7. Krizové situace, identifikace a
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Anotace modulu:
Modul je zaměřen na problematiku krizového řízení především z pohledu prevence.
Podstatným problémem firemního řízení je pozdní identifikace rizikových situací.
Krizová událost pak působí náhle. Pro účinné předcházení krizí je nutné rozeznat
potenciální krizová ohniska, odkud krize může vzniknout, určit náležité příčiny,
případně rozpoznat vztahy mezi jednotlivými faktory, které krize způsobují. K tomu lze
využít celou řadu technik. Dále je podstatné přiřadit odpovědnost konkrétních osob za
zpracování souboru opatření, jejich aplikování a aktualizaci. Modul se okrajově bude
věnovat i krizové komunikaci jako jedné ze strategií.

Cíl modulu:
•

Analýza a integrace konceptu preventivního krizového řízení, význam a
důležitost v dnešním prostředí.

•

Kritické vyhodnocení a řízení problémů v krizových situacích.

•

Seznámení s technikami rozpoznání krizových ohnisek z vnějšího i vnitřního
prostředí.

•

Identifikování potenciálních krizových ohnisek, ohodnocení jejich vlivu na
organizaci.

•

Rozlišení vhodnosti strategie dle celkového stupně ohrožení organizace.
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