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ÚVOD 

V dnešní dob� je zodpov�dnost klí�ovou 
kompetencí [9], [3], [12] požadovanou na každé 
desáté pracovní místo. Odpov�dnost za své 
jednání je stále cenn�jší vlastností manažer�. 
V dob� globální ekonomické krize a 20 let po 
založení v�tšiny soukromých firem zde v 
regionu, pomalu odcházejí vlastníci z �ídících 
pozic a vybírají odpov�dné a schopné nástupce. 
Udržení dobrých osobních vztah� v rámci 
p�eshrani�ního podnikání, které bývá pro 
takovéto podniky velmi d�ležité, je pak nutností 
k udržení a p�ípadn� i posílení tržní pozice 
podniku.  

�ím více je �lov�k provázán s ostatními, tím 
více nar�stá v okolí p�edpoklad jeho v�tší 
zodpov�dnosti, který jedince svazuje.[1] Stejný 
systém platí i v organizaci, kde provázanost 
zam�stnanc� a rostoucí povinnosti zavazují 
manažera k dodržování jasn� dané 
odpov�dnosti.  

Zodpov�dnost je ochota a p�ipravenost 
jednotlivce p�ijmout odpov�dnost, �i sdílenou 
odpov�dnost, ve stanoveném rámci a dokázat 
p�esn� odhadnout následky vlastního jednání. 
Ve firmách se p�ipojuje profesní hledisko, které 
se skládá z posouzení míry d�v�ryhodnosti, 
spolehlivosti a pohotovosti k pracovnímu 
výkonu, aby výsledkem byl kvalitní výrobek �i 
služba. [8] 

D�ležitou složkou zodpov�dnosti je schopnost 
identifikovat se s úkolem, p�ed který je 
zam�stnanec postaven. Splnit požadované 
�innosti sv�domit� a spolehliv�. Být ochoten 
p�evzít úkol a s ním spojenou �ást odpov�dnosti 
za druhé a po�ítat s možnými d�sledky svého 
jednání nejen pro svou osobu, ale také za 
kolektiv a spole�nost. Také zodpov�dný a 
schopný manažer by m�l být sou�ástí každého 
pracovního týmu, nebo� míra odpov�dnosti si 
p�ímo úm�rn� vytrácí s po�tem �len� skupiny. 
[2] 

1. CÍL A METODIKA 

Cílem práce je porovnat odpov�dnost jako 
kompetenci manažer� se studenty vysokých 
škol. Použitá data byla získána v rámci 
diserta�ní práce a od 221 manažer� a od 376 
student� vysokých škol pomocí dotazníkového 
šet�ení. Dotazníkové šet�ení probíhalo 
v oblastech, kde velmi �asto dochází 
k p�eshrani�nímu podnikání. Testování bude 
probíhat pomocí testovacích hypotéz. V rámci 
výpo�t� je vždy položena nulová hypotéza, že 
kompetence manažer� a student� se shodují na 
základ� analyzovaných dat a alternativní 
hypotéza, že kompetence manažer� dosahují 
vyšší úrovn� než kompetence student�. 

Data byla testována pomocí dvouvýb�rového 
Wilcoxonova testu [11] a jeho asymtotické 
varianty. Jedná se o neparametrický 
dvouvýb�rový test, který se nej�ast�ji používá, 
pokud není spln�n p�edpoklad normality dat. 
Jelikož mírné porušení normality u vzork� 
v�tších než 30 nemá zásadní dopad na výsledky 
testu. 

Nech� X1, ..., Xn a Y1, ..., Ym jsou dva 
nezávislé náhodné výb�ry ze dvou spojitých 
rozložení, jejichž distribu�ní funkce se mohou 
lišit pouze posunutím. x0,50 a y0,50 jsou 
ozna�eny jako medián prvního a druhého 
rozložení. Vždy je testována hypotéza, že 
distribu�ní funkce obou rozložení jsou shodné, 
jinými slovy, že mediány se rovnají. Oproti 
alternativ�, že první z medián� x0,50 manažer� 
je v�tší než druhý jmenovaný. [4, 7] 

H0 = x0,50 – y0,50 = 0 proti HA= x0,50 > y0,50 
[0] 

V první fázi jsou všechny (n + m) hodnot X1, ..., 
Xn a Y1, ..., Ym uspo�ádány vzestupn� podle 
velikosti. Jelikož celý proces testu probíhá 
elektronicky pomocí softwaru Statistika v 10, 
není tento krok v práci zapisován, jelikož se 
jedná pouze o lapidární operaci. 
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Dále jsou zjišt�ny sou�ty po�adí hodnot X1, ..., 
Xn a ozna�ena jako T1. Sou�et hodnot v po�adí 
student� Y1, ..., Ym bude zna�en T2. 

Dalším krokem je vypo�tení testované statistiky 
pro U1 a U2, p�itom stále platí, že U1 + U2 = mn 
[00] 

�� � �� �����	
 � �� , �
 � �����	
 �
�
 [0] 

Pokud statistika min �����
� 	 tabletované 
krické hodnot�, pro zvolené rozsahy obou 
výb�r� a zvolenou hladinu významnosti, pak 
nulovou hypotézu o totožnosti porovnávaných 
skupin zamítneme na hladin� významnosti 
 = 
0,05.  

Jelikož pro oba vzorky ve všech testovaných 
p�ípadech platití, že n, m jsou v�tší než 30 je 
p�istoupeno k asymptotické variant� 
Wilcoxonova testu (Mann-Whitney�v test), který 
se využívá pro n a m v�tší t�iceti. Kde U´1 = min 
�����
�. 
 

�� ��� ���
�

���������	
��

 [0] 

Kritický obor hodnot pro pravostranou alternativu 
W= <k2, n> Nezáporné hodnoty k1 a k2 jsou 
p�esn� dány v odborné literatu�e. H0 zamítáme 
na hladin� významnosti 
 pokud U0 � W. [6] 

Výsledky testu dokládají rozdíly v posunutí 
k�ivek jednotlivých kompetencí manžer� a 
student�. 

2. VÝSLEDKY 

Stanovení hypotéz:   X= zodpov�dnost u 
manažer� 

Y= zodpov�dnost u student� 

H0 = x0,50 – y0,50 = 0  

HA= x0,50 > y0,50 

Testová statistika: 

Dvouvýb�rový Wilcoxon�v test (Mann- 
Whitney�v U test) 

Zvolená hladina významnosti: 
=0,05 

Nejprve byly veškerá n + m hodnot X1, …, Xn a 
Y1, …, Ym uspo�ádány vzestupn� podle 
velikosti. Z d�vodu velkého množství dat byl 
tento krok provád�n elektronicky. 

Zjistíme sou�et po�adí hodnot X1, …, Xn a 
ozna�íme ho T1. Sou�et po�adí hodnot Y1, …, 
Ym ozna�íme T2. 

T1 = 2709096 

T2 = 3708057 

Vypo�teme statistiky �� � �� �����	
 � �� , 

�
 � �����	
 � �
  

P�itom plátí, že U1 + U2 = mn 

U1 = 1162161 

U2 = 1829295 

Tabulka 1 vytvo�ena v softwaru Statistica v10, 
ukazuje nejd�ležit�jší zjišt�né hodnoty u 
zodpov�dnosti. U zna�í požadovanou min. 
hodnotu z U1 a U2. Z je hodnota asymptotické 
testové statistiky v metodice zna�ené jako U0. 
p- hodnota je již vypo�tená požadovaná 
hodnota, která bude porovnávána s 
 a dále 
rozhodovat o zamítnutí �i nezamítnutí nulové 
hypotézy. Dále bude p-hodnota upravena pro 
jednostrannou alternativní hypotézu a op�t 
konfrontována s 
.  

 
Tabulka 1:Mann-Whitney�v U test 

Ozna�ené testy jsou významné na hladin� p <,05000 

 Sou�et 
manažer� 

Sou�et 
student� 

U Z p-hodnota 

Zodpov�dnost 2709096 3708057 1162161 11,16113 0,000000 

Zdroj: zpracováno autorem 

 
0,00000 < 0,05 
p-hodnota < � 
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Jelikož kone�né p-hodnota je blízká nule a je 
menší než zvolené 
 zamítáme nulovou 
hypotézu na hladin� významnosti 0,05. 

p-hodnota / 2 < 
 

0,00000 < 0,05 

Na základ� analyzovaných dat se alternativní 
hypotézu nepoda�ilo zamítnout, jelikož polovina 

z p- hodnoty je stále menší než zvolené 
. Proto 
m�žeme nadále tvrdit, že manaže�i dosahují 
lepší zodpov�dností než studenti. 

Výsledek testu dokládá také Obrázek 1, kde je 
znázorn�no, že vrchol levé k�ivky u manažer� je 
v oblasti 4,2 bodu a u pravé k�ivky student� u 4 
bod�.  

 
Obrázek 1: k�ivky 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 
Jednozna�né znázorn�ní je z�ejmé na Obrázku 2, kde je v krabicovém diagramu nazna�en nej�ast�jší 
výskyt hodnot manažer� (levá �ást) a student� (pravá �ást) a�koliv 25% a 75% výskyt je shodný, 
hodnota mediánu je u manažer� výrazn� výše než u student�, což potvrzuje zamítnutí nulové hypotézy. 
 
Obrázek 2: krabicové vyjád�ení 
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Zdroj: zpracováno autorem 

 

ZÁV�R 

Z výsledk� vyplývá, že studenti zaostávají 
v kompetencích týkajících se odpov�dnosti za 
manažery. U student� by m�la být více 
rozvíjena jak kolektivní odpov�dnost, tak osobní. 
Ob� tyto odpov�dnosti lze zlepšovat díky 
seminárním samostatným a týmovým pracím.  

Odpov�dnost uvnit� týmu by m�la být rozvíjena 
v rámci semestrálních prací ve skupinách kolem 
8 �len�, skupina si v ideálním stavu p�irozen� 

ur�uje a hlídá míru odpov�dnosti každého �lena 
za pln�ní konkrétních úkol�. Má výhodu, že 
každý �len týmu nabývá pocitu, že je za své 
osobní výsledky odpov�dný kterémukoliv 
dalšímu �lenu týmu. Vyvolává v n�m ur�itý pocit 
závazku v��i ostatním. Tento pocit vzniká díky 
spole�nému cíli, který jedinec chápe jako 
d�ležit�jší než osobní.[5] Díky týmovému cíly, 
má každý �len právo požadovat odpov�dnost od 
ostatních �len� skupiny a zárove� se jim cítit 
odpov�dný. Tým díky tomu v�tšinou sám ur�uje 
postihy a sankce pro neaktivní a pasivní �leny, 
v opa�ném p�ípad� je pot�eba vstupovat do 
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skupin a pokusit se utvo�it motivující atmosféru, 
která by tým navedla na ideální rozd�lování 
úkol� a s tím spojenou odpov�dnost.  

Na osobní odpov�dnost musí být na vysokých 
školách kladen v�tší d�raz, studenti p�echázejí 
v této fázi k vlastní odpov�dnosti a odstupují do 
zna�né míry od odpov�dnosti, kterou za n� 
p�ebírala rodina. Velmi �asto se v této fázi stává, 
že student podce�uje následky svého jednání. 
Je pro n�ho p�ekvapivé, že odpovídá sám sob� 
a proto se mnohdy uchyluje vlastnímu 
omlouvání. Tento efekt popisuje Berit Karseth 
[10] jako: „napsání omluvenky na cokoliv“, kde 
p�irozeným následkem pro jedince je 
vysv�tlování všech negativních následk� jako „ 
vn�jší, cizí vinny“. Práv� proto je nezbytné 
studenty, postupn� u�it získávat odpov�dnost za 
své jednání, a� už pravidelnou soustavnou 
�inností v hodinách, nebo dlouhodobou 
samostatnou seminární prací s více kontrolními 
body až po pouhé zadání úkolu na za�átku 
semestru a kontroly na jeho konci ve vyšších 
ro�nících. Tato vlastnost je pak následn� velmi 
cen�na a hlavn� vyžadována zahrani�ními 
zam�stnavateli i podniky, které se zam��ují na 
mezinárodní obchod jako takový �i se u nich dá 
pozorovat alespo� slabá tendence 
k p�eshrani�nímu podnikání.  
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RESPONSIBILITY AS A MAIN COMPETENCE 

Jaroslav Vrchota, Monika B�ezinová, Jaroslava Smolová  

Abstract:  This article aims to compare the responsibilities of managers and university students. This 
comparison is performed by formulating a hypothesis and subsequent authentication using the Wilcoxon 
test, where answers from both of the groups are compared. In conclusion, the article summarizes the 
results and possible improvements and development of students in scope of education at the university 
field. Paper is one of the solutions of grant research MEB061008 “Cross border enterprise – B2B 
marketing and distribution in Austria and Czech Republic”. 
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