovia spoločnosti predpokladajú, že poskytovanie ponúkaných štandardov priemyslu je lepší spôsob (lacnejší,
rýchlejší) ako vytvoriť niečo unikátne.

 2. Spoločnosť zahŕňa svoje interné silné stránky (ľudia, procesy) na pomoc definovania svojej hodnoty v priemysle.
 3. Spoločnosť jasne vyslovuje svoje návrhy hodnôt identifikovaním a definovaním unikátnych príspevkov, ktoré je
schopné vytvoriť.

 4. Hodnota návrhov, ktorú spoločnosť zostavila je unikátom v rámci priemyselných podnikov a je jednoducho
identifikovateľná všetkými zákazníkmi priemyslu.

 5. Vyhlásenie hodnôt spoločnosti a identita sa stali synonymom a štandardom priemyslu.
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VI.4. 	Ktorá odpoveď najlepšie charakterizuje ako vaša spoločnosť vytvára víziu, spôsobom, ktorý je inšpiratívny
a motivujúci?

 1. Prehlásenie vízie existuje, ale je známe iba zopár ľuďom v rámci spoločnosti a nikomu mimo spoločnosti.
 2. Vízia je odkomunikovaná v rámci spoločnosti a je používaná v rámci vybraných činností.
 3. Prehlásenie vízie, známe väčšine členov spoločnosti, rezonuje u zamestnancov a zákazníkov podobne a je
identifikovateľné spoločnosťou.

 4. Vízia spoločnosti je využívaná na vytvorenie všetkých externých a interných komunikácií, udržujúc víziu
viditeľnú, súčasnú a poskytujúcu energiu pre aktivity spoločnosti.

 5. Členovia spoločnosti sú inšpirovaní a poverení robiť rozhodnutia a organizovať akcie na realizáciu vízie
poskytujúc rámec pre všetky interné a externé stretnutia.
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Ohodnoťte zrelosť foresightu v každej zo šiestich odborov
a premýšľajte o svojich budúcich cieľoch!
Odbor

Praktiky
Practice no. 1
Practice no. 2

Vodcovstvo

Practice no. 3
Practice no. 4
Practice no. 5
Practice no. 1

Rámcove
usporiadanie

Practice no. 2
Practice no. 3
Practice no. 1

Plánovanie

Practice no. 2
Practice no. 3
Practice no. 4
Practice no. 1
Practice no. 2

Prehľadávanie

Practice no. 3
Practice no. 4
Practice no. 5
Practice no. 1

Predvídanie

Practice no. 2
Practice no. 3
Practice no. 4
Practice no. 1
Practice no. 2

Vízia

Practice no. 3
Practice no. 4

Celková zrelosť
foresightu
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Váš
výsledok

Celkové skóre za odbor (skóre
najnižšieho komponentu)

Váš cieľ za
praktiku

Váš cieľ za
odbor
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Dodatok 1: O projekte a partneroch

Názov projektu: Mobilising corporate
foresight potential among V4 countries
(FOR_V4)
Doba riešenia: 01/02/2016 – 31/1/2017
Financovanie: International Visegrad
Fund, Standard Grant No. 21520129
Web: www.visegradforesight.itee.radom.pl

Foresight
knowledge

Foresight
workshop

Foresight
output

Obrázok 3: Hlavné fázy projektu
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Rast, inovácie a vytváranie pracovných miest sú silne predurčené
regionálnymi aktivitami a je potrebné, aby boli riadené budúcimi
perspektívami viac ako minulými. Foresight pomáha podnikom spravovať
budúce výzvy a vytvárať pevný základ pre ich stratégie. Je zriedka využívaný
v podnikových stratégiách V4. Projekt FOR_V4 odhaľuje príležitosti
prameniace z foresightu vo V4 podnikoch pre mobilizáciu ich inovačného
potenciálu.
FOR_V4 má rovnako za cieľ demonštrovať hmatateľné benefity pre
podniky a regióny V4 v adaptovanií sa na dlhodobé vizionárske plánovanie
(foresight) ako protiklad krátkodobým stratégiám „boja s ohňom“. Projekt
FOR_V4 trval 11 mesiacov a mal tri hlavné fázy:
V prvej fáze (mesiace 1–4) partneri zozbierali a zdielali informácie o:
•
statuse korporatívneho foresightu v partnerských krajinách,
•
príklady najlepších praktík z partnerských krajín a zahraničia,
•
existujúce scenáre o budúcnosti podnikových sektorov v medzinárodnej
perspektíve.
V druhej fáze (mesiac 5) partneri zorganizovali workshop V4
zameraný na rozvíjanie povedomia a učenie sa používať foresight v rámci 12
zúčastnených podnikov V4.
Skupinová práca, diskusie a dotazníkový prieskum na mieste, mali za
následok:
•
scenáre o budúcnosti podnikov z perspektívy V4,
•
profil (V4) spoločnosti ktorá má najväčšiu pravdepodobnosť benefitovať
z foresightu,
•
prvky foresightu sú prispôsobené potrebám podnikom V4,
•
vyhodnotenie stupňa zrelosti foresightu u zúčastnených krajín.
V tretej fáze (mesiace 6 – 11) partneri pripravili:
•
potenciál korporatívneho foresightu v publikácii V4, ktorá dokumentuje
výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich fázach,
•
súlad s foresight© online nástrojom, ktorý umožňuje podnikom rýchlo
ohodnotiť ich foresightovú vhodnosť.
Projekt V4 obhajuje využitie foresightu u podnikateľov v rámci V4,
zasieva foresightovú kultúru u individuálnych podnikov a buduje základ pre
posilnenie hlasu podnikovej komunity V4 v EÚ aj mimo.

Partneri projektu
The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (ITeE – PIB) je verejný
výskumný inštitút vykonávajúci základný a aplikovaný výskum v oblasti konštrukcie strojov a údržby,
inžinierstva materiálov a výroby technológií. Hlavná oblasť záujmu zahŕňa (i) Surface engineering;
(ii) Tribológiu; (iii) Mechatroniku; (iv) Kontrolné systémy; (v) Environmentálne technológie;
(vi) Priemyselné Biotechnológie; (vii) Informačné technológie; (viii) Prototypy a experimentálnu
produkciu; a (ix) Manažment inovácii.
Vedecké aktivity v rámci „Innovation Strategies Department” v spolupráci s „Vocational Education
and Training Department”, tiež riešia problematiku korporatívneho a technologického foresightu,
hodnotenia technológií, poznatkov a transferov technológií a doživotné učenie a neustále vzdelávanie.
Oficiálna stránka inštitútu: http://www.itee.radom.pl/lang/index.php
Kontaktná osoba: Anna Sacio-Szymańska
Technology Centre of the Czech Academy of Sciences (TC CAS) je nezisková asociácia
právnických osôb so špeciálnymi záujmami. Technologické Centrum je kľúčovou národnou inštitúciou
pre výskum a rozvoj infraštruktúry, a vykonáva orientovaný výskum v oblastiach vedy, technológií
a inovácií. TC je tiež zdrojom súčasným informácií o Európskom výskume, rozvoji a inováciách.
Oddelenie strategických štúdií je vedúcim národným výskumným centrom a výskumným tímom i v oblasti
manažmentu a postupov výskumu, rozvoja a inovácií. Jeho misia je prispievať k zlepšeniu strategického
rozhodovania vo výskume, rozvoji a inováciách na úrovni národnej, regionálnej ako aj Európskej.
Oficiálna stránka inštitútu: http://www.tc.cz/en a Oddelenia strategických štúdií:
		
http://www.strast.cz/en
Kontaktná osoba: Ondrej Valenta
Ekonomická univerzita v Bratislave je rozdelená do siedmych fakúlt lokalizovaných v dvoch
areáloch, v dvoch najväčších mestách na Slovensku v Bratislave a v Košiciach, pokrývajúc celú
oblasť ekonomického vzdelania.
Fakulta podnikového manažmentu zabezpečuje uchádzačom o štúdium tri stupne vzdelania, v rámci
štruktúry Bolonskej Deklarácie (bakalársky, inžiniersky a doktorandský). Fakulta sa organizačne člení
na 5 katedier – Katedra podnikovohospodárska, Katedra manažmentu, Katedra podnikových financií,
Katedra manažmentu výroby a logistiky, Katedra informačného manažmentu. Poslaním fakulty je
pripraviť profesionálov na manažérske pozície v domácich a zahraničných podnikoch, akejkoľvek veľkosti
a z akéhokoľvek odvetvia priemyslu. Fakulta sa angažuje v realizácií výskumných aktivít a projektov na
národnej a Európskej úrovni a aktívne participuje na udalostiach relevantných vedeckých oblastí.
Oficiálna stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://www.euba.sk/?lang=en
a Fakulty podnikového manažmentu: http://fpm.euba.sk/
Kontaktné osoby: Klaudia Gubová, Brigita Boorová
Corvinus University of Budapest sa charakterizuje ako výskumná univerzita orientovaná na
vzdelávanie, kde sa vedecké výkony akademických zamestnancov rovnajú svetovým štandardom
a študenti môžu získať konkurenčný titul, nadobudnutím poznatkov, ktoré sú identické, ako
z univerzít s podobným profilom a uznávané trhom práce Európskej Únie, ako aj v globálnej škále.
V Novembri 1996 sa univerzita stala členom CEMS (The Global Alliance in Management Education).
The Faculty of Business Administration je centrom vzdelávania a výskumu v oblasti ekonomiky,
finančného manažmentu,management and organization, business, management sciences and
management practice. Vysoká kvalita vzdelania poskytovaná fakultou je garantovaná profesionálmi.
Navyše fakulta je tiež členom PIM, EDAMBA, EFMD a CEEMAN.
Oficiálna stránka Univerzity: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=56132
a Faculty of Business Administration: http://cbs.uni-corvinus.hu/
Kontaktné osoby: Éva Hideg, Judit Gáspár
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Táto brožúrka predstavuje praktický nástroj pre podniky na rýchle oboznámenie
sa s foresightom a jeho schopnosťami poskytnúť systematickú podporu založenú
na evidencii na identifikáciu strategickej orientácie podniku. Takisto poskytuje
základný popis spoločnosti, ktorá má najväčšiu pravdepodobnosť benefitovať
z foresightu. Navyše, brožúrka sprevádza čitateľov prieskumom, ktorý je
zameraný na ohodnotenie súčasných schopností foresightu v rámci podniku alebo
spoločnosti.
Táto publikácia bola podporená v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu
(IVF) prostredníctvom štandardného grantu č. 21520129, s názvom: Mobilizácia
potenciálu podnikového foresightu medzi krajinami V4 (FOR_V4).
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