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17) MANAGEMENT 
Charakteristika managementu, vývojové etapy managementu a jejich hlavní představitelé  
(F. W. Taylor, Henry Ford, Tomáš Baťa, Elton Mayo, A. H. Maslow). Manager a jeho role: podle úrovně řízení, 
podle stylu řízení. Funkce managera. Současné metody řízení: turnaround, benchmarking, reengineering, 
MBO, CRM.  
 
Charakteristika managementu: z angličtiny = řídit, zvládnout 
 
MANAGEMENT  

- nauka o řízení firem. 
- proces plánování, organizování, vedení a kontroly podnikových činností zaměřených na dosažení 

podnikových cílů.  
 
VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU 
Za I. vývojovou etapu lze považ. klasickou, tradiční teorii managementu (začátek 20. stol). Jsou zaváděny 
metody vědeckého řízení, uplatňují se stimuly ve formě úkolových mezd, dochází k normování práce, 
formulují se všeobecné principy řízení firmy jako celku, principy ideálního typu organizace. Klasická teorie 
řízení je spojována se jmény F.W.Taylor, H. Fayol a M.Weber. 
 
Na poč 20. stol nastala potřeba zkoumat činnost dělníka, zkoumat kapacity dílny, věnovat pozornost řízení, 
nejen technické stránce výroby. Cílem bylo zvýšit produktivitu práce a výkonnost firmy. 
Frederic Winslaw Taylor (1856 - 1915) je považ za zakladatele "vědeckého řízení". Taylor dokonale znal 
poměry na dílně, jelikož prošel praxi strojníka, později inženýra i vedoucího pracovníka. Taylor zkoumal 
činnost dělníka. Vycházel z toho, že dělník je lenivý a pokud chceme zvýšit tempo výroby a produktivitu 
práce, musíme zavést pracovní normy. Vycházel z časových studií, každou pracovní operaci rozložil na 
základní úkony, změřil přesné časy potřebné k jejich vykonání a po eliminaci pohybů "chybných" resp. 
"neužitečných", matematicky stanovil "nejlepší způsob" pro vykonání dané práce v nejkratší době. 
Podkladem tohoto studia byla práce těch nejvýkonnějších dělníků tzv. First Class Man.  
 
TAYLOROVA DOPORUČENÍ 
1. zavést principy normování, 
2. pro určité druhy prací přiřazovat dělníky podle jejich kvalifikace a tuto kvalifikaci předem zajišťovat 
plánovitým výcvikem, 
3. zabezpečit správné rozdělení práce a zodpovědnosti mezi vedením a dělníky. 
 
Velkou úlohu připisoval Taylor motivaci děníků: Dělníka chápal jako ekonomickou bytost, kterou motivují 
hlavně peníze. Zavedl úkolové mzdy, založené na dvou sazbách - nižší a vyšší, podle plnění denního úkolu. 
Tvrdil zároveň, že dostanou-li dělníci větší mzdu, stávají se marnotratnými, začnou pracovat nepravidelně. 
Tvrdil, že většině lidí neprospívá, pokud zbohatnou rychle. Tvrdil že dělník nemůže chápat organizaci výroby 
a sám si organizovat svoji práci. Proto je nutná důsledná dělba práce mezi dělníky (fyzickou prací) a řídícími 
pracovníky (duševní práci). Přitom významnou úlohu přisuzoval kvalitě vedoucích výroby (předáků, mistrů).  
 
Henry Ford (1863 - 1947), průkopník inovací organizace a řízení výroby: zavedl normalizaci výrobků a jejich 
hromadnou pásovou výrobu. Ve výrobě Ford dodržoval maximální dělbu práce a to tak, aby platila zásada:  
"Každý dělník koná podle možností pouze jedinou práci, jediným pohybem!" Tak bylo možné využívat 
nekvalifikovaných dělníků po krátké době zácviku, dělníci nemuseli myslet ne automaticky pracovat. Ford 
nasadil konvejery (dopravní pásy). Tak přicházely pracovní předměty neustále k dělníkovi. 
Ford usiloval o společenskou motivaci svých zaměstnanců, společný zájem dělníka i podnikatele. Protože  
intenzita práce a tempo výroby byly dány rychlostí dopravních pásů, Ford uplatňoval časové mzdy.  
 
Tomáš Baťa (1876 - 1932), podnikatel, který se seznámil s taylorizmem a fordizmem a  s americkým 
tempem výroby a jako první uplatnil v Československu americký způsob řízení s vlastními originálními prvky. 
Začal hledat v obuvnické výrobě operace, při kterých vzniká nejvíce ztrát a zjistil, že jde o vykrajování kůže. 
Podstata nového způsobu řízení byla v tom, že podnikatelské riziko se přenášelo na mistry a dělníky: mistr 
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prodával dělníkovi kůží s tím, že určil, kolik kterých dílců má z ní vyrobit. Nevykrájel-li dělník určený počet, 
musel odpad kůže uhradit. Sám si vychovával pracovníky i misty v tzv. Ba´tových školách práce. Dělníci měli 
u Bati tvrdý režim, ale velice vysoké výplaty a měli zabezpečené bydlení. Baťa se o své zaměstnance dobře 
staral.  
 
Henry Fayol (1841 - 1925), Francouz, tvůrčí inženýr. Fayol soustředil oproti Taylorovi pozornost na řízení 
firmy jako celku a zformulování jeho všeobecných principů. Neopíral se o pokusy, ale o své vlastní, 
dlouholeté zkušenosti, získané při řízení firmy. 
Fayol nepovažoval řízení jako výjimečné privilegium vrcholového vedení. Na rozdíl od Taylora dokazoval, že 
řídící funkce existují na jakékoliv úrovni organizace. 
Doporuč, aby byly zřízeny odborné štáby, skládající se ze specializovaných odborníků. Štáby stojí mimo 
liniové soustavy řízení, čím je zachována jednota přikazování. Jedná se o tzv. liniově - štábní organizační 
strukturu, uplatňovanou dodnes. Své zásady řízení nepovažoval Fayol za konečné a neměnné, ale 
připouštěl, že k nim přibudou ještě další, podle nových podmínek a zkušeností. Fayol požadoval, aby se 
zavedlo vyučování o řízení na všech stupních škol.  
 
Tvůrcem byrokratického modelu organizace byl německý sociolog Max Weber (1864 - 1920). Vypracoval 
základy "ideálního typu" organizace, který nazval byrokratickým modelem, byrokratickou organizací. 
Byrokracii nechápal v dnešním slova smyslu (jako zbytečné, papírové úřadování ap.), ale jako systém 
fungující na základě pevných norem, pravidel a povinností.  
 
II. vývojovou etapu představuje tzv. teorie mezilidských vztahů. Představitelé této vývoj etapy se 
soustředili na zkoumání lidských vztahů, psychologické motivy chování se lidí v pracovním procesu, 
spolupráci a konflikty, komunikaci, vedení lidí, neformální organizaci. Jednalo se zde o nový přístup k teorii 
managementu oproti klasickému taylorizmu, který chápal člověka jako stroj. K významným představitelům 
této etapy patří: Elton Mayo (1880 - 1949). Rozvoj teorie mezilidských vztahů byl zaznamenán v dalším 
období před II. svět. válkou, představitelem je zejména Chester Barnard (1887 - 1961). V poválečném 
období to byli A. H. Maslow, Mc Gregor (teorie X a Y) a další. 
Počátek této "školy lidských vztahů" nacházíme v tzv. Hawthornském experimentu. Skupina odborníků z 
pověření firmy Western Electric Company začala v r. 1924 zkoumat vliv sociálních podmínek, únavy a 
pracovních přestávek na dosahovanou produktivitu práce. Po zapojení se do experimentování přizvaného 
Doc. E. Maya z Harvardské univerzity bylo prokázáno, že rozhodující vliv na růst produktivity práce dělnic 
nemají faktory hmotné, ale faktory psychologické a sociální.  
 
Elton Mayo (1880-1949) - Podstata Mayovy koncepce tkví v tom, že sama práce, výrobní proces a fyzické 
potřeby mají relativně menší význam než sociální a psychologické postavení dělníka ve výrobním procesu. 
Proto doporučuje zkoumat všechny výrobní problémy z hlediska lidských vztahů a současně respektovat 
sociální a psychologické činitele. 
Výsledky Hawthornského (hósónský) experimentu přinesly důkazy o existenci neformální organizace v 
rámci organizace formální. Neformální organizace vzniká na podkladě společných citových vztahů 
(sympatie, přátelství) zaměstnanců, nebo je projevem racionálního výběru podle určitých zájmů. Vztahy 
zaměstnanců regulují nepsaná pravidla, tzv. sociální normy, které se předávají ve zvycích a tradicích. Proto 
Mayo doporučuje orientovat se na tuto sociální skupinu při řešení problémů, respektovat přitom její 
psychologické a sociální zvláštnosti. 
Teorie mezilidských vztahů významně ovlivnila další rozvoj managementu. V praxi firem se šířily průzkumy 
motivace lidí, vedoucí se vzdělávali v psychologii a sociologii, zakládaly se personální útvary atd.  
 
A.H. Maslow se svojí psychologickou teorií motivace lidí. A.H. Maslow formuloval hierarchii lidských potřeb 
tzv. „pyramidu potřeb“  
Douglas Mc Gregor "teorie X" (člověk má přiroz. odpor k práci, musí být usměrňován, kontrolován a řízen) a 
"teorie Y" (lidé jsou schopni se sami řídit a kontrolovat) 
 
Ve III. vývojové etapě se rozvíjí moderní teorie managementu. 
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IV. vývojová etapa je založena na zkušenostech, názorech a doporučeních pro řízení na základě praxe – 
tedy netvoří uspořádanou teorii managementu, ale konkrétní doporučení. 
V. vývojová etapa zavádí Participační přístupy. Zaměstnanci by se měli podílet na výsledcích firmy, na 
rozhodování, na vlastnictví. Počátky tohoto směru můžeme najít např. už u Baťova systému řízení.   

 
Manažer a jeho role 
MANAŽER 

- může, ale nemusí být zároveň podnikatelem a majitelem firmy. 
- je odpovědný za dosahování cílů firmy. Využívá přitom kolektiv spolupracovníků. 
- nenese riziko podnikání jako podnikatel 

 
ROLE MANAGERA = postavení managera ve firmě 
 
1) Podle úrovně řízení 
a) top management – nejvýše postavení řídící pracovníci (ředitel, náměstek ředitele, prezident společnosti 
a jeho viceprezidenti,...). Nepočetná skupinka nejlépe placených lidí na jejichž umění řídit a znalostech 
závisí úspěch firmy. 
b) střední management – vedoucí útvarů firmy (vedoucí marketing. oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí 
kontroly jakosti,...). Jsou podřízeni top managementu a zároveň nadřízení nejníže postaveným vedoucím 
pracovníkům. Jejich řídící působení má kratší časový dopad, jsou více zaměstnáni operativním řízením 
svěřených útvarů. Výrazně početnější skupina lidí, než u top managementu. 
c) nižší management – jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům (mistr dílny, vedoucí závodní 
jídelny,...). Nejpočetnější skupina managerů ve firmě. Operativní řízení, perfektní znalost detailů a 
schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů. 
 

- toto členění je u velkých firem. U malých firem střední management chybí. 
Manageři představují určitou pyramidu, jejíž základnu tvoří nejnižší management a špičku top 
management. 
 
2) Podle stylu řízení 
a) autokrat – vedoucí, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a 
náměty. Detailně a systematicky kontroluje, zda byly přesně splněny jeho příkazy. Tento styl je typický např. 
pro armádu a ve firemní praxi je úspěšný tam, kde podřízení nemají o práci zájem, nebo o práci nepřemýšlí 
a jsou raději, když dostavou přesné pokyny, co a jak mají dělat. 
b) demokrat – vedoucí, který bere ohled na názory svých podřízených, konečné rozhodnutí však musí 
udělat sám a kontroluje jejich splnění. Tento styl je výhodný, pokud podřízení mají zájem o svou práci, 
přemýšlí o ní a snaží se ji zlepšit.   
c) liberál – vedoucí, který nepoužívá přímých řídících příkazů. Tento styl je vhodný v organizacích, kde 
pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškol. vzděláním, kteří mají vysokou vnitřní motivaci k práci (např. 
výzkumná pracoviště, vysoké školy,...). Úkolem vedoucího je zde především vytvářet podmínky pro dobrou 
práci. 
 
FUNKCE MANAGERA 
= činnost, kterou manager ve firmě vykonává 

1) plánování – manager stanovuje cíle a postupy k jejich dosažení 
2) organizování 
3) výběr a rozmisťování pracovníků 
4) vedení lidí 
5) kontrola 

 
Současné metody řízení 
Např. tzv. turnaround (obrat podniku od úpadku k prosperitě). Tato metoda se využívá například: 

 při zvyšování atraktivnosti výrobků pomocí inovací, 

 při vytváření nového jména firmy atd. 
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Velice populární metodou, která se v současnosti používá je metoda benchmarking, která znamená 
srovnání podniku s nejlepším podnikem na trhu. Tato metoda za pomocí této analýzy nám napomáhá 
přiblížit postavení svého podniku k největšímu konkurentovi na trhu. 
 
Outsourcing (subdodávka). Znamená částečné nebo úplné přenesení určité činnosti na externího partnera. 
Např. úklidové a stravovací služby apod., protože je lze získat dodavatelsky ve stejné kvalitě s nižšími 
náklady. Opakem outsorcingu je insourcing kdy podnik sám, ve vlastní režii, provozuje činnosti, které 
doposud odebíral od jiných. 
 
Od poč. 90. let je velice uplatňovanou metodou v řízení reengineering (zavádění radikálních organizačních 
změn v podniku. Jde o zásadní zlepšení procesů podnikání, způsobů myšlení a chování pracovníků) 
 
CRM = Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky  
- je cílená a smysluplná komunikace se zákazníky. Usnadňuje kontakt, pomáhá získat a třídit informace a 
zejména zvýšit efektivitu péče o zákazníky a udržovat s nimi dlouhodobé dobré vztahy, zvýšit jejich loajalitu 
a tím budovat dobré jméno firmy  
 
MBO = Management by Objectives = řízení podle cílů 
je to manažerská technika, která se rozvinula se záměrem zvýšit participaci zaměstnanců na řízení 
organizace, posílit  jejich  motivaci  a  upevnit  přenášení  cílů  z vedení organizace na nižší stupně řízení. 
Základní prvky systému MBO: 

 určování cílů a plánů - nadřízený stanovuje s pracovníkem cíle na nastávající období (např. 3 
měsíce)  

 pracovník usiluje v průběhu období o splnění stanovených cílů a vedoucí mu k tomu poskytuje 
určité podmínky. 

 po uplynutí období se vedoucí setkává s pracovníkem znovu a projednávají dosažené výsledky 
s vytyčenými cíli. Následuje určení nových cílů pro další období. 

 


