
 

 

 

 

 

7. Strategické myšlení a řízení 
 

Lektor: PhDr. Karel Červený, Msc., MBA 

 

 

Anotace modulu: 

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ 

Bez strategického myšlení není možné strategické řízení. Naopak to není možné. 

Pokud student pochopí dění ve světě, dění v odvětvích a oborech, pokud umí najít 

synergické efekty, vznikající mezi událostmi a „trvalým pozadím“ (klima, geopolitika, 

životní styl lidí, filozofie, náboženství), pak bude úspěšný podnikatel či manažer. 

Výuka je zaměřena na uvědomování si mega trendů, trendů a slabých signálů 

budoucích trendů. Na hledání synergických efektů mezi událostmi. Protože na sebe 

navzájem působí a spolu něco zlepšují či zhoršují. Události nikdy nepůsobí izolovaně 

– vždy se navzájem ovlivňují. Na příkladech z minulosti a současnosti si vysvětlíme, 

jak rozumět dnešku a částečně i zítřku. 

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Studenti se také seznámí se základními nástroji pro vytváření strategických cílů a 

strategií: 

- PESTLE analýza 

- Porterova analýza 

- Analýza VRIO,  

- SWOT analýza 



- Odvětvové a oborové analýzy 

- CRM – vztahy se zákazníky 

- Target costing 

- ABC analýza 

- BSC, apod. 

 

 

Cíl modulu:  

Poskytnout studentům základní přehled o potřebě strategického myšlení jako 

základního předpokladu pro vytváření vize, strategických cílů a strategických plánů. 
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