
 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 
Hodnocení je zaměřené na: 

 Vytváření příležitostí pro zlepšování 

inovací podle Evropské inovační normy 

CEN/TS 16555:5/6, který se týká 

managementu kreativity a kolaborace v 

malých a středních podnicích. 

 Poskytnutí rychlé diagnózy, která 

napomáhá identifikaci kritických 

míst/prvků majících vliv na úroveň 

managementu kreativity a kolaborace. 

 Zapojení vlastníků nebo manažerů malých 

a středních podniků do jednoduchého 

hodnocení jejich rozhodovacího procesu, 

který rozvíjí kreativitu a vede k vytvoření 

inovativního prostředí ve firmě.  

Je navrženo tak aby ho společnosti mohly 

použít samy, nebo aby mohl pomoci asistent, 

konzultant nebo zprostředkovatel, pokud to 

bude nutné.  

Hodnocení umožňuje hlubokou reflexi ohledně 

fungování společnosti v aspektech kreativity a 

spolupráce tím, že analyzuje své silné stránky a 

určuje oblasti, kde je potřeba se zlepšit.  

Jsou zde čtyři hlavní sekce organizačního 

rozvoje společnosti, které lze hodnotit z 

hlediska spolupráce a kreativity: 

1. Vedení, 

2. Spolupráce, 

3. Struktura, 

4. Kultura. 

Každá sekce je rozdělena na konkrétní aspekty. 

Dohromady je dvanáct aspektů.  Každý aspekt 

je popsán a hodnocen na škále, která má čtyři 

úrovně. Rozvoj, růst, zralost a udržitelnost. Tyto 

aspekty jsou založeny na čtyřech popisech. 

Každý popis se snaží ukázat tu 

nejpravděpodobnější situaci, která by mohla 

nastat v této fázi rozvoje společnosti, pokud jde 

o spolupráci a kreativitu.  Aby proces 

hodnocení přinesl aktuální výsledky, musí být 

každý aspekt respektive výsledek zanesen do 

hodnotící tabulky (scorecard).

  

Jedná se o třístupňový nástroj k 

hodnocení inovačního procesu v 

malých a středních podnicích. 

 

Nástroj  

„Health-Check“ 
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Nástroj „Health-Check“ navádí vlastníky nebo 

manažery, aby řídili změny zvýrazněním 

oblastí, které vyžadují prioritní zásah. Také jim 

to pomůže zlepšit některé aspekty v oblasti 

podnikání na podporu inovací a růstu. Je 

doplňkovou součástí Příručky systému řízení 

inovací pro malé a střední podniky a měl by být 

použit s Příručkou kreativity a spolupráce, kde 

jsou vysvětleny klíčové pojmy a definice, a kde 

jsou koncepty založeny na standardech 

CEN/TS16555: část 5 a 6, které tvoří základy 

výsledků projektu INCREMENTA

 

Aby byl tento proces efektivní, musí se do něj zapojit všichni zaměstnanci, zúčastněné strany a 

všichni lidé propojení se společností. Každý by měl individuálně posoudit tuto fázi vývoje 

společnosti, poté by se měli všichni sejít a shodnout se na společném rozhodnutí. Hodnocení 

konkrétních aspektů společnosti není tak snadné, protože členové týmu a členové představenstva 

často vnímají analyzovaný problém odlišně. Toto se však může ukázat jako velice prospěšné, 

protože vám umožní získat pravdivý obraz o spolupráci a kreativitě ve vaší společnosti. Aby bylo 

možné správně vidět dynamiku společnosti, měla by se tyto procesy pravidelně opakovat, např. 

jednou ročně. 

Musíte pečlivě prozkoumat celý pracovní 

rámec (např. A1, A2, A3, A4) a poté musíte 

začít zkoumat sekci za sekcí. Nejprve musíte 

získat představu o tom, v jaké fázi vývoje (v 

jakém poli na čtyřstupňové škále) 

organizačního profilu vaše společnost je. Poté 

si pozorně přečtěte příslušná prohlášení a ze 

čtyř stupňů vyberte jeden, který podle vašeho 

názoru s největší pravděpodobností odpovídá 

úrovni pokroku vaší společnosti. Poté vámi 

zvolený stupeň zapište do příslušné buňky 

(žluté). Tato akce musí být prováděna 

postupně pro všech 12 aspektů organizačního 

rozvoje, na základě kterých je třeba 

vyhodnotit, jak funguje spolupráce a kreativita 

v rámci rozvoje společnosti. Příklad 

zaznamenávání je uveden pro jednu za čtyř 

hlavních sekcí (1. Vedení v příloze A1). Poté co 

dokončíte čtení příslušných prohlášení, 

vyberete správný stupeň, vyplníte skóre pro 

všech 12 aspektů organizačního rozvoje, měli 

byste se přesunout do další fáze – přečtěte si 

výsledky ve výpočtovém listě (příloha A5).

Jak používat nástroj „ Health-Check“? 

1. Hodnocení stavu v organizaci – vyplnění 4 tabulek pro hlavní oblasti 

2. Výpočet výsledků – stručné hodnocení  

3. Profil hodnocení (diagnostické diagramy). 

 

První krok:  

Vyplnění hodnotící tabulky 

 

 

2 



Každá jednotlivá oblast, tj. 1. Vedení, 2. 

Spolupráce, 3. Struktura, 4. Kultura, je 

hodnocena jako průměr hodnot tří aspektů, 

které jsou v ní obsaženy.  Například pro 

aspekt  1.1. Vize a stanovení cílů je skóre 0,5: u 

aspektů  1.2. Motivace a delegování úkolů a 1.3. 

Zpětná vazba  je skóre 1,0 resp. 1,25. Výsledek 

v hlavní oblasti 1. Vedení bude průměrem 

skóre těchto tří aspektů.  

Můžete si vyzkoušet v souboru:  

Incrementa-dodatky.xlsx

Tento krok profiluje společnost zobrazením 

výsledků pomocí grafické vizualizace 

(hodnotící profil). Příklad je uveden 

v přílohách A6 a A7. 

Tento nástroj poskytuje dva typy diagramů – 

sloupcový graf a radarový diagram. Můžete 

použít oba, záleží na účelu analýzy. Protože 

tato metoda může být použita na 

sebehodnocení jedné osoby, nebo celého 

týmu, je na managementu, jaký druh procesu 

bude chtít použít. Předtím než metodu 

použijeme, může společnost najmout poradce 

nebo zprostředkovatele. Na základě analýzy 

můžete v této fázi pokračovat ve výběru 

prioritních oblastí, zvýrazněných v předchozí 

fázi a v případě potřeby rozvíjet akční plán.  

 

Druhý krok:  

Výsledky v tabulce 

 

Třetí krok: Posouzení 

profilu a připravení akčního 

plánu pro zlepšení. 

 



 

Health-check _nastroj_hodnoceni.xlsx 

 
První: Vyhodnoťte úroveň pokroku ve hlavních sekcích čtyřech  

Tabulky jsou v excelovém souboru na celkem  osmi listech. Je potřeba provést hodnocení a 

vyplnit tabulky pro 4 hlavní oblasti, které jsou na příslušných stránkách (sheetech): 1.Vedení 2. 

Spolupráce 3. Struktura 4. Kultura (viz přílohy A1, A2, A3, A4) a soubor Incrementa Health-

check _nastroj_hodnoceni.xlsx 

 

Druhý: Podívejte se na výsledky hodnocení dvanácti 

organizačních aspektů v Tabulce výpočtů! 
 

Ve Výpočetní tabulce uvidíte shrnutí 

hodnocených organizačních aspektů a jejich 

průměrné výsledky pro čtyři hlavní oblasti: 1. 

Vedení 2. Spolupráce 3. Struktura 4. Kultura.  

Jedná se o stručný profil vaší společnosti, který 

shrnuje výsledky hodnocení z hlediska 

spolupráce a kreativity. 

Automaticky generovaná Výpočetní tabulka 

(viz příloha A5) je založena na vašich 

záznamech uvedených v excelovských 

tabulkách A1 až A4 pro 12 organizačních 

aspektů. 

Poznámka: Obecně se podíl každé hlavní 

oblasti rovná 25%; pouze v některých 

konkrétních případech lze použít jiný. 

Ve Výpočetní tabulce lze namísto výpočtu 

průměrů pro hlavní oblasti vypočítat hodnotu 

na základě skóre stanoveného v tabulkách A1 

až A4. Toto je možnost pro budoucí verze 

tohoto nástroje.  

 

 

Třetí: Podívejte se na Diagnostické diagramy, které 

představují hodnotící profil vaší společnosti! 
 

Na stránkách Profil hodnocení – sloupcový graf a Profil hodnocení – paprskový diagram (viz 

přílohy A6 a A7) uvidíte vizualizovaný  profil společnosti z hlediska úrovně kolaborace a 

kreativity. Tyto přílohy obsahují profil příkladné společnosti, který je založen na dříve 

poskytnutých datech. 
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Přílohy 

A1. Vedení .......................................................................................................................................................................... 6 

A2. Spolupráce ................................................................................................................................................................. 7 

A3. Struktura ..................................................................................................................................................................... 8 

A4. Kultura ......................................................................................................................................................................... 9 

A5. Výpočetní tabulka ................................................................................................................................................ 10 

A6. Profil hodnocení – sloupcový diagram ......................................................................................................... 11 

A7. Profil hodnocení- paprskový graf................................................................................................................... 12 

 

Pozn.: Přílohy jsou v angličtině, ale v příslušném excelovském souboru, který budete používat, jsou texty 

přeložené do češtiny. 
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file:///C:/Users/domeova/Desktop/Incrementa_Health%20check%20user%20guide%20for%20translation.docx%23_Toc20313160


 

 

 

A1. Vedení 

In this main area “1. Leadership”, the three organizational aspectsare as follows: “1.1Vision & settings objectives”, 

“1.2Motivation & tasks delegation” and “1.3 Feedback”. You evaluated them as follows: for the aspect 1.1 the score is only 

0.5 points, as you areon level of early development; the aspect 1.2 is to some extent more advanced (receives 1.00 points) and the 

aspect 1.3 is better developed since it is put in the growth stage with 1.25 points. 

The selected score isrecorded in the respective yellow boxes. The calculated average result for “1. Leadership” will be0.92 (see 

A5). 
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A2. Spolupráce 

In this main area “2. Networking & partnership”, the three organizational aspects are as follows: 

“2.1Internal collaboration”, “2.2Motivation & tasks delegation” and “2.3Communication and 

coordination; trust”. You evaluated them as follows: for the aspect 2.1 the score is only 0.75 points, as 

you are on relatively advanced level of development; the aspect 2.2 is also in the same stage (receives 

0.75points) and the aspect 2.3 is to some extent even better developed with 1.25 points.The calculated 

average result for “2. Networking & partnership” will be0.92 (see A5). 
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A3. Struktura 
In this main area “3. Structure”, the three organizational aspects are as follows: “3.1System and processes”, “3.2Roles” 

and “3.3Functions”. You evaluated them as follows: for the aspect 3.1 the score is only 0.25 points, as you are on very early 

level of development; the aspect 3.2 is also in the same stage but better developed (receives 1.0points) and the aspect 3.3 is in 

the similar stage with 0.75 points.The calculated average result for “3. Structure” will be0.67 (see A5). 
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A4. Kultura 
In this main area “4. Culture”, the three organizational aspects are as follows: “4.1Information & knowledge”, “4.2Rules & 

values” and “4.3Attitudes”. You evaluated them as follows: for the aspect 4.1 the score is 0.25 points, as on very early level of 

development; the aspect 4.2 is also in the same stage but better developed (receives 0.75points) and the aspect 4.3 is in the similar 

stage but with 0.50 points.The calculated average result for “4. Culture” will be0.50 (see A5). 

 

 

9 



 

 

  

A5. Výpočetní tabulka 

 

10 



 

 

  

A6. Profil hodnocení – sloupcový diagram  
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A7. Profil hodnocení- paprskový graf 
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