
Príspevok je vo¾ným pokraèovaním u� pub-
likovanej state, pozri prameò [1].

1. Zmena procesov

Pri sústavnej snahe o zvý�enie konkuren-
cieschopnosti zaviedla väè�ina podnikov
programy re�trukturalizácie, rei�inieringu,
trasformácie a podobne. Mnohým to po-
mohlo pripravi� sa na budúcnos�, ale viace-
ro podnikov skonèilo neúspechom. Z mno-
hých �túdií o príèinách úspechu alebo
neúspechu podobných akcií je mo�né od-
vodi� urèité v�eobecné poznatky. John
P. Kotter, profesor na Harvard Business
School, uvádza v svojej knihe Leading
Chance 8 kritických èinite¾ov úspechu
programov zmien [2]:
1. V podniku je potrebné vyvola� pocit na-

liehavosti zmien.
2. Pre vedenie programu zmien musí by�

zostavený zodpovedný výbor, ktorý mu-
sí ma� dostatoèné kompetencie.

3. Úderná vízia a stratégia sú nutnou pod-
mienkou transformácie.

4. Vízia musí by� v�eobecne známa, aby
v�etci pracovníci boli naklonení/získaní
pre realizáciu zmien.

5. Delegova� právomoci a zodpovednos�
na ni��ie stupne riadenia.

6. Èiastkové úspechy by sa mali dosiahnú�
èo najskôr (krátkodobé ví�azstvá).

7. Výsledky úspechov je potrebné vyu�íva�
na podporu ïal�ích zmien.

8. Nové prvky/zmeny je nutné zakotvi�
v kultúre podniku.

Väè�ina vedúcich firiem na trhu vïaèí za
svoju prosperitu svie�ej konkurenènej for-
mulke úspechu. Pod tým si mo�no pred-
stavi� �pecifickú kombináciu stratégie, pro-
cesov, vz�ahov a hodnôt, ktoré ich odli�ujú
od ostatných [3].

Av�ak podnetom na zásadné zmeny mô�e
by� i generaèná zmena výrobkov/slu�ieb
firmy, resp. generaèná zmena spôsobu vý-
roby/výkonu slu�ieb firmy, teda vnútorný
podnet.

Pre projekty, ktorých cie¾om je zásadná
zmena/pretvorenie podnikových procesov
sa pou�íva hlavne pojem rein�iniering ale-
bo Business Process Re-engineering
(BPR). Ïalej budeme pou�íva� len skratko-
vé oznaèenie reing.

Objektom reingu sú výluène procesy [4].

Reing sa teda primárne nezaujíma o zní�e-
nie nákladov alebo o zní�enie poètu za-
mestnancov [5].

Keï�e reing je zmena (riadenia), preto je
dobré uvedomi� si, èo sa vlastne vo firme

riadi. Sú to ¾udia a ich aktivity, ktoré je tre-
ba riadi� a vies� k nejakému vopred defino-
vanému cie¾u. Ak aspoò mana�ment jasne
nevníma cie¾, neprivedie firmu k úspechu
ani najrafinovanej�í spôsob merania výkon-
nosti ¾udí [6].

Poznámka
Pojem business process sa prekladá rôzne,
buï ako obchodné procesy alebo podniko-
vé procesy. V na�ej terminológii sa javí ako
vhodnej�í pojem podnikové procesy, av�ak
nasledovná definícia pod¾a prameòa [7]
roz�iruje záber pojmu obchodný proces:
Obchodným procesom mo�no chápa�
usporiadané mno�stvo èinností, ktoré sú
potrebné na to, aby sa produkt získaný ná-
kupom alebo jeho vytvorením zmenil na
produkt predaný zákazníkovi èi spotrebite-
¾ovi. Obsahuje jednotlivé základné techno-
lógie obchodných procesov a pomocné
procesy, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu
prípravy predaja, manipulácie s tovarom,
ako aj procesy spojené s èinnos�ou tech-
nickej i netechnickej infra�truktúry ob-
chodnej prevádzky.

Reing ako nový smer mana�érskeho mys-
lenia a konania sa zaèal rozvíja� v USA
v druhej polovici 80. rokov. Jeho my�lien-
kové zázemie vytvára vydarená symbióza
teoretických prístupov systémovo celistvé-
ho procesného riadenia a praktických apli-
kaèných prác nieko¾kých amerických
konzultaèných firiem. I keï sa dnes obèas
objaví snaha rôznych odborníkov prisvoji�
si autorstvo � preva�ná väè�ina svetovej
mana�érskej literatúry spája pioniersku
úlohu vzniku a rozvoja reingu s profeso-
rom Masachussetského technologického
in�titútu, Michaelom Hammerom, a na
mieste druhom s vedúcim poradenskej fir-
my CSc Index, Jamesom Champym [4].

Z pozornosti úzkeho kruhu odborníkov
do nebývalo �irokej popularity teoretikov
i praktikov mana�mentu vstúpil pojem
reing v máji 1993. Vtedy vychádza kniha
spomínanej dvojice Reenginnering the
Corporation � A Manifesto for Business
Revolution. Nieèo vy�e 200 strán textu sa
rýchlo stalo bestsellerom, ovenèeným v�e-
mo�nými vavrínmi [4].

Dnes sa popri pojme podnikový reing
(Hammer, Champy) pou�ívajú tie� pojmy
in�iniering podnikových systémov (G. H.
Watson), systémový in�iniering (A. P. Sa-

ge), procesná inovácia (T. H. Davenport,
J. E. Short), rein�iniering podnikových
procesov (H. J. Johansson, P. McHugh),
zlep�ovanie podnikových procesov (H. J.
Harrington) [8], bolo by èo �tudova�,
keby�

Snáï ka�dý, kto sa reing prístupmi v teórii
i praxi hlb�ie zaoberá, sa dnes v d�ungli re-
ing poznatkov topí. Ak nechce ignorova�
u nás dostupné svetové informaèné zdroje,
tak sa stretne s výzvou ponuky stoviek
kníh a tisíciek èlánkov, publikovaných re-
ferátov a výskumných správ i informácií
o aplikáciách [8]. Na internete si to ¾ahko
mô�e overi� aj neprofesionál. Ak si zvolí
napr. na vyh¾adávaèi Lycos heslo reengine-
ering, tak sa mu ponúkne viac ako 18 tisíc
rôznych prameòov, pí�e prameò [8] v roku
1997. Jeho postup bol dvakrát opakovaný,
výsledok je v tab. 1. Mno�stvo dostupných
prameòov prekroèilo schopnos� preèítania
jednou osobou.
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 vyh¾adávaè rok 1997 23.8.2000 1.10.2002
 Lycos 18000 46 300 522 014
 Altavista � 131 930 371 514
 Google � � 295 000
Tab.1 Výskyt hesla reengineering vo vyh¾adávaèoch
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