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Tradičný prístup k tvorbe stratégie 

 Tradičný prístup 
– Stratégia je analytický proces, ktorý sa sústreďuje na údaje a na 

prijímanie racionálnych rozhodnutí. 

 Strategické analýzy 
– STEEP 

– Porter 

– Technické zabezpečenie 

– Zdroje a kompetencie 

• Spoločnosti - SWOT 

• Dodávateľov 

• Spotrebiteľov 

• Partnerov 

• Spojencov 

• Vonkajších spolupracovníkov 

• Iných tretích strán 
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Tradičný prístup k tvorbe stratégie 

 Strategické analýzy 
– Analýzy môžu priniesť pravdivú diagnózu situácie. 

– Pýtať sa na otázky a zhromažďovať údaje o trhu, konkurencii, 

zákazníkoch, technológii by malo byť súčasťou strategického procesu.  

– Dáta, tabuľky analytické diagramy sú viac-menej staromódne pomôcky, 

ktoré objasňujú minulosť. 

– Nedokážu predpovedať stratégie, ktoré sú vo svojej podstate zamerané 

na budúcnosť.  

– Môžeme ich využiť na diagnózu problému, ale nie pri vytváraní veľkých 

myšlienok a účinných riešení. 

– Štandardné strategické plánovanie vylučuje odvážne myslenie a zbavuje 

života akýkoľvek zaujímavý nápad, ak mu vôbec dovolí vzniknúť.  

– Je založené na status quo a primeranosti.  
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Tradičný prístup k tvorbe stratégie 

 Strategické analýzy 
– Strategické analýzy sú potrebné, ale bez odvážneho myslenia je 

strategické plánovanie limitované. 

– Na vypracovanie stratégie je potrebné niečo viac ako len analýza.  

– Odvážne nápady, ktoré menia trh, nie sú produktom zvyčajnej analýzy, 

ktorú si môžeme urobiť kedykoľvek a robí ju tiež konkurencia. 
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Opatrné myslenie 

 

Všetci lídri chcú myslieť odvážne. 

Prečo tak teda nemyslia? 

 

 

 

 

 

 

 Preto, lebo ich firmy sú uväznené v režime opatrného myslenia: 
– Od začiatku brzdí prejavy akejkoľvek kreativity. 

– Prejavuje sa to zotrvačnosťou, odporom, obmedzeným myslením, 

verziou k riskovaniu a zlepšovaniu.  

– Je to, za čo sú manažéri platení. 

– Je nenáročné. 

– Motivačné systémy sú nastavené na krátkodobé ciele. 
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Strategická výzva 

 

Na to, aby sme obstáli v konkurencii, potrebujeme veľké a odvážne 
stratégie.  
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Strategická výzva 

 

Skutočnou strategickou výzvou ale zostáva spôsob vypracovania 

nových a odvážnych návrhov na riešenie situácie a spôsob 

uplatnenie týchto odvážnych nápadov. 
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Odvážne myslenie 

 Odvážne myslenie 
– Má svoje vlastné kreatívnejšie metodológie a pomôcky na vytváranie 

nových nápadov, hodnotenie, rozvoj stratégie a realizáciu.  

– Vnáša do strategického plánovania kreatívny proces. 

– Integruje celú spoločnosť pomocou niekoľkých jadrových myšlienok. 

– Stavia do pohotovosti ducha súťaživosti. 

– Po jeho uplatnení nebude dané odvetvie už nikdy ako predtým.  

– Cesta späť neexistuje. 
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Odvážne myslenie 

 Odvážne myslenie 
– Na odvážne myslenie je potrebná predstavivosť a vodcovské 

schopnosti. 

– Je potrebné pri ňom pochybovať o hlboko zakorenených predstavách 

o obchodovaní alebo priemyselnom odvetví. 

– Odvážne myslenie sa neobjaví vo vašej hlave len tak z ničoho nič. 

– Je na to potrebné vykonávať činnosť: riadiť ľudí a skupiny, zavádzať 

organizačné zmeny. 

– Neznamená to len vytvoriť niečo nové. 

– Znamená to správať sa odlišne. 
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Opatrné myslenie Odvážne myslenie 

Zotrvačnosť a odpor Tvorivosť a zmena 

Obmedzené myslenie Vizionárske riadenie 

Averzia voči riskovaniu Smelé nápady a skutky 

Mentalita opevnených štruktúr Integrácia jadrových myšlienok 

Zameranie na krátkodobé ciele Trvalé výsledky 

Opatrné a odvážne myslenie 
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6 strategických úloh odvážneho myslenia 

Formulovanie 
stratégie 

Získavanie 
nápadov 

Hodnotenie 
nápadov 

Zmena 
nápadov na 

stratégiu 
odvážneho 
myslenia  

Uplatnenie 
stratégie 

Realizácia 
odvážneho 
myslenia 

Riadenie 
odvážneho 
myslenia 

Udržanie 
odvážneho 
myslenia 
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Formulovanie stratégie 

 1. Získavanie nápadov 
– Pri vytváraní smelých a prelomových stratégií je potrebné uplatniť 

alternatívny prístup, spojený s kreativitou. 

– Takýto prístup začína získavaním nápadov - hľadaním nových súvislosti, 

nových asociácií, spojením na prvý pohľad nesúvisiacich konceptov. 

– Namiesto testovania konkurencie vo vlastnom odvetví sa vydáme proti 

prúdu a budeme hľadať nové nápady mimo vlastného odvetvia.  

– Musíme preveriť niektoré vžité, ale zastarané predpoklady (posvätné 

kravy) obchodu.  

– Ísť za rámec prítomnosti. 

– Musíme sa dostať k jadru obchodnej stratégie, aby sme dostali 

radikálnejšie predstavy. 

– Do procesu získavania nápadov treba zapojiť zákazníkov! 

– Namiesto získavania nápadov na internete sa spojíme so zákazníkmi 

a s ich pomocou získame predstavu o svojom obchode. 
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Formulovanie stratégie 

 2. Hodnotenie nápadov 
– Zozbierané nápady musíme následne ohodnotiť a zmeniť ich na 

stratégie. 

– Zoskupiť a hodnotiť nové nápady v prvom rade na základe ich 

dlhodobého vplyvu a toho, či dokážu zmeniť trh. 

– Až potom uvažujeme, či sú uskutočniteľné. 

– Do hodnotenia zapojiť čo najviac zamestnancov, nielen odborných 

pracovníkov. 
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Formulovanie stratégie 

 3. Zmena nápadov na stratégiu odvážneho myslenia 
– Našim konečným cieľom je jednoduchá, ale silná myšlienka, ktorá 

vytvorí nové hodnoty pre zákazníkov. 

– Rozvíjanie smelých myšlienok pomocou 4 kvadrantov: 

 

požadované 
organizačné 
schopnosti  

možnosti a výzvy 
obchodných sietí 

stratégiou vytvorená 
spotrebiteľská 

hodnota 

úloha trhového 
ekosystému pri jej 

realizácii 

Stratégia 
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Uplatnenie stratégie 

 4. Realizácia odvážneho myslenia 
– Podstatou stratégie odvážneho myslenia nie je iba jej formulovanie, ale 

aj uplatňovanie.  

– Odvážne myšlienky musia byť predložené zamestnancom 

a uskutočnené.  

– Celá organizácia sa musí sústrediť na odvážne myslenie. 

– Vyžaduje obrovské úsilie. 

– Musíte pochopiť sny zamestnancov, riadiť flexibilne, získať 

komunikáciou záujem zákazníkov. 
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Uplatnenie stratégie 

 5. Riadenie odvážneho myslenia 
– To si vyžaduje vedenie a činnosti, ktoré zabezpečia uplatňovanie 

odvážneho myslenia nad rámec jednorazového projektu. 

– Vedúci musia mať dostatok odvahy na to, aby prevzali zodpovednosť za 

odvážny projekt, aby za ním stáli a musia byť vytrvalí, aby ho dotiahli do 

úspešného konca. 

– Lídri majú predstavu o tom, ako zaviesť podstatné zmeny. 

– Okrem plánu majú vytvorený aj harmonogram. 

– Konzultujú s rôznymi skupinami expertov a pohybujú sa v rôznych 

kruhoch. 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        18                                                                                       www.krajciova.sk 

Uplatnenie stratégie 

 6. Udržanie odvážneho myslenia 
– To je najťažšia úloha: sústrediť celú organizáciu okolo jadrovej 

myšlienky, na podnikovej, funkčnej a operačnej rovine. 

– Najväčšou výzvou je zaviesť odvážne myslenie do samotnej štruktúry 

organizácie. 

– Je potrebné osvojiť si interdisciplinárny spôsob uvažovania. 

– Pre zamestnancov musí byť práca hrou a hra prácou a musia byť 

ochotní riskovať. 

– Hlavičky odvážneho myslenia - vyžaruje z nich detské nadšenie 

z nových nápadov, musia mať prísun nových informácií, ktoré stimulujú 

ich myslenie. 
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Knihy 

 Bernd H. Schmitt 
– Stratégia odvážnych  
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RNDr. Marta Krajčíová 
konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 

blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  
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