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Úvod 

 
Vážení �tená�i, 

po roce, a op�t ve spojení s konferencí Trendy 
v podnikání, vychází další �íslo našeho 
�asopisu. 

P�edložené �íslo je p�edevším z t�etí sekce 
uvedené konference, jež byla zam��ena na 
�ízení a rozvoj lidí v organizacích. 

Již jsme si pomalu všichni zvykli na to, že: 

a, mluvíme o rozvoji lidí v organizaci jako o 
samoz�ejmé a d�ležité v�ci a 

b, tak trochu všichni víme, že to v praxi 
nevypadá tak, jak se píše �i doporu�uje 
v odborných publikacích. 

M�žeme si položit otázku, je tomu skute�n� tak? 

Místo odpov�di si dovolím stru�n� uvést p�íklad 
z mezinárodního výzkumu, který tým naší fakulty 
vedl v minulém akademickém roce a jenž byl 
zam��en na problematiku diverzity 
managementu a komparaci zvolených oblastí 
diverzity v zemích Višegrádu. 

Výstupy publikované v monografii Diversity 
management. Comparison, the best practices of 
Visegrad countries m�žete najít i na webu 
http://diversity-management.webnode.cz/. 

Samoz�ejm� se ukázalo, že diverzita zde je, že ji 
musíme brát jako p�irozenou záležitost 
v otev�ené Evrop� i sou�asném globalizovaném 
sv�t�. Také se ukázalo (i z dalších díl�ích 
šet�ení), že ne všichni (zejména v oblasti �ízení 
MSP) v�dí, co diverzity management je. 
Potvrdilo se ovšem, a publikované p�íklady 

dobré praxe to jasn� dokazují, že velké a 
nadnárodní firmy diverzitu a diverzity 
management cílen� využívají, a to nejenom 
uvnit� firmy, ale i ve vztahu k trhu, k zákazník�m 
atd. 

Odvážím se tvrdit, že to, že n�kdo n�co nezná, 
nebo to z n�jakého d�vodu neuznává a 
„nepovažuje za pot�ebné“ to aplikovat v praxi, 
v�bec neznamená, že tomu je tak všude a že 
není pot�ebné se problematice v�novat na 
našich univerzitách atd. Naopak, jako v našem 
p�ípad�, velmi rychle se ukáže, že n�které firmy 
ú�eln� využívají �adu (pro n�koho nových �i 
neznámých) koncept� a nástroj� pro �ízení a 
rozvoj lidských zdroj�. 

P�i vnímání nejednoduché situace �ady našich 
firem v ekonomických a spole�enských 
podmínkách sou�asné doby, musíme v�novat 
pozornost p�íklad�m dobré praxe a ukazovat 
našim student�m, jak úsp�šn� inovativní 
kocepty využívat v praxi. 

Ostatn� náš tým nap�íklad p�ebíral zkušenosti 
z IBM na jeho pracovišti v Brn� a skute�n� bylo 
se �emu u�it a o �em p�emýšlet. 

V��ím proto, že i toto �íslo �asopisu p�inese 
n�kolik dalších zajímavých nám�t�, jak �ídit a 
rozvíjet lidské zdroje v našich podnicích a 
dalších organizacích. 

 

Za redak�ní radu 
Ludvík Eger 

 


