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Zložitosť úloh a zmeny v prostredí organizácií si vyžadujú od manažérov na
všetkých úrovniach všestrannú pripravenosť v odbornej technickej i riadiacej
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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MANAŽÉRSKYCH METÓD
„Dubito ergo cogito, cogito ergo sum –
pochybujem teda myslím, myslím teda jsem “
(René Descartes, 1596-1650)

„Cieľom vedy je nie hľadať dôkazy, ale spôsob konania.“
(Francis Bacon, anglický filozof, 1561-1626)
„Väčšina ľudí si myslí, že vedca robí intelekt,
no nie je to pravda, robí ho charakter“
(Albert Einstein, teoretický fyzik, 1879-1955)
Moderný manažment vznikol ako prax riadenia podniku a o niečo neskôr ako teória
skúmajúca tieto procesy. V súčasnosti sa preferuje širšie poňatie manažmentu, ktoré zahŕňa
procesy riadenia sociálnych, sociálno-ekonomických a sociálno-technických systémov, v
užšom poňatí aj technologických procesov. Manažérska teória a manažérska prax sa
neobídu bez overených postupov poznávania charakteru a vývoja prostredia, v ktorom
riadené procesy prebiehajú. Zovšeobecnené poznatky o zákonitostiach a princípoch
riadenia sociálnych systémov spolu so znalosťou metód, techník a ďalších nástrojov a
prostriedkov umožňujú manažérom využiť svoje kompetencie a osobnostné predpoklady
na účelné a efektívne dosahovanie cieľov nimi riadených organizácií.
1.1 Manažment ako proces riadenia sociálnych systémov v meniacom sa prostredí
Procesy riadenia organizácií prebiehajú pod vplyvom faktorov vnútorného (interného,
vnútroorganizačného) a vonkajšieho(externého) prostredia. Niektoré z týchto faktorov je
možné ovplyvňovať a regulovať, iným sa treba prispôsobovať.
Práve vo faktoroch prostredia sú zdroje rizík, ohrození a kríz, ktorým je treba sa vyhnúť
alebo ktorých účinky treba obmedziť prípadne vylúčiť. Na základe toho je možné vyjadriť
hlavný význam manažmentu spočívajúci predovšetkým:
a) v hľadaní a stanovení zámerov z hľadiska dlhodobých perspektív vývoja organizácie,
v rozhodovaní o cieľov a postupov ich realizácie v konkrétnych podmienkach,
b) v organizácii plnenia stanovených cieľov a v zabezpečovaní a príprave potrebných
zdrojov, v implementácii zvolených postupov do praxe,
c) v permanentnom sledovaní a analýze riadeného procesu a vnútorných a vonkajších
podmienok, v odhaľovaní nových príležitostí ale aj problémov a zdrojov možných
rizík a kríz,
d) v rozhodovaní o vhodných opatrení reagujúcich na zmeny v prostredí a
umožňujúcich napĺňanie poslania organizácie a v riadení ich implementácie.
V súčasnosti sa manažment vníma z viacerých hľadísk, najčastejšie sa uvádzajú tieto jeho
významy1:
1

Manažment ako proces riadenia operácií a ako proces vedenia ľudí sa v niektorých zdrojoch označuje aj
výrazom „manažovanie“ alebo „managing“ (nie „managering“). Výraz manažering sa nesprávne používa
ako označenie súboru manažérskych činností či nástrojov. Vyskytuje sa niekedy dokonca aj ako preklad
slova „managerialism“ (manažerizmus), čo je zjavne nesprávne, lebo tento výraz je používaný na označenie
presadzovania manažérskych prístupov do nepodnikateľských činností (manažerizmus vo verejnej správe,
sociálnej práci a pod.)
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 manažment ako vedecká teória, náuka, systém zákonitostí, princípov a metód,
 manažment ako skupina riadiacich pracovníkov, vedenie organizácie, ako subjekt
riadenia,
 manažment ako proces voľby cieľov a postupov, ako proces ovplyvňovania
spolupracovníkov zameraný na efektívne dosahovanie cieľov organizácie,
 manažment ako systém opatrení (manažment kvality, manažment rizika, manažment
zmien, krízový manažment a i.) pripravený a uplatňovaný určitými subjektmi za
určitých podmienok s konkrétnym cieľom2.
Manažment ako praktickú riadiacu činnosť je možné chápať ako proces uplatňovania
vhodných princípov, metód, nástrojov a postupov subjektom riadenia pri zabezpečovaní
efektívnej transformácie zdrojov a vytváraní vhodných podmienok pre efektívne plnenie
cieľov organizácie (podniku, inštitúcie a pod.).

ZDROJE
Subjekt
riadenia

CIELE
Princípy a metódy
Nástroje a postupy
Pravidlá a skúsenosti

Objekt
riadenia

Obr. 1.1 Schéma sprostredkujúceho vplyvu princípov, metód a ďalších nástrojov na
efektívne dosahovanie cieľov organizácie.
Riadiacu činnosť v manažmente chápeme širšie ako len pôsobenie subjektu riadenia na
objekt riadenia (pričom pripúšťame, že v samoriadiacich systémoch môže subjekt splývať
s objektom). Riadenie v manažmente chápeme aj ako vytváranie a ovplyvňovanie
interných a externých podmienok fungovania riadeného systému, „staranie sa“ o systém a
pod.
Manažérske funkcie a manažérske roly
Manažment ako proces zahŕňa najmä tie činnosti, ktoré sú najčastejšie spomínané ako
funkcie, roly či úlohy manažmentu. Ide o proces cieľavedomého ovplyvňovania tých
faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú
dosahovanie stanovených cieľov organizácie, keď to vyjadríme všeobecnejšie tak
ovplyvňujú alebo priamo determinujú cieľové správanie systému.
Za sekvenčné (postupné) funkcie manažmentu sú považované: plánovanie, organizovanie,
výber a rozmiestňovanie ľudí, vedenie a kontrola.
Iný prístup zdôrazňuje tzv. priebežné funkcie manažmentu, ktoré tvoria: analyzovanie,
rozhodovanie, implementácia (prijatého rozhodnutia) a monitorovanie priebehu.
Manažéri pri svojej riadiacej práci vykonávajú rad úloh, ktoré je možné podľa
očakávaného zamerania zaradiť do niekoľkých skupín manažérskych rolí:

2

Manažment ako súbor opatrení, metód a návodov sa v niektorých slovenských zdrojoch, najmä v
prekladoch medzinárodných smerníc a v odvetvových smerniciach označuje výrazom „manažérstvo“
(manažérstvo kvality, manažérstvo rizika, bezpečnostné manažérstvo a pod.). Výraz „manažérstvo“ sa
objavuje aj v iných významoch, čo však považuje autor za nesprávne.
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Rozhodovacie roly napĺňa manažér tým, že rozhoduje o stratégii, o cieľoch, o postupoch
ich dosiahnutia, o zdrojoch, o riešení naliehavých situácií, prijíma kompromisy atď.
Informačné roly zahŕňajú činnosti zamerané na sledovanie zdrojov informácií,
monitorovanie, hodnotenie, poskytovanie informácií nadriadeným, podriadeným a
spolupracujúcim subjektom, verejnosti, zadávanie požiadaviek na funkcie informačného
systému a pod.
Interpersonálne roly manažéra vyjadrujú jeho úlohu bezprostredného vedúceho, manažér
usmerňuje a motivuje spolupracovníkov, udržuje vzťahy vnútri organizácie i s
predstaviteľmi kooperujúcich organizácií a i.
Manažéri organizácií pri realizácii jednotlivých funkcií a napĺňaní svojich rolí využívajú
množstvo nástrojov, metód a techník, ktoré odpovedajú riešenej problematike. Rôzne
prístupy, postupy a metódy sa využívajú vo vedeckom poznávaní procesov riadenia.
Podobne i v procesoch manažmentu rizika sa využívajú zovšeobecnené teoretické
poznatky ako aj postupy a nástroje overené praxou. Preto v nasledujúcich častiach budeme
(tu by som to nechal – my autori) rozlišovať medzi metódami využívanými v procesoch
teoretického skúmania a medzi metódami a technikami manažérskej praxe.
1.2 Manažment ako veda a teória
Vedecké poznanie procesov riadenia v určitých viac či menej sa meniacich podmienkach
vedie k zovšeobecneniu poznatkov, k formulácii zákonitostí, princípov efektívneho
a účelného riadenia sociálneho systému. Podstatné je, či manažér resp. krízový manažér
potrebuje teóriu, alebo praktický návod? Odpoveď nie je jednoduchá, ale zrejme je treba
súhlasiť s názorom, že „najpraktickejšia je dobrá teória“3. Čo je teda teória? Čo hľadá
teória? Prečo je potrebná pre efektívnu manažérsku prax? V čom sú jej zvláštnosti oproti
iným vedeckým teóriám?
Veda vymedzuje predmet skúmania z určitých širších súvislostí, skúma jeho štruktúru,
vplyvy faktorov okolia, hľadá funkčné závislosti, podmienky ich platnosti a závery
skúmania zovšeobecňuje. Teória predstavuje výsledok vedeckého skúmania.
Teóriu teda môžeme chápať ako usporiadaný súbor poznatkov, zákonitostí, princípov,
metód a postupov. Jadrom teórie je často určitá základná zákonitosť, paradigma, ako
(doteraz, zatiaľ) uznávaný predpoklad, vzor myslenia. Vytvorená teória je vystavená
skúške praxe. Platí dotiaľ, dokiaľ veda neprinesie nové poznatky, ktoré by doterajšie
teoretické poznatky doplnili, spochybnili, prípadne vyvrátili.
Teória manažmentu sa vyznačuje týmito základnými črtami:
 manažment je praxeologickou4 vednou disciplínou – vychádza z praxe a praxi slúži,
hľadá zákonitosti, princípy a postupy vedúce k efektívnemu využívaniu nástrojov
riadenia,
3

Táto myšlienka sa pripisuje viacerým mysliteľom, najčastejšie nemeckým vedcom filozofovi G. W. F.
Hegelovi (1770-1831) a chemikovi J. Liebigovi (1803-1873), ale aj rakúskemu fyzikovi L. Boltzmannovi
(1844-1906).
4

Praxeológia sa zaoberá ľudskou prácou, logikou a účinnosťou ľudského konania. Skúma rôzne činnosti
alebo súbory činností z hľadiska určenia ich efektívnosti. Manažment je z pohľadu praxeológie súborom
efektívnych činností zameraných na realizáciu cieľov organizácie. Zakladateľom praxeológie je Tadeusz
Kotarbiński (v 50. rokoch minulého storočia prezident Poľskej akadémie vied).
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 manažment je prierezový a interdisciplinárny až multidisciplinárny vedný odbor –
nielen že používa poznatky a nástroje iných vied (sociológia, psychológia, ekonómia,
matematika a iné), ale mnohé problémy manažmentu sa nedajú riešiť bez celostného
pohľadu, holistickým5 prístupom prostredníctvom prieniku viacerých vedných
disciplín.
V literatúre sa za ďalší znak teórie manažmentu uvádza aj internacionalizácia, čo zrejme
má zvýrazniť význam vplyvu globalizácie na vývoj teórie manažmentu. Avšak aj keď
mnohé riadiace procesy majú aj v súčasnosti lokálny charakter, teoretické východiska budú
mať tak ako u každej vedeckej disciplíny v posledných stáročiach vždy znaky
internacionality. Internacionálnosť alebo globálnosť na rozdiel od manažmentu podnikov
má v krízovom manažmente celkom iný rozmer. Medzinárodná spolupráca je
predpokladom pre účinné riešenie množstva dnes už globálnych problémov (vojny,
medzinárodný terorizmus, globálne dôsledky negatívnej činnosti človeka, všeobecný vplyv
globálnych klimatických zmien, potreba zachovať podmienok pre život, pandémie, stále
širší rozmer a dôsledky nárastu sociálnych rizík a kríz, atď.).
Keďže sa postupne vyvinuli rozličné koncepcie a výklady procesu manažmentu, následne
sa vypracovali rozličné teórie manažmentu rešpektujúce jeho rôzne podoby, napr.:
 manažment ako proces, ako realizácia funkcií, zásad a postupov,
 manažment ako interakcia ľudí, ako ich vedenie a vzájomné ovplyvňovanie,
 manažment ako rozhodovanie,
 manažment ako informačný proces,
 manažment ako sústava matematických rovníc.
Jednotlivé poňatia manažmentu nie sú samostatnými a izolovanými teóriami, ale sú to
prejavy, čiže druhy intelektuálnej deľby práce pri skúmaní a rozpracúvaní problémov toho
istého procesu manažmentu, predstavujúce rôzne pohľady na proces riadenia.
Teória manažmentu, formovaná na základe rozličných poznatkov, má svoj predmet, svoje
jadro, spočívajúce v procese manažmentu. Jednotlivé súbory poznatkov majú voči teórii
manažmentu rozličné úlohy. Dôležité je, že tvoria východiskový rámec aj pre teóriu
krízového manažmentu. Príslušné poznatky je možné rozčleniť na tri skupiny (Sedlák, :
Poznatky formujúce obsah procesu manažmentu ako systému, pričom obsah procesu
manažmentu ako systému možno ďalej rozčleniť na podsystémy podľa funkčného
hľadiska, rozhodovacieho hľadiska a informačného hľadiska.
Poznatky predstavujúce zdroje procesu manažmentu. Medzi nich patria empirické,
behavioristické, matematicko-štatistické, technické a ďalšie zdroje poznatkov.
Poznatky tvoriace základné prístupy skúmania a riešenia problémov manažmentu.
V teórii manažmentu patrí významné miesto základným prístupom k skúmaniu jeho
jednotlivých čiastkových problémov a manažmentu ako celku. Najrozšírenejšie sú tri
základné prístupy: systémový prístup, kontingenčný prístup (situačný – zdôrazňuje to, že
pri riešení problémov je nevyhnutné rešpektovať konkrétne podmienky) a operačný prístup
(zdôrazňuje komplexné a harmonické chápanie fungovania organizácie, previazanie
jednotlivých operácií).
Ďalšou otázkou, ktorá úzko súvisí s použitým prístupom riešenia manažérskych problémov
je charakter výpovedí teórie manažmentu, ktorý zisťuje, či sa vyskytujú deskriptívne,
5

Holizmus – pôvodne filozofický smer, východiskom ktorého je Aristotelova téza, že „celok je viac ako
súhrn jeho častí“. V teórii poznania to predstavuje prístup zohľadňujúci potrebu celostného pohľadu na
skúmaný objekt, teda aj potrebu vzájomného prieniku viacerých teórií so zámerom poznania podstaty celku.
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normatívne alebo obidvoje výpovede. Vyššie uvedené východiská je možno aplikovať aj
na obsah teórie krízového manažmentu, avšak musíme vymedziť, čím je krízový
manažment špecifický. V aplikácii na krízový manažment:
 Deskriptívna teória krízového manažmentu vyjadruje reálne správanie ľudí
zainteresovaných na procese riešenia krízových situácií, ich reakcie na určitú
situáciu. Možno ju vysvetliť kauzálnym vzťahom, keď v danom prostredí nastane
situácia či činnosť A, bude nasledovať činnosť či proces B. T.j. deskriptívna teória
krízového manažmentu opisuje príčiny, priebeh a dôsledky javov.
 Normatívna teória krízového manažmentu obsahuje cieľ a vyjadrenie kauzálneho
vzťahu ako podmienky, na základe ktorej sa daný cieľ môže dosiahnuť. Keď sa urobí
A, potom nasleduje B, ale za podmienok C (stupeň neistoty, individuálne diferencie
pracovníkov, veľkosť podniku a pod.). Normatívna teória krízového manažmentu
charakterizuje predpoklady, princípy a pravidlá, za použití ktorých je možno
dosiahnuť uspokojivého riešenia.
Podceňovanie významu teórie alebo priamo jej nedostatok je logicky sprevádzané
tendenciami k pragmatizmu, čo sa z krátkodobého hľadiska môže niekedy zdať výhodné
alebo účelné, avšak z dlhodobého hľadiska skôr nevýhodné až škodlivé. Pragmatizmus
v krízovom manažmente je často vynútený neočakávanosťou situácie, informačným
a časovým stresom, alebo v horších prípadoch separátnymi záujmami niektorých
zúčastnených subjektov. Ako príklad môžu slúžiť riešenia vojensko-politických kríz resp.
ohrozenia záujmov (Juhoslávia, Irak, Afganistan, v minulosti Chile, ale čiastočne i ČSSR
v r. 1968), riešenie technologických havárií, priemyselných katastrof, ekologické havárie).
Manažment ako veda je teda procesom poznávania objektívnej reality – procesu riadenia
sociálneho systému (podniku, organizácie, inštitúcie), ako systém vedeckých nástrojov
tohto procesu a ako výsledok, ako súhrn zovšeobecnených poznatkov, ako teória.
Veda je vtedy vedou, keď má:
-

predmet skúmania,
jazyk vedy,
metódy vedy,
a dopracúva sa k súhrnu výsledkov teoretického poznania o procese riadenia
sociálnych systémov – v širšom i užšom zmysle.

Výsledkom manažmentu ako vedy je teória manažmentu:
- systém poznatkov o určitej skutočnosti (o procesoch riadenia, resp. o obsahu,
zásadách, metódach a predpokladoch efektívnej cieľavedomej riadiacej činnosti
subjektov riadenia),
- zovšeobecnené poznanie, v podobe princípov a zákonitostiach riadiacej činnosti,
- výsledok preverenia, potvrdenia alebo vyvrátenia predpokladaného poznania na
základe vedeckých metód a postupov.
Riadiacu činnosť v manažmente chápeme širšie ako len pôsobenie subjektu riadenia na
objekt riadenia (pričom pripúšťame, že v samoriadiacich systémoch môže subjekt splývať
s objektom). Riadenie v manažmente chápeme aj ako vytváranie a ovplyvňovanie
interných a externých podmienok fungovania riadeného systému, „staranie sa“ o systém
a pod.
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Problémom manažmentu ako vedy je to, že väčšina vedeckých disciplín, má svoj jasne
vyhranený predmet skúmania charakteristický jeho objektívnou existenciou. Veda od
svojho vzniku skúma svet, prírodu, človeka a jeho myslenie.
Obsahom vedy o manažmente je však skúmanie konkrétnej ľudskej činnosti (praxe)
z pohľadu jej účelnosti a efektívnosti (účinnosti). Hovoríme, že manažment je z tohto
pohľadu praxeologickou disciplínou, t.j. skúma obsah, princípy, zákonitosti, relatívne úzko
špecifikovanej efektívnej praktickej činnosti, cieľavedomej systematickej práce riadiacich
subjektov, ovplyvňujúcich
a) procesy v riadenom systéme a
b) ovplyvniteľné faktory interného a externého prostredia tak, aby daný systém plnil
optimálne svoje funkcie a ciele.6
Predmetom manažmentu ako vedeckej disciplíny je teda cieľavedomá činnosť subjektov
riadenia, presnejšie povedané princípy, metódy a zákonitosti efektívnej manažérskej práce,
t.j. jej obsah, vyjadrený napr. manažérskymi funkciami či rolami.
(Predmet vyjadruje, čo sa skúma).
Obsah manažmentu ako vedy treba odlíšiť od obsahu manažmentu ako riadiaceho
procesu. Obsah manažmentu ako vedeckej disciplíny je širší, zahŕňa tak proces skúmania
daného predmetu ako aj jeho výsledky v podobe princípov, zákonitostí...ale keďže ide
o praxeologickú disciplínu, obsahom manažmentu ako vedeckej disciplíny sú aj
zovšeobecnené skúsenosti, návody a odporúčania.
(Obsah vyjadruje skúmaný predmet komplexnejšie a súčasne už vyjadruje aj to, čo je
výsledkom).
Manažment ako proces zahŕňa najmä tie činnosti, ktoré sú najčastejšie spomínané ako
funkcie, roly či úlohy manažmentu. Tu ide o proces cieľavedomého ovplyvňovania tých
faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú
dosahovanie stanovených cieľov organizácie, keď to vyjadríme všeobecnejšie tak
ovplyvňujú alebo priamo determinujú cieľové správanie systému.
Tu v súvislosti s krízovým manažmentom (alebo manažmentom kríz – crisis management
= manažment krízy – tak ako je v súčasnosti chápaný) sa natíska otázka, či problematika
krízového manažmentu je iba jednou zo súčastí predmetu všeobecnejšie chápaného
manažmentu, alebo či krízový manažment ako vedná disciplína má svoj vlastný predmet.
Kto o tom rozhodne? No iba veda sama, resp. vedou uznaná opodstatnenosť vymedzenia
krízového manažmentu ako vedeckej disciplíny.
Špecifickosť obsahu krízového manažmentu je zreteľná, iba treba vymedziť, či máme na
mysli všetky jeho možné roviny, alebo či sa sústredíme na poňatie krízového manažmentu
z pohľadu riadenia štátnych, národných, nadnárodných či dokonca globálnych procesov,
vedúcich k bezpečnému fungovaniu spoločnosti, jej hodnôt ako aj podmienok jej ďalšieho
rozvoja).
Manažment ako veda je teda procesom skúmania, procesom uplatňovania vedeckých
metód, ako aj procesom formulácie zovšeobecnených záverov – manažérskej teórie.
6

Tento proces je výrazne ovplyvňovaný osobnosťou manažérov. Ich znalosťami, skúsenosťami, ale aj
ďalšími predpokladmi súvisiacimi s ich predvídavosťou, intuíciou, tvorivosťou a jedinečnými schopnosťami.
Preto sa o manažmente hovorí tiež ako o umení.
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Manažment ako vedecká disciplína sa k týmto výsledkom dopracováva:
a) uplatnením všeobecnej metódy vedy, ktorú môžeme zjednodušene znázorniť ako sled
nasledujúcich fáz:
Pozorovanie, opis skutočnosti
(vnemov, poznatkov)

Predvídanie, vyvodené
z hypotézy, logická dedukcia

Formulácia problému

Overenie súladu skutočnosti
s vyvodeným záverom (napr.
výskumom, experimentom
a pod.)

Návrh vysvetlenia
(formulácia hypotézy)

b) uplatňovaním všeobecných vedeckých metód – v rámci všeobecnej metódy vedy
(pozorovanie, dopytovanie, experiment, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia.........)
c) uplatnením špecifických metód iných vedeckých disciplín (ekonómia, psychológia,
sociológia, matematika...),
d) zovšeobecnením empirických poznatkov z manažérskej praxe.
Za „vysvetlenie“ javu sa považuje opis vzťahov medzi vnemy (poznatkami) pomocou
pojmov rozložiteľných na základné pojmy a predpoklady, ktoré sa predpokladajú ako dané
a ďalej sa nevysvetľujú ani nedokazujú, teda sú neempirické a iracionálne. Jednotlivé
vedecké prístupy (a z toho vyplývajúce paradigmy7) sa môžu líšiť tým, čo za také základné
pojmy a predpoklady považujú. Moderná kauzalistická veda má za jeden z takých
základných predpokladov pojem prírodného zákona, teda predstavu, že rovnaké
podmienky vedú vždy k rovnakému výsledku.
Uplatňovanie metód skúmania procesov riadenia sociálnych, sociálnoekonomických
a sociálno-technických systémov je zamerané na dvojjediný cieľ:
- poznať skutočnosť, t.j. poznať riadený systém, poznať procesy v ňom
prebiehajúce, poznať vývoj tých faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia,
ktoré vplývajú na priebeh riadiacich procesov,
- poznať možnosti a predpoklady reakcie systému na zmeny v prostredí, umožniť
žiaducu zmenu v riadenom systéme v súlade s jeho poslaním.

7

Paradigma – z gréc. „παράδειγμα“ - vzor, príklad. Vo vedeckom poznávaní má paradigma charakter
ustáleného spôsobu myslenia, ustáleného názoru vychádzajúceho z doterajšieho stupňa poznania. Nové
poznatky sa potom vysvetľujú z pohľadu tejto paradigmy. Rozvoj vedeckého poznania môže však časom
niektoré doterajšie paradigmy spochybniť, potom je treba paradigmu preskúmať, prípadne zavrhnúť. Staré
paradigmy sú však často späté s tými, ktorí sa bránia ich spochybneniu. Preto na všeobecné rešpektovanie
novej paradigmy sú často potrebné personálne až generačné premeny, lebo tvorcovia resp. zástancovia
predchádzajúcej paradigmy majú k novej paradigme nedôveru, osvojujú si ju veľmi pomaly, zväčšia
s výhradami, alebo vôbec. Nemecký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, Max Karl
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Všeobecné vedecké metódy s výskumné metódy a techniky
uplatňované v manažérskej teórii
Metódy a techniky uplatňované v manažérskej praxi
Výsledky vedeckého skúmania, teoretické poznatky o procesoch manažmentu prispievajú
k efektívnej praktickej riadiacej činnosti a naopak uplatňovanie metód a techník v
manažérskej praxi môže priniesť zaujímavé a nové podnety pre rozvoj teórie.
Každé vedecké poznávania je do určitej miery ovplyvnené doterajším stupňom poznania,
zovšeobecnenými skúsenosťami a paradigmami, cieľmi, ktoré si subjekt poznania
stanovuje, ale aj vývojom širších sociálno-ekonomických podmienok.8 Preto je treba
položiť mimoriadny dôraz na výber metód a ich správnu aplikáciu. Proces poznávania je
nutné oprostiť od subjektivizujúcich vplyvov a pred interpretáciou a zovšeobecnením
výsledkov venovať dostatočný priestor na ich overenie.
Pri vedeckom skúmaní by mali byť uplatňované najmä štandardné a úsporné metódy.
Všeobecnou podmienkou vedeckosti práce s informáciami o skúmaných javoch a procesov
ako aj zovšeobecnenia záverov je rešpektovanie týchto požiadaviek:
 Validita – t.j. platnosť pre dané podmienky, je vyjadrením toho, že postup skúmania
odpovedá tomu, čo chceme skutočne skúmať, že zistené výsledky odpovedajú
reálnemu stavu.
 Reliabilita (spoľahlivosť) znamená, že použitý postup zaručuje presnosť a
spoľahlivosť výsledkov. Z tohto hľadiska napr. kvalitatívne metódy analýzy rizík,
kde určenie hodnôt je závislé od subjektívne určených váh, budú náchylné k nižšej
miere spoľahlivosti.
 Kvalitatívna a kvantitatívna spracovateľnosť výsledkov a ich interpretovateľnosť.
 Verifikovateľnosť výsledkov znamená, že je možné dosiahnuté zistenia overiť (v
inej situácii, na inom objekte, v konkrétnych podmienkach, alebo na ich modeli).
 Falzifikovateľnosť znamená možnosť spochybnenia, ide o spôsob overenia
pravdivosti zovšeobecnených výsledkov skúmania (hypotéz, teórií, princípov a pod.)
ich vyvrátením, napr. konfrontáciou so skúsenosťou, experimentom.
 Objektivita skúmania predstavuje mieru nemožnosti ovplyvniť výsledky a ich
interpretáciu.
Objektivita skúmania je daná:
 mierou (stupňom) nezávislosti danej výskumnej metódy na osobe užívateľa. Čím
vyššia je jej hodnota, tým viac je zaručená jednoznačnosť výsledkov,
 tým, že skúmaná osoba nemá nebo má iba minimálnu možnosť vplývať na výsledky
vo výhodnom alebo pre ňu žiaducim smerom,
 nezávislosťou výsledkov na osobách, ktoré ich analyzujú a vyhodnocujú.

8

Ernst Ludwig Planck, profesor na univerzite v Berlíne, poukázal na to, že nová vedecká pravda nevíťazí
preto, že by presvedčila svojich odporcov a otvorila im oči, ale preto, že jej odporcovia časom zomrú a
vyrastie nová generácia, ktorá túto pravdu prijme za svoju.
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Okrem toho, že jednotlivé výskumné metódy musia byť objektívne, štandardné, spoľahlivé
a platné, výsledky ich použitia musia byť kvalitatívne i kvantitatívne spracovateľné a
interpretovateľné a úsporné. Iba tak môžu prinášať nové poznatky a verifikovať ich (tzn.
overovať ich pravdivosť).
Metodológia – metodika – metóda
K mnohým nejasnostiam pri používaní týchto termínov dochádza
nekvalifikovanou zámenou, čo môže spôsobovať rad nedorozumení.

často

ich

Metodológiu zvyčajne charakterizujeme ako:
a) učenie o metóde vedeckého poznania, teoretické zdôvodnenie metód vedeckého
poznania. Metódy sú vtedy vedecké, pokiaľ sú založené na poznaní zákonitostí javov,
ktoré skúmajú, alebo na skúmaní týchto zákonitostí. (Kolobeh procesu vedy: Od praxe,
skúsenosti – k predpokladanej teórii formulovanej do hypotéz9, do výskumných
predpokladov – k falzifikácii a verifikácii výskumom a ďalšou praktickou činnosťou –
a k potvrdeniu alebo vyvráteniu hypotézy – t. j, k formulácii novej teórie, nového
princípu, novej zákonitosti. Nová teória je v priebehu času vystavená skúškam praxe
alebo nového poznania. T.j. výsledok poznania nikdy nie je celkom konečný!
b) súhrn vedeckých postupov používaných vo vede, napr. metodológia manažmentu ako
súhrn vedeckých metód a postupov pri poznávaní zákonitostí a princípov procesu
riadenia organizácie.
Metodiku potom chápeme ako:
a) systém metód – každá vedecká disciplína má svoj systém metód, ktoré sa v tejto vede
používajú; ide o systém metód, technik a nástrojov využívaných na objasňovanie a
vysvetľovanie zákonitostí a princípov vo vednom odbore v tej ktorej vedeckej
disciplíne, vrátane procesu vzdelávania (metodika výučby matematiky, metodika
výučby ekonómie a pod.),
b) určitý postup, sled metód, viažucich sa k riešeniu určitého problému (metodika postupu
identifikácie a analýzy rizika, metodika spracovania krízových plánov, metodika
spracovania diplomovej práce, t.j. súhrn metód a postupov pri riešení konkrétneho
problému, stanoveného cieľa a pod.).
Metóda je postupom, cestou, spôsobom využívania pravidiel a princípov, uplatňovania
nástrojov a prostriedkov, je postupom vedúcim k dosiahnutiu cieľa.
Technika je nástrojom, prostriedkom, ktorý je v jednotlivej metóde využívaný.10 Napr.
možnou technikou metódy dopytovania je zisťovanie informácií prostredníctvom
telefónu. Treba však pripomenúť, že v anglosasky hovoriacich krajinách si najmä
9

Hypotéza – je určitým výskumným predpokladom, vyjadruje názor vedca, výskumníka o skúmanom jave
alebo procese. Rozširuje dosiahnutú úroveň poznania skúmaného javu či procesu o poznanie predpokladané,
ktoré vychádza z určitých teóriou či praxou naznačených indícií a ktoré je treba výskumom dokázať alebo
vyvrátiť.
Pri formulovaní hypotéz je treba dodržať tieto pravidlá:
 hypotéza je oznamovacia veta, obsahujúca dve premenné,
 jedna premenná má dve roviny, medzi ktorými je vzťah vyjadrený matematickým symbolom alebo
slovne 2. stupňom prídavného mena alebo príslovky (menší ako, slabší ako, intenzívnejšie ako a pod.),
druhá premenná nemá roviny,
 premenné sa dajú presne zisťovať (pozorovať, merať, klasifikovať, kategorizovať).
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v súvislosti s manažérskou praxou príliš veľké problémy s rozdielmi nerobia, metódy
i techniky sa v angličtine často pomenovávajú rovnako – techniques.
1.3 Vybrané postupy vedeckého poznania v teórii manažmentu
Voľba vhodných postupov, metód a techník je do značnej miery závislá od toho, či ide
o poznávanie v rámci kvalitatívneho alebo kvantitatívneho výskumu. Kvalitatívny výskum
sa týka väčšinou užšie vymedzenej skúmanej oblasti, kde využívanie kvantitatívnych
metód je obmedzené, informácie sa získavajú od relatívne menšieho počtu zástupcov
cieľovej skupiny (napr. informácie od zamestnancov získavame od vybranej skupiny
zamestnancov). Kvantitatívny výskum sa používa na skúmanie javov a procesov v širšom
prostredí, umožňuje spracovávať a analyzovať získané informácie matematickými
a štatistickými metódami a technikami.
Vo vedeckom poznávaní objektívneho sveta využívame empirické metódy, zamerané na
skúmanie reálnych objektov a využívajúce konkrétne nástroje a praktické skúsenosti
(pozorovania, merania, experimenty) a teoretické metódy založené na pojmovom myslení,
matematické a kybernetické metódy (logické metódy, metódy založené na systémovom
prístupe).
Pozorovanie, dopytovanie, rozhovor, analýza dokumentov, meranie, experiment –
predstavujú vzájomne späté postupy získavania podstatných informácií o skúmanom
objekte (systému, javu, problému).
Pozorovanie je všeobecne chápané ako skúmanie objektu v jeho prirodzenom prostredí,
môže byť vykonávané priamo osobou pozorovateľa, alebo sprostredkovanie (pozorovanie
mikroskopom, sledovanie skúmaného javu prostredníctvom videozáznamu a pod.). Ako
každá vedecká metóda musí mať aj metóda pozorovania stanovený cieľ pozorovania,
vymedzenie objektu, priestoru, časového úseku a spôsobu pozorovania (plán pozorovania),
kritéria, podľa ktorých budeme pozorovaný jav klasifikovať, zber a spracovanie
pozorovaných údajov vrátane vyhodnotenia a interpretácie.
Dopytovanie (česky: dotazovanie) je metódou uplatňovanou najmä v sociálnych vedách,
spočíva v zisťovaní a zbere informácií prostredníctvom iných osôb. Dopytovanie môže byť
realizované viacerými postupmi a technikami. Zvláštnou formou dopytovania sú
dotazníky, workshopy, rozhovory – individuálne, skupinové, štruktúrované,
pološtruktúrované, voľné, môžu mať reálnu i virtuálnu formu. Na spracovanie získaných
informácií sa využívajú štatistické nástroje.
Meranie predstavuje súhrn postupov štatistického procesu ako napr. počítanie, určovanie
veľkosti, určovanie poradia, vzájomných pomerov, škálovanie a pod.
Experiment je zvláštnou formou pozorovania, pri čom skúmame reálny objekt
v upravených (umelo vytvorených) podmienkach, alebo je umelo vytvorený samotný
objekt skúmania. V manažmente môžeme experimentom skúmať napr. efektívnosť práce
tímu po zmene usporiadania pracoviska alebo v inak zmenených podmienkach.
Experimentom môže byť napr. aj vytvorenie špecifického tímu na preverenie spoľahlivosti
nových zariadení a pod.
Analýza a syntéza predstavujú postupy späté s vnímaním celku a jeho častí, východiskom
je rozčlenenie celku na jednotlivé časti, ich skúmanie z hľadiska zložiek, ich vlastností,
funkcií, vzťahov, hľadanie príčinných vzťahov medzi javmi a procesmi (kauzálna analýza),
hľadanie tendencií vývoja jednotlivých prvkov a na základe toho objaviť či odhaliť
a vysvetliť podstatné charakteristiky celku (podstatu, vývoj, funkcie, očakávané javy
a pod.). V praxi často dochádza k chybám, keď sa za analýzu pokladá iba opísanie či
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zosumarizovanie získaných informácií bez reálneho odhalenia podstatných znakov a
vzťahov potrebných k syntéze.
Abstrakcia a konkretizácia sa týka vzťahu podstaty a javu. Abstrahovanie znamená
odhľadnutie od menej podstatných znakov (z pohľadu riešeného problému) a vyčlenenie
toho, čo je za danej situácie a pre dané potreby dôležité. Konkretizácia znamená spätné
zakomponovanie do podmienok, ktoré sme pôvodne neuvažovali.
Indukcia a dedukcia ako metódy či myšlienkové postupy formálnej logiky sa uplatňujú
v komplexnejšej podobe i v procesoch poznávania zložitých dynamických javov
a procesov. Indukcia predstavuje postup od jednotlivého k všeobecnému (k princípu,
k zákonu) ako aj postup od javu k podstate. Dedukciou rozumieme vyvodzovanie
dôsledkov z všeobecne platných výrokov, či zákonov (zistených induktívnymi postupmi).
V procese poznávania zložitých systémov (objektov, javov, procesov, problémov) sa
obidva postupy prelínajú a vzájomne dopĺňajú.
Explanácia a predikcia – vedecké vysvetlenie a predvídanie, explanácia spočíva
v postupe, keď k známemu javu hľadáme jeho vysvetlenie, zákon (prečo?, ako?, za akých
podmienok a predpokladov?, a pod.) .
Explanans
(vysvetľujúca časť, zákon)

Explanandum
(vysvetľovaná časť, jav)

Naopak z poznania zákona, či všeobecného princípu, môžeme vyvodzovať možný vývoj
javu, v tom prípade hovoríme o predikcii.
Modelovanie a simulácia podľa niektorých autorov nepatria medzi metódy vedeckého
skúmania, ale ide o procesy resp. nástroje, ktoré na základe zjednodušeného zobrazenia
skúmaného objektu umožňujú skúmať (zisťovať) podstatné informácie o objekte
(origináli), o jeho vzťahoch a správaní. Modely môžu mať materiálnu povahu (fyzické
modely) ako aj ideálnu povahu (myslené modely). Zvláštnu skupinu tvoria funkcionálne
(kybernetické) modely. Modely v procese poznávania zohrávajú úlohu náhrady (simulácie)
skutočného objektu, javu či procesu. Podrobnejšie o tom kapitola 2. Systémový prístup
v manažmente, v časti 2.4 Modely a modelovanie v systémovom myslení.
Zovšeobecňovanie (generalizácia) je logický induktívno-deduktívny proces od
jedinečného k všeobecnému, je to postupné hľadanie a určenie spoločných podstatných
a všeobecne platných znakov, resp. platných v určitých širšie vymedzených podmienkach,
z ktorých je možno vyvodiť charakter konkrétneho javu s tými istými alebo podobnými
znakmi.
Komparatívna metóda predstavuje proces vedeckého porovnávania, teda poznávanie
porovnávaním. Využitie komparácie k rozšíreniu poznania o objekte vyžaduje
rešpektovanie základných pravidiel, akými sú:
1. Definovať objekt (systém, jav, proces, jeho časť, vlastnosť, funkciu), ktorý chceme
porovnávaním poznávať, t.j. čo chceme porovnávať.
2. Určiť cieľ komparácie – aký cieľ, aký účel sledujeme.
3. Stanoviť kritéria pre vlastnú analýzu zvoleného objektu, t.j. podľa čoho budeme
porovnávať.
4. Určiť čas, časový úsek v ktorom budeme porovnávať zvolené objekty či ich prvky,
t.j. či chceme sledovať vývoj objektu v rôznych časových dimenziách, alebo rôzne
objekty súbežne.
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5. Zvoliť štatistické postupy a techniky, ktorými zistené poznatky zobrazíme,
vyjadrime.
Historicko-logická metóda predstavuje postup hľadania jadra (podstaty) skúmaného
objektu (javu, procesu, systému) a poznávanie jeho vývoja v čase. Ide o postup od
formálnej abstrakcie k analýze podmienok existencie a fungovania systému až k analýze
jeho podstaty.
Objektívne
konkrétny reálny
objekt

Zmyslovo konkrétne
vnímaný objekt

Myšlienkovo-konkrétne
zobrazenie podstaty
objektu v jeho vývoji

Geneticko-historická analýza vyjadruje postup skúmania objektu v jeho vývoji, t.j. ide
o postup od historicky staršieho stavu systému k historicky novému stavu, o poznávanie,
sledovanie a objasňovanie javov, procesov a vzťahov z hľadiska ich vývoja v čase
a v určitých podmienkach, skúmanie priebehu zmien vo vnútornom a vonkajšom prostredí
systému.
Okrem vyššie uvedených metód sa v teórii i praxi manažmentu využívajú vedecké metódy
a postupy iných vedných disciplín, najmä ekonómie, matematiky, sociológie, psychológie
a iných.
Analýza v teórii a praxi manažmentu
Analýza a syntéza predstavujú jednu zo základných všeobecných metód vedeckého
poznania, umožňujú postupné skúmanie jednotlivých častí systému (objektu) a následnou
syntézou získaných poznatkov pochopiť celý systém (jeho podstatu, funkcie a p.).
Analýza sa všeobecne chápe ako rozbor, ako rozklad niečoho, ako dôsledné skúmanie, ako
snaha dopátrať sa problému.
Analýza je spolu so syntézou jednou zo základných metód vedeckého poznania
objektívneho sveta. Na jej význam vo vede poukázal R. Descartes v 17. storočí.11
Sformuloval základné kroky analytickej metódy, ktoré môžeme formulovať takto:
1. Východiskom sú fakty, informácie o objekte (systéme), o ktorých nie je možné
pochybovať, ktoré nemusíme dokazovať.
2. Každý skúmaný objekt (systém, problém) treba rozčleniť na jednoduchšie, čo
najmenšie časti (vzhľadom na účel skúmania).
3. Každú jednotlivú časť (zložku, prvok, element) skúmať osobitne, postupovať od
jednoduchšieho k zložitejšiemu, zisťovať a zhromažďovať nové fakty
o jednotlivých zložkách, o správaní, o vzťahoch, a pod.
4. Kvantifikovať získané poznatky, a na základe toho charakterizovať celý pôvodne
skúmaný objekt (systém) v jeho poznanej kvalite. Ide tu o syntézu poznatkov
a o komplexné pochopenie skúmaného objektu (systému, problému).

11

René du Perron Descartes (Cartesius) – matematik a filozof. Narodil sa vo francúzskom meste Le Haye
v r. 1596, zomrel v švédskom Stockholme v r. 1650. Vo svojich 22 rokoch vstúpil ako dobrovoľník do
armády holandského princa, v počiatkoch tridsaťročnej vojny slúžil v Bavorsku a Čechách. Bol všestranným
mysliteľom, predstaviteľom racionalizmu vo vede, výrazne prispel k formovaniu všeobecnej metódy
vedeckého poznania. Vo svojej najznámejšej práci Rozprava o metóde a ako správne viesť svoj rozum
a hľadať pravdu vo vedách zdôvodnil význam pochybovania a preverovania na ceste k hľadaniu vedeckej
pravdy a formuloval zásady vedeckej analýzy. Známy je jeho výrok „Pochybujem, teda myslím; myslím teda
som“.
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Analýza v matematike je metódou identifikácie vzťahov medzi veličinami vyjadrenými
matematickými symbolmi a vzťahmi (rovnice, funkcie). Matematická analýza je súčasťou
matematiky, ktorá pracuje s nástrojmi na kvantitatívne skúmanie zmien, závislostí veličín
od iných veličín a pod.
Analýza v kybernetike slúži k charakteristike dynamických prírodných, technických
a sociálnych objektov, opisuje ich vlastnosti a správanie z hľadiska výmeny informácií
medzi prvkami riadiaceho a riadeného systému, medzi viacerými systémami a okolím.12
Využitie analytických postupov v manažérskej praxi.
V teórii manažmentu sa uplatňuje analytická metóda pri skúmaní základných problémov
riadenia sociálnych systémov a hľadaní zovšeobecniteľných zásad a skúseností. Okrem
toho analytické postupy využívame aj v manažérskej praxi v procese poznávania a riešenia
rôznych problémov, pri poznávaní podmienok ich riešenia, napr.:








analýza problému v rozhodovacích procesoch, kauzálna analýza,
analýza informácií, analýza výsledkov prieskumu,
analýza podmienok prostredia, analýza rizika,
analýza trhu, analýza konkurencie
analýza produktov, analýza postavenia v odvetví, na trhu,
analýza ekonomických výsledkov podniku,
analýza zdrojov (a. finančná, personálna, analýza zásob a p.) a mnohé ďalšie.

Typy analytických postupov a ich využitie pri skúmaní konkrétneho objektu (systému,
problému)
a)

Klasifikačná analýza – skúmanie jednotlivých vlastností javov, prvkov systému,
hľadanie zhodných alebo podobných vlastností, ich rozčlenenie do skupín, tried.

b) Vzťahová analýza - zvyčajne nasleduje po klasifikácii skúmaného objektu (systému,
problému) či jeho časti, keď treba vyčleniť vzťahy medzi zložkami systému
a vlastnosti týchto vzťahov.
c)

Systémovo-štruktúrna analýza – umožňuje preniknutie do vnútra systému (objektu),
umožňuje pochopenie štruktúry systému (objektu) a vzťahy medzi jednotlivými
prvkami štruktúry, umožňuje poznať, čo majú spoločné a čím sa odlišujú.

d) Analýza príčinných vzťahov - kauzálna analýza, ide o postup odhalenia podstatných
príčin daného stavu systému, odhaliť príčiny a ich dôsledky.
e)

Štruktúrno-funkcionálna analýza – rozšírená najmä v sociálnych vedách pri skúmaní
spoločnosti a sociálnych štruktúr a ich funkcií. Spočíva v identifikácii a preskúmaní
úloh a funkcií jednotlivých prvkov systému z hľadiska jeho fungovania ako celku.

Každé vedecké poznávania je ovplyvnené doterajším stupňom poznania, zovšeobecnenými
skúsenosťami a paradigmami, cieľmi, ktoré si subjekt poznania stanovuje, ale aj vývojom
širších sociálno-ekonomických podmienok.
Vedecké poznanie má teda aj sociálnu dimenziu, ktorá sa môže premietnuť do miery
objektivity jeho výsledkov. Najmä do procesu skúmania problematiky riadenia sociálnych
procesov často vstupujú preferované záujmy, parciálne sociálne skúsenosti ale aj
12

Kybernetika je veda o procesoch získavania, prenosu, spracovania a uchovávania informácií v riadených
systémoch. Je to veda o všeobecných zákonitostiach riadenia, o prostriedkoch riadenia a ich používaní (o ich
funkcii) v technike, v živých organizmoch a ľudskej spoločnosti (v sociálnych systémoch).
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osobnostné charakteristiky subjektov poznávania, čo môže ovplyvniť spôsob uplatňovania
metód poznania ako aj interpretáciu výsledkov. Preto je treba položiť mimoriadny dôraz na
výber metód a na ich správnu aplikáciu. Proces poznávania je nutné oprostiť od
subjektivizujúcich vplyvov a pred interpretáciou a zovšeobecnením výsledkov venovať
dostatočný priestor na ich overenie.
1.4 Klasifikácia metód uplatňovaných v teórii a praxi manažmentu
Metódy uplatňované v teórii a praxi manažmentu je možné klasifikovať podľa viacerých
kritérií.
a) podľa stupňa vedeckosti – vedecké a ostatné:
- vedecké metódy – všeobecné vedecké metódy (metódy formálnej logiky, t.j.
aplikované na myšlienkové procesy), vedecké metódy skúmania reálnych objektov,
špecifické metódy jednotlivých vedných disciplín (sociológie, psychológie,
matematiky, ekonómie a i.),
- ostatné metódy a techniky – intuitívne (mimozmyslové vnímanie, vycítenie..),
empirické expertné (ankety, brainstromingové postupy, metóda diablova advokáta
a pod.),
b) podľa zamerania:
- výskumné, poznávacie,
- vysvetľovacie, argumentačné,
- vzdelávacie, vyučovacie,
c) podľa spôsobu získavania poznatkov:
- teoretické (metódy formálnej logiky, matematické, kybernetické),
- empirické (pozorovanie, dopytovanie, meranie, experiment),
d) podľa uplatnenia v rámci sekvenčných funkcií manažmentu






metódy a techniky plánovania
metódy a techniky organizovania
metódy a techniky výberu a rozvoja ľudí
metódy a techniky vedenia ľudí
metódy a techniky kontroly,

e) podľa uplatnenia v rámci priebežných funkcií




analytické metódy a techniky
rozhodovacie metódy a techniky
realizačné metódy,

f) podľa vzťahu k manažérskym rolám




metódy vedenia ľudí (interpersonálna rola)
komunikačné metódy a techniky (informačná rola)
metódy a techniky využívané v rozhodovacích procesoch (rozhodovacia rola)

g) podľa uplatnenia v jednotlivých funkčných oblastiach manažmentu
 metódy riadenia ľudských zdrojov
 metódy finančného riadenia
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metódy a techniky marketingu
metódy riadenia zásob
metódy riadenia výroby, metódy riadenia operácií
metódy projektovania a zavádzania informačných systémov
metódy organizačného projektovania

h) podľa uplatnenia v špecifických riadiacich procesoch
 metódy strategického manažmentu (metódy techniky strategickej analýzy
a strategického plánovania)
 metódy a techniky uplatňované v procesoch manažmentu kvality
 metódy a techniky riadenia zmien (strategických, organizačných, výrobných...)
 metódy a techniky uplatňované v procesoch manažmentu rizík.
Vybrané metódy a techniky súčasnej manažérskej praxe
V súčasnej manažérskej praxi sa využíva množstvo metód a techník. Mnohé z nich patria
ku klasike manažérskej teórie a praxe, iné sú výsledkom hľadania nových vhodnejších
metód a postupov. Medzi najčastejšie metódy a techniky manažérskej praxe patria :
 Metódy strategickej analýzy, a ich rôzna kombinácia (STEP a SWOT analýza,
Porterova analýza konkurencie, SPACE, BCG matica, BSC (Balanced Scorecard) a
ďalšie metódy externej a internej analýzy prostredia organizácie).
 MBO (Management by Objectives) – metóda strategického plánovania (ale i ako
metóda vedenia jednotlivcov – plánovanie a hodnotenie za účasti zamestnancov.)
 Komplex rozhodovacích metód používaných v rôznom stupni určitosti prostredia.
 Metódy i metódy uplatňované v jednotlivých operáciách (benchmarking, kontroling,
outsourcing a pod.).
 Systémy manažmentu kvality a metódy komplexného riadenia kvality.
 Metódy riadenia zmien v organizácii (strategických – napr. reinžiniering,
organizačných, personálnych, vo výrobe, v informačnom zaistení a pod.).
 Metódy riadenia trhu.
 Metódy riadenia zdrojov (materiálových, finančných, informačných, metódy
efektívneho vedenia ľudí).
 Metódy personálne práce (vyhľadávanie, výber, prijímanie a prepúšťanie, motivácie,
hodnotenie, vzdelávanie a personálny rozvoj a i.).
 Metódy organizačného projektovania...a mnohé ďalšie.
V posledných desaťročiach do tejto sféry stále viac prenikajú nástroje informačných
technológií. Rozširovanie výpočtovej techniky do každodennej praxe manažérov umožňuje
využívať moderné softvérové produkty určené na zefektívnenie mnohých postupov
riadenia rozhodujúcich procesov v organizáciách.
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