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Anotace modulu 

Z hlediska fungování a rozvoje organizace je důležitou složkou strategické řízení a úspěch, 

nebo případný neúspěch organizace je závislý na vhodně zvolených strategických technikách. 

Výchozím nástrojem je strategická analýza, jejíž hlavním úkolem je zjistit informace z vnitřního 

a vnějšího prostředí organizace, posoudit je, komparovat informace s dalšími zdroji, 

vyhodnotit situaci a z takto získaných údajů vytvořit strukturované výstupní řešení, které bude 

korespondovat s plánovanými postupy strategického managementu. Základní fází modelu AFI 

– Analýza, Formulace, Implementace – je strategická analýza a její nástroje a techniky, mezi 

které patří například PESTLE, SWOT, finanční analýza, TQM a další. Vzhledem k tomu, že 

prostředí, ve kterém jsou realizované postupy strategického řízení, podléhá dynamickým 

změnám, je vhodné na tyto změny neustále reagovat a díky strategické analýze je nutné 

aktualizovat proces plánovaného strategického řízení. 

 

Cíl modulu: 

1. seznámit studenty s nástroji strategického řízení, 

2. seznámit studenty s technikami SWOT, PESTLE, finanční analýzou, TQM a dalšími 

strategickými technikami, 

3. naučit studenty postupy pro tvorbu strategické analýzy a strategického rozhodování. 
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