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V tomto dokumentu stručně shrnujeme, jak může být samosprávou využita metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů řízení znalostí v úřadu. Metodika vznikla v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR, programu Beta: TB040MMR008 - „Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji“, který vycházel z výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR.   
Tento dokument není metodikou, odkazuje na konkrétní kapitoly metodiky a čtenář tohoto textu by proto měl mít metodiku k dispozici. 
Metodika byla připravena ve verzi pro malé obce a ve verzi pro větší úřady. Doporučené kroky jsou v obou verzích metodiky formulovány stejně. Verze metodiky pro malé obce se od verze metodiky pro větší úřady liší především rozsahem doporučení a příkladů, aby byly více zohledněny potřeby a možnosti malých obcí. 
Během šetření, které bylo provedeno v rámci řešení projektu, nebyl nalezen úřad, který by vykazoval pokročilejší praxi řízení znalostí. Proto není možné odkázat na jeden inspirativní příklad jedné obce anebo jednoho kraje. Dotazníkové šetření naznačilo, že praxe nástrojů řízení znalostí je v české samosprávě roztříštěná a nedostatečná. I proto je vhodné pracovat s metodikou jako celkem. 
Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky, které jsou v metodice více rozpracovány. Jednotlivé kroky tohoto příkladu použití metodiky jsou doplněny odkazy na vybrané příklady z praxe (metodika odkazuje na více příkladů) a komentářem praktika, konkrétně Milana Půčka, který byl tajemníkem Městského úřadu ve Vsetíně. Tento úřad byl v té době v ČR průkopníkem využívání metod a technik strategického řízení a řízení kvality.  
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KROK 1 – SEZNAMTE S ROLÍ ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ SEBE I OSTATNÍ 
Řízení znalostí může i v úřadech zajistit, aby se při plnění úkolů a hledání cest, jak to dělat lépe,  
 tolik nepostupovalo metodou pokusu a omylu (neopakovaly se chyby při vykonávání práce), 
 využívaly systematičtěji existující znalosti (pracovníků úřadu, ale i externích subjektů) a znalosti byly dostupné těm, kteří je potřebují, pro které jsou relevantní, 
 dařilo lépe čelit fluktuaci pracovníků (znalosti se neztrácely),  
 od nich mohly učit i úřady jiné, atp. 
V rámci prvního roku byste se měli  
 seznámit s řízením znalostí a jeho nástroji a  
 zamyslet se nad tím, co na vašem úřadu již funguje v rámci existujících aktivit a procesů a jak fungování úřadu díky využití nástrojů řízení znalostí zlepšit. 
Abyste toho dosáhli, měli byste se s využitím metodiky vypořádat s následujícím:  
1. Seznamte se s rolí řízení znalostí a s tím, co obnáší. Přečtěte si zejména kapitolu 2 metodiky, která shrnuje roli řízení znalostí (2. CO MŮŽE PŘINÉST SYSTEMATIČTĚJŠÍ ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ? CO ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ OBNÁŠÍ?). V kapitole 4 (4. JAKÝM BARIÉRÁM MŮŽE ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ ČELIT?) metodiky jsou potom vyjmenovány příklady bariér na straně lidí, procesů a technologií, kterým řízení znalostí v praxi může čelit.   
2. Definujte si (nejlépe v týmu několika pracovníků úřadu a zástupců vedení) jasně, stručně a srozumitelně přínosy, které může přinést řízení znalostí vašemu úřadu. Můžete zde stavět na tom, jaké problémy můžete vyřešit plně, nebo alespoň částečně. Spojte přínosy buď s vašimi dosavadními konkrétními aktivitami, nebo s těmi, o kterých se hovoří. Využijte případně příklady, na které odkazujeme v metodice. 
3. Seznamte se s nástroji, které můžete v rámci nastavení procesů podporujících řízení znalostí využít. Pro inspiraci můžete využít kapitoly 6 až 10 metodiky, které s vybranými nástroji seznamují. To vám může následně pomoci při sebehodnocení praxe řízení znalostí ve vašem úřadu (viz další krok).  

 
Pro provedení Kroku 1 můžete využít např. následující nástroje (případně jejich kombinaci) 

 kolektivní porada 
 workshop pro pracovníky úřadu  
 neformální setkání 
 Roli řízení znalostí může vysvětlit jednotlivec, nebo tým, který bude 

odpovědný za zavádění apod. Můžete přizvat experta. Je dobré, pokud mu 
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dáte možnost, aby se alespoň rámcově seznámil s fungováním vašeho 
úřadu (na základě rozhovorů s klíčovými osobami, s využitím relevantních 
dokumentů – strategii, organizačního řádu apod.). 

 
Komentář z praxe: 
Úřady samospráv v ČR se řízením znalostí samostatně nezabývají. Ze šetření, které bylo v rámci řešení projektu realizováno, jasně vyplývá, že s ním pracují jako součást systému řízení úřadu jako celku. V rámci tohoto kroku je nezbytné si ujasnit, zda se chceme řízením znalostí zabývat a v jakém rozsahu. K tomu je však důležité o této problematice něco vědět. To významně ulehčuje zpracovaná metodika.  
Každý z pěti kroků byl v tomto příkladu na žádost zadavatele metodiky doplněn zkušenostmi z praxe. Zde jsou uváděny zkušenosti Města Vsetín z let 2001 až 2006.  
Město Vsetín přijalo v roce 2001 rozhodnutí, že se pokusí zavést systém řízení pomocí ISO 9001, systém šetrnosti k přírodě pomocí ISO 14001 a stane se členem Národní sítě zdravých měst (dále NSZM). V rámci přípravné fáze a při samotném zavádění systému kvality úřadu byla problematika řízení znalostí řešena. S řízení znalostí v té době též pracovala NSZM – fakticky pod názvem sdílení dobré praxe mezi městy. Tato fáze tak byla součástí většího celku – tedy zavedení kvalitního systému řízení úřadu. Fáze vyústila v rozhodnutí zastupitelstva o zavedení systému kvality a vstup města do NSZM.  
 
KROK 2 – VYHODNOŤTE STAV ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ VE VAŠEM ÚŘADU 
Při zavádění systematičtějšího řízení znalostí byste měli stavět na tom, jak se ve vašem úřadu s řízením znalostí fakticky pracuje. Šetření k projektu bohužel ukázalo, že řízení znalostí se v českých úřadech dostatečně nevyhodnocuje.  
Při zavádění a zlepšování řízení znalostí byste ve druhém kroku proto měli vyhodnotit, jak se ve vašem úřadu skutečně pracuje s lidmi, procesy a technologiemi pro to, aby pracovníci úřadu  
 měli dovednosti a kompetence 
 věděli, na koho se v případě potřeby obrátit, kde znalosti najdou  
 věděli, proč vykonávají dané věci a v té souvislosti znali vizi, poslání a strategii svého úřadu, aby ji mohli naplňovat. 
Pro hodnocení využijte nejprve sebehodnocení – hodnocení provede jeden pracovník, nebo tým pracovníků vašeho úřadu. Může být pro pracovníky vašeho úřadu srozumitelnější, než prvotní hodnocení expertem. Do zmapování a hodnocení aktuálního stavu se snažte zapojit co možná největší počet pracovníků vašeho úřadu, nikoliv pouze vedoucí pracovníky úřadu. Hodnocení se může opírat také o vnímání pracovníků organizací, které vaše samospráva řídí atp.  
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Pro naplnění výše uvedeného byste se měli vypořádat s následujícím:  
1. Seznamte se s KROKEM 2 v kapitole 3 a s kapitolou 5 metodiky (5. JAK ÚŘAD PRACUJE S ŘÍZENÍM ZNALOSTÍ? JAK MŮŽEME VYHODNOTIT SOUČASNÝ STAV ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ V ÚŘADU?). Shrnují, co by hodnocení aktuálního stavu řízení v úřadu nemělo opomenout.  V bodu 5.2 metodika vymezuje minimální základ řízení znalostí, který by měl existovat v každé organizaci. 
2. Stanovte, kdo bude odpovědný za vypracování sebehodnocení, jakým způsobem sebehodnocení proběhne (včetně toho, jaká bude osnova otázek, co bude předmětem sebehodnocení apod.), jaké jsou očekávané výstupy a termíny. Odpovědné osoby potom budou odpovědné za následující. 
3. Pro účely sebehodnocení aktuálního stavu řízení znalostí na vašem úřadu by měla být vypracována jasná struktura otázek. Je dobré otázky rozdělit pro jednotlivé oblasti řízení znalostí – lidi, procesy a technology.  Pro účely sebehodnocení (osnovy otázek apod.) můžete využít otázky, které jsou uvedeny v kapitole 5 a Příloze 4 metodiky. I pokud není váš úřad začátečníkem v uplatňování nástrojů a technik řízení znalostí, měl by vyhodnotit, do jaké míry uplatňuje minimální základ pro řízení znalostí, který je součástí podkapitoly 5.2 naší metodiky. Osnova otázek pro vaše sebehodnocení může pracovat i s nástroji, se kterými seznamujeme v kapitolách 6 až 10 a doprovodných přílohách. 
4. Vypracujte sebehodnocení. Vymezte silné a slabé stránky dosavadního přístupu k řízení znalostí ve vašem úřadu.  K identifikování konkrétních silných a slabých stránek využijte široké škály názorů (pracovníků vašeho úřadu, členů zastupitelstva). Při sebehodnocení aktuální praxe řízení znalostí by se nemělo spoléhat pouze na expertní znalosti a zkušenosti vedoucího úřadu, ale je vhodné vycházet z informací od vedoucích odborů a oddělení a také od řadových pracovníků. Sebehodnocení může také stavět na neformálním porovnání se s podobným úřadem, se kterým sebehodnotící se úřad spolupracuje (tj. spolupracující obcí apod.). Do určité míry zde může pomoci česká Benchmarkingová iniciativa (http://www.benchmarking.vcvscr.cz). 
5. S výsledky hodnocení seznamte vedoucí pracovníky i členy zastupitelstva, případně rady, abyste získali podporu pro další kroky apod. Dejte jim možnost vyjádřit se k tomu, jak je možné řízení znalostí ve vašem úřadu zlepšit.  

 
Komentář z praxe: 
Tento krok by neměl být nijak složitý a ve většině případů by jej měl být schopen zajistit vnitřní tým úřadu. Zjednodušeně řečeno, je třeba zhodnotit, co již děláme, zda je to prováděno správně a zda je možné na to navázat. Vždy je třeba respektovat konkrétní situaci úřadu. Obvyklá praxe je, že řada činností je úřadem již prováděna (například je vyřešena zastupitelnost zaměstnanců). 
Městský úřad Vsetín zhodnocení provedl v rámci přípravy kvalitního systému řízení. Též byly využity interní audity v rámci systému finanční kontroly dle zákona 
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o finanční kontrola. V rámci vyhodnocení se ukázalo zejména to, že nejsou vyřešeny dostatečně personální procesy – nebyla dostatečná zastupitelnost, nebyly dořešeny předávací protokoly při odchodu zaměstnanců atd. V roce 2003 začalo být též využíváno sebehodnocení dle modelu CAF, což k chápání významu řízení znalostí též přispělo. 
 
KROK 3 – VYJASNĚTE STRATEGII ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ, PLÁN ZAVÁDĚNÍ A OČEKÁVANÉ DOPADY 
K zavádění anebo zlepšování řízení znalostí budete na vašem úřadu přistupovat systematičtěji, pokud se jeho aktivity budou odvíjet od písemné formy strategie. Díky písemné formě strategie se s ní budou moci seznámit ti, na kterých záleží její realizace. Díky tomu, že budete mít strategii, budete k řízení znalostí přistupovat s dlouhodobější perspektivou. Ta je nezbytná, protože zavedení systematičtějšího řízení znalostí vůbec není krátkodobou záležitostí. 
V rámci šetření nebyla v ČR nalezena konkrétní strategie řízení znalostí anebo jeho zlepšování obecního/krajského úřadu, se kterou by se v ČR pracovalo a není jasné, do jaké míry prvky řízení znalostí nalezneme ve strategiích rozvoje úřadů. Šetření naznačilo, že se strategií rozvoje úřadu pracují především krajské úřady a malé a větší obce mají spíše jen strategie rozvoje území.  Pro vypracování strategie řízení znalostí jsou tak jako příklady k dispozici pouze anglicky popsané nástroje (jako např. 
http://wiki.km4dev.org/Developing_a_KM_Strategy), jejichž myšlenky byly rámcově zapracovány do metodiky.  
V rámci přípravy strategie (zavádění) řízení znalostí byste se měli vypořádat s následujícím: 
1. Seznamte se s KROKEM 3 v kapitole 3 metodiky, který shrnuje, co by příprava strategie řízení znalostí a jeho zlepšování neměla opomenout a co podobné strategie obsahují.    
2. Definujte odpovědnosti. Určete, kdo bude zodpovědný za vypracování strategie, harmonogram vypracování a schválení, jaké budou předpokládané výstupy a s jakými termíny. 
3. S využitím vstupních informací, které jste získali díky sebehodnocení, vymezte silné a slabé stránky dosavadního přístupu k řízení znalostí ve vašem úřadu. Navrhněte cesty, jak je možné praxi vaší samosprávy zlepšit. 
4. Vypracujte písemnou strategii zavádění / zlepšování řízení znalostí ve vašem úřadu.  
5. Strategii strukturujte do analytické a návrhové části.  
6. V analytické části více rozpracujte silné a slabé stránky dosavadního přístupu k řízení znalostí ve vašem úřadu. K identifikování konkrétních silných a slabých stránek využijte široké škály názorů (pracovníků vašeho úřadu, 
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členů zastupitelstva, již existujících avšak aktuálních hodnotících zpráv apod.). 
7. Na základě informací o silných a slabých stránkách v návrhové části strategie navrhněte konkrétní cíle zavádění / zlepšování řízení znalostí ve vašem úřadu pro delší časové období (3 až 5 let).  Cíle strategie zavádění řízení znalostí je dobré strukturovat podle základních procesů řízení znalostí (tzn. pro procesy zjišťování znalostí, jejich filtrování, zachycování a přizpůsobení, uchovávání, sdílení, opětovné využívání, objevování a tvorby nových znalostí) a pro jednotlivé oblastí řízení znalostí (pro oblasti lidé, procesy a technologie). Řízení znalostí by mělo navazovat na cíle organizace, mělo by zajistit např. to, že organizace řídí znalosti, které potřebuje k plnění strategických plánů apod. Pokud s řízením znalostí začínáte, obvykle se nedoporučuje začínat příliš revolučně a rapidně, ale spíše využívat pilotní projekty, které se týkají základních metod řízení znalostí, a následně přístup v organizaci rozšiřovat. Se základním souborem metod seznamuje podkapitola 5.2 metodiky. K identifikování cílů využijte široké škály názorů (pracovníků vašeho úřadu, 

členů zastupitelstva). 
Cíle rozdělte na krátkodobé a dlouhodobé. Seřaďte je podle priority. 
Neopomeňte, že by cíle měly splňovat požadavky SMART(ER).  
K jednotlivým cílům by měly být přiřazeni konkrétní lidé, termíny, zdroje a 
indikátory k jejich vyhodnocování. 
Cíle by měly zohledňovat to, že inovace ve zlepšování byste měli hledat 
spolu s pracovníky vašeho úřadu, případně v praxi jiných úřadů. Můžete 
zde využít nástroje, které metodika popisuje v kapitole 10. 

8. Návrh strategie vypracovávejte, nebo alespoň jeho finálnější podobu zkonzultujte s pracovníky úřadu. Při přípravě finální verze zohledněte jejich připomínky. Tak můžete podpořit to, že se s realizací strategie více ztotožní. 
9. Strategii finalizujte a předejte ke schválení v zastupitelstvu. 

  
Komentář z praxe: 
Některé starosty, tajemníky či jiné vedouc zaměstnance úřadů pojem „strategie“ dráždí, chápou je ve smyslu dlouhodobé činnosti. V tomto kroku jde ale o stanovení plánu či postupu pro zavedení řízení znalostí do každodenní praxe.  
Městský úřad Vsetín měl při zavádění kvalitního systému řízení stanoven jednoduchý plán, který zahrnoval termíny a odpovědnosti. Řízení znalostí bylo jeho neoddělitelnou součástí.  
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KROK 4 – SPOJTE PLÁNY ZAVEDENÍ ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ S KONKRÉTNÍMI ODPOVĚDNOSTMI (ROLEMI A ÚKOLY PRACOVNÍKŮ) 
Zavádění a zlepšování řízení znalostí byste měli organizovat.  
Již v plánech zavádění / zlepšování řízení znalostí byste měli spojit konkrétní cíle a aktivity s konkrétními lidmi. V úřadu by mělo být jasné, kdo je za implementaci a koordinaci řízení znalostí odpovědný a kdo také může reagovat na případné dotazy ze strany pracovníků úřadu, zastupitelů apod. Doporučuje se, aby podobné věci vstoupily do vnitřních dokumentů úřadu (organizačního či pracovního řádu apod.), případně do popisu pracovních pozic, promítly se do revize kompetenčního modelu, který je v úřadu uplatňován apod. 
Seznamte se s KROKEM 4 v kapitole 3 metodiky. Metodika zde  specifikuje odpovědnosti pracovních pozic, které pro organizování a koordinování řízení znalostí můžete využít. 
 
Komentář z praxe: 
Klíčovou roli při zavádění znalostí bude jistě hrát tajemník, pokud se bude týkat zejména personálních procesů, tak personalita (u menších úřadů je to starosta), pokud bude kladen důraz na IT technologie, tak osoba za ně odpovědná. 
Městský úřad Vsetín měl při zavádění kvalitního systému řízení stanoven jednoduchý plán, který zahrnoval termíny a odpovědnosti jednotlivých osob. 
 
 
KROK 5 – ZAVÁDĚJTE, MOTIVUJTE, POČÍTEJTE S PROBLÉMY,  NEBOJTE SE JICH 
Řízení znalostí na úřadu zavádějte/zlepšujte v návaznosti na schválenou strategii zavádění / zlepšování procesů řízení znalostí. Průběžně přemýšlejte nad tím, co ve vašem úřadě zavádění / zlepšování nástrojů řízení znalostí přináší / nepřináší. Snažte se také zjistit, co již funguje u jiných úřadů. Seznamte se s obsahem KROKU 5 ve třetí kapitole metodiky. 
Existující metodiky a odborné knihy nedoporučují úřadům v počátcích využívání řízení znalostí příliš revoluční změny, ale spíše využít pilotní projekty a základy metody.    
Snažte se motivovat své pracovníky, aby hledali cesty, jak řízení znalostí zlepšovat. Můžete využít nástroje pro vytváření nových znalostí, se kterými metodika seznamuje v kapitole 10. 
Během zavádění řízení znalostí se doporučuje oceňovat úspěchy. Nemusí jít pouze o výrazné ocenění finanční (mimořádnou odměnou). Motivovat pracovníky mohou i symbolické odměny a dárky. Obecně „snaha ocenit“ se cení. Pracovníky může pozitivně motivovat pochvala přímým nadřízeným, a to případně i před širším kolektivem apod. Takto může být oceněn i tým, oddělení anebo odbor úřadu, apod. 
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Komentář z praxe: 
Při zavádění je pravděpodobné, že se vyskytnou problémy. Důležité je, aby starosta, či tajemník úřadu byli ochotni a schopni problémy řešit. 
Při zavádění v Městském úřadu Vsetín se překonávaly problémy zejména spojené s ochotou či neochotou vedoucích pracovníků změnit svůj styl práce (zaváděl se komplexně systém řízení dle ISO). Jako kritérium pro přijímání rozhodnutí pro řešení problémů byl (kromě platné legislativy a normy ISO) upřednostňován „zdravý selský rozum“. Vzniklý systém řízení tedy nebyl dokonalý, ale odpovídal místním možnostem a podmínkám.  
 
KROK 6 - PRAVIDELNĚ VYHODNOCUJTE, SEZNAMUJTE A PRACUJTE S VÝSLEDKY HODNOCENÍ 
Zavádění řízení znalostí byste měli pravidelně vyhodnocovat.  Alespoň jednou za rok by mělo být vyhodnoceno plnění strategie zavádění / zlepšování řízení znalostí a doprovodných cílů a přijata následná opatření.  
Hodnocení by mělo stavět na indikátorech, které vymezila přijatá strategie řízení znalostí. Může také rozpracovávat sebehodnocení, které bylo pro její účely vypracováno (může jít o komentáře, co konkrétně se podařilo zlepšit apod.). 
Hodnocení by mělo vzít v potaz co možná nejvíce informací, nemělo by vycházet jen z přesvědčení vedoucích pracovníků. Mělo by kombinovat jejich vnímání, hodnocení spokojenosti a vnímání zaměstnanců, zákazníků, externích subjektů atp. Požadavky na řízení znalostí mohou přinést nové úkoly pro útvary, které jsou odpovědné za audity.  
S výsledky hodnocení byste měli seznámit všechny pracovníky i vedení samosprávy (zastupitele, případně radní).  
Hodnocení by se mělo promítnout do konkrétních opatření pro následující rok. Tato opatření mohou být před finalizací rovněž konzultována s těmi, kteří budou odpovědní za realizaci.  
Hodnocením se vracíte k výše uvedenému Kroku 1. 
 
Komentář z praxe: 
Žádný systém se nepodaří zavést napoprvé zcela dokonale. Průběžné hodnocení a zlepšování je nezbytné. 
Městský úřad Vsetín prováděl roční hodnocení systému, od roku 2003 bylo též každoročně provedeno hodnocení dle modelu CAF. Výsledné zprávy a návrhy opatření byly projednávány ve vedení města a, pokud to bylo (s ohledem na charakter opatření) zapotřebí, byly předkládány do orgánů města. 
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Pokud máte připomínky k textu, chcete se podělit o dobrou či špatnou praxi, nevíte si s něčím rady, napište e-mail řešitelskému kolektivu projektu (konkrétně využijte e-mail david.spacek@econ.muni.cz). 


