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18) Manažerské činnosti 
Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy 
organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a operativní řízení. Vedení 
lidí, motivace, kontrola. BCG matice.  
 
Základní manažerské funkce – plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. 
Rozlišujeme základní funkce řízení, kterými se prolínají funkce průběžné a dále jsou to funkce zabezpečovací 
 
1. Základní fce řízení se dělí na: 

 Plánování, 

 organizování, 

 operativní řízení, 

 kontrola. 
2. Průběžné fce řízení: 

 Rozhodování, 

 koordinování, 

 regulování, 

 vedení lidí, motivování, 

 komunikování. 
3) Zabezpečovací fce řízení: zabezpečení informační, personální, prostředky. 
 
Základní manažerské funkce 
Manažerské fce jsou aktivity, které manažer řeší v průběhu své řídící činnosti, a které vedou k dosažení 
předem stanovených cílů. Základní fce řízení mají cyklický charakter, což prokazuje jejich vzájemnou 
propojenost v podobě tzv. manažerského kruhu. Cyklus řízení začíná plánováním, vytýčením cílů, úloh a 
prostředků k jejich realizaci. Potom následuje organizování, tzn. uspořádání prvků a vytváření podmínek pro 
úspěšné plnění úloh. Další  je fáze operativního řízení a čtvrtou fázi cyklu řízení je kontrola, která zabezpeč 
poznání toho, jaký je průběh plnění úloh a dosahování cílů, jaké jsou výsledky. Jde o zpětnou vazbu v cyklu 
řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánování 
- je fcí výchozí, protože od jejího plnění se odvíjí celková činnost podniku zaměřená na dosahování 
vytýčených cílů. 
Výstupem procesu plánování je soustava plánů, které se odlišují délkou plánovacího období, rozsahem a 
podrobnostmi zpracování.  
 
Podle časového hlediska a řídící úrovně, kde jsou plány zpracovávány: 
a) plány strategické (dlouhodobé), 
b) plány taktické (střednědobé), 
c) plány operativní (krátkodobé). 
a) Strategické plánování vykonávají manažeři na nejvyšší úrovni řízení v podniku. Výsledkem jsou strategické 
cíle a plány. Je to plánování výchozí a délka jeho období je obvykle 5 a více let. Plánování se týká předmětu 
podnikání, rozsahu podnikání, jeho rozvoji anebo útlumu.  

Plánování 

 

Organizování 

 

Operativní 

řízení 

Kontrola 
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b) Taktické plánování představuje střední úroveň plánování, jeho časový horizont se pohybuje od 1 roku do 
5 let. Hlavní pozornost je zaměřena na specifické oblasti podnikání. Např. na sledování tržních podmínek, 
odvozování finančních cílů a zdrojů potřebných na splnění cílů základních ap. 
c) Operativní plánování má časový horizont plánování 1 rok a zejména kratší období. Pozornost je zde 
soustředěná na krátkodobé plány výroby, prodeje, personální, atd.  
 
Organizování 
Jeho posláním je soustředit a uspořádat prostředky tak, aby s jejich pomocí bylo dosaženo stanovených cílů. 
K tomu je důležité udržovat organizační strukturu podniku, vybavit podnik pracovními silami, strojním 
zařízením a uspořádat jeho útvary tak, aby byly schopny relativně samostatně plnit své fce. 
 
Pojem "organizace" je spojován s několika významy, např.: 
1. Organizace jako instituce podnik, VŠ, družstvo, atd., ale také organizace hospodářské, rozpočtové apod. 
2. Organizace jako vlastnost instituce. Jedná se o stupeň, resp. míru organizovanosti. 
3. Organizace jako aktivita, činnost vyjadřuje proces organizování, 
4. Organizace jako uspořádání, tzn. jako organizační struktura podniku, vysoké školy apod.  
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
- lze ji vyjádřit organizačními schématy. Tvar organizační struktury podniku představuje způsob jeho 
vertikálního i horizontálního členění ve vzájemné kombinaci.  

 Vertikální dimenzi tvoří tzv. stupně řízení, což znamená dělbu pravomocí a zodpovědnosti. 
Hierarchickým uspořádáním těchto stupňů řízení se vytvářejí vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

 Horizontální dimenzi představuje počet tzv. pozicí, útvarů, lidí. 
Organizační struktury podniků tvoří pyramidové uspořádání soustavy pracovišť (lidí) seskupených do útvarů.  
 
 
     top management 
 
                   vedoucí 
 
                                                                                      vedoucí na nižší úrovni 
 
 
 dělníci 
 
Organizační struktury podniků většinou nemají tvar pravidelné pyramidy, ale rozšiřují se i zužují 
nerovnoměrně, podle počtu podřízených pracovníků vedoucím na jednotlivých stupních řízení. 
Rozeznáváme: 
1) širokou organizační strukturu 
2) vysokou organizační strukturu. 
Široká (plochá) organizační struktura podniku má malou, nízkou vertikální členitost, tzn. malý počet stupňů 
řízení, ale na jednotlivých stupních řízení je více pracovišť, pracovníků, podléhajících 1 vedoucímu 
Vysoká organizační struktura podniku se vyznačuje velkým počtem stupňů řízení a malým počtem útvarů 
(pracovišť) a pracovníků podléhajících vedoucím na jednotlivých stupních řízení. 
 
Základní typy organizačních struktur 
1) liniová organizační struktura, 
2) štábní, funkční organizační struktura, 
3) liniově-štábní organizační struktura, která je základem tzv. kombinovaných organizačních struktur 
 
Liniová organizační struktura patří mezi nejstarší struktury, označována také jako vojenské. Znamená 
uspořádání činností podniku jen do liniových útvarů v čele s liniovými vedoucími. Liniový vedoucí musí 
vykonávat kromě svých liniových fcí i fce odborné. Platí zde podřízenost nižších útvarů jednomu 
nadřízenému liniovému vedoucímu, jedině od něho mohou dostávat příkazy. 
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Výhody: Jednoduchý, méně nákladný způsob řízení. Přesně vymezené vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 
Jednota řízení. 
Nevýhody: Liniový vedoucí je značně zatížen, je za vše odpovědný a nemůže se specializovat jen na určitou 
činnost - musí být odborníkem ve všech směrech - což je často nemožné!! 
 
Funkční (štábní) typ organizační struktury se zrodil z potřeby odborného řešení problémů, s jakými se 
potýkala liniová organizační struktura. Je založena na specializaci řízení, na působnosti specializovaných 
odborných útvarů v čele s vedoucími. Pracovník (nebo dílna) je takto podřízen více pracovníkům a dostává od 
nich pokyny v dané oblasti řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody: Specializace práce, zvyšuje se kvalifikovanost a odbornost řízení. Řízení se stává operativnější, lépe 
reaguje na změny v objektu řízení. 
Nevýhody: Narušení principu jediného odpovědného vedoucího. Křížení pravomocí (křížení příkazů- problém 
v nejednotném vedení). Řízení je nákladnější. 
 
Nedostatky liniové i funkční organizační struktury vedly k vytvoření různých variací kombinace liniové a 
funkční (štábní) struktury. Jednou z těchto variací je např. liniově - štábní organizační struktura. 
Štáb = je poradní útvar s odborníky, specialisty z různých profesí. Poskytují poradenské služby, posudky, 
stanoviska k různým materiálům apod. Vedoucí štábních útvarů nemají přikazovací pravomoc. 
 
Základ liniově - štábní organizační struktury tvoří liniové útvary v čele s liniovými vedoucími, kteří 
komplexně řídí svěřenou organizační jednotku. Liniový vedoucí vystupuje v poloze koordinátora všech 
námětů štábních pracovníků, schvaluje je a jenom on je odevzdává (formou příkazů) nižším organizačním 
složkám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody: 

- Uplatnění odbornosti v řízení při zachování jednoty řízení liniovými vedoucími. 
- Zvyšuje se kvalita řízení při ulehčení práce liniových vedoucích. 
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Nevýhody: 
- Nárůst štábních útvarů, jejich neformální obcházení liniových vedoucích způsobuje problémy a 

ztěžuje pružné řízení podniku. 
 
Formální organizační struktura je výsledkem organizování podle určitých formálních předpisů. Zásady a 
struktura formální organizace je zakotvená v řídících a organizačních normách podniku.  
 
Rozhodování 
- činnost, jejímž cílem je vybrat tu variantu, která podle zvolených kriterií slibuje nejlepší výsledky. Manažer 
tedy musí vyhodnotit získané informace a učinit závěry. Výsledkem je vydání rozhodnutí. Úlohou manažera 
je nejen vydávat rozhodnutí, ale také zabezpečovat jeho realizaci. 

 
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ROZHODOVÁNÍ: 

 je dána možnost výběru, 

 výběr řešení je vědomý a cílevědomý, 

 výběr řešení se děje podle určitých kritérií, 

 výběr končí výkonem rozhodnutí 
 
Operativní řízení (realizace): když je navržen plán a připraven organizační systém, přistupuje se k realizaci 
procesu řízení. Činnosti směřující k dodržování časových plánů, technologických postupů, atd.  
 

Vedení lidí: je proces ovlivňování, usměrňování, stimulování výkonů pracovníků (jejich motivování) 
za účelem plnění stanovených cílů. 
 
Vedení lidí v podstatě spočívá: 
a) v uplatnění vhodného, účelného stylu vedení, 
b) ve vhodném, účinném ukládání úloh pracovníkům (delegování), 
c) kontrole činnosti pracovníků, 
d) účinném motivování pracovníků, 
e) efektním způsobu komunikace s pracovníky. 
 
STYLY VEDENÍ 

 autokratický styl se uskutečňuje na základě příkazů. Zaměřuje se na ukládání úkolů, vedoucí o všem 
rozhoduje sám, udržuje nízkou komunikaci s podřízenou skupinou lidí, vystupuje v pozici jediného 
rozhodovatele, příkazce a zodpovědného pracovníka.  

 demokratický styl práce manažera je méně direktivní, bere do úvahy názory a postoje členů 
podřízené skupiny, zakládá se na přesvědčování; manažer dává prostor podřízeným, podněcuje jejich 
angažovanost, iniciativu, umožňuje jim podílet se na řízení rozhodování, 

 liberální styl se projevuje smířlivostí a snášenlivostí manažera co se na druhé straně projevuje v 
nízké autoritě, ale vysoké prestiži a oblíbenosti. 

 
MOTIVACE  
Motivace představuje vnitřní hnací síly usměrňující jeho jednání a prožívání, jsou to vnitřní podněty člověka 
vedoucí k určitému konání.  
Motiv jsou vnitřní pohnutky, které podněcují jednání člověka. Projevují se jako důvody jednání člověka. 
Zdrojem motivace jsou: potřeby, hodnoty (něco, čeho si člověk váží, ovlivňuje jeho chování), ideály (vzor, ke 
kterému člověk směřuje), návyky (zautomatizované způsoby jednání v určité situaci). 
 
STIMULACE 
Soubor vnějších pobídek, podnětů působících na motivaci pracovníků a ovlivňujících jejich jednání. 
Stimul - vnější pobídka, která má určitý motiv pracovníka podnítit nebo utlumit a tím ovlivnit jeho jednání 
 
Delegování – nadřízený předává podřízenému pravomoc ke splnění úkolu, ale odpovědnost mu zůstává.  
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Kontrola - tj. zjišťování skutečného průběhu činností a dosahovaných výsledků. Kontrola prostupuje všemi 
ostatními fcemi řízení. 
 
POSLÁNÍ KONTROLY 

 zjistit včas odchylky mezi záměry, cíli, plánovanými úkoly a jejich realizaci, 

 zjistit příčiny těchto odchylek, 

 vyvodit závěry, zda-li odchylky bude možné odstranit beze změny plánu, anebo s upřesněním 
(změnou) plánu. 

 
DRUHY KONTROLY 
1. Podle vykonavatele kontrolní činnosti rozlišujeme kontrolu: 

 vnitřní (interní), vykonávanou pracovníky podniku (vedoucími útvaru, kontrolním útvarem), 
 vnější (externí), vykonávanou externími pracovníky státní správy např. kontrola banky, auditorů 

apod. 
 
2. Podle úrovně řízení podniku: 

 kontrola na vrcholové úrovni, zaměřená na plnění strategických cílů, na souhrnné výsledky podniku, 
 kontrola na nižších úrovních řízení, zaměřuje se na jednotlivé oblasti činnosti podniku 

 
3. Podle časového rytmu: 

 kontrola pravidelná - soustavná, 
 kontrola periodická, 
 kontrola nepravidelná, 
 kontrola jednorázová. 

 
6. Podle stádia činnosti kontrolovaného objektu: 

 kontrola preventivní (předběžná, vstupní) 
 kontrola průběžná (operativní) se uskutečňuje v průběhu realizace výkonného procesu; zaměřena na 

včasné odhalování odchylek a jejich příčin a zabezpečení jejich odstranění, 
 kontrola následná (výstupní) po ukončení příslušných aktivit; zaměřená na to, jak se splnily vytýčené 

cíle, plány, jaké vznikly odchylky a jejich příčiny, kdo je zavinil ap. 
 
MODEL BCG 
Analýza portfolia podle modelu BCG je založena na myšlence, že výše peněžních prostředků vytvořených 
jednotlivými SPJ je těsně spojena s tempem růstu trhu a relativním tržním podílem. Obě veličiny se obvykle 
vztahují k období jednoho roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=03 
 
Model BCG předpokládá, že každá SPJ bude umístěna v jednom ze čtyř kvadrantů uvedené matice.  

 Dojné krávy - SPJ, které firmě přinášejí značné množství peněžních prostředků. Jejich podíl na trhu je 
dominantní, tato část trhu však roste pomaleji. 

 Hvězdy – SPJ s vysokým tempem růstu a jejich podíl na trhu je rovněž relativně vysoký. Podnik 

http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=03
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očekává, že právě tyto produkty budou v budoucnu hlavním zdrojem zisku a postupně se stanou 
dojnými kravami. Představují tedy podnikatelskou příležitost. 

 Otazníky – SPJ s nízkým tržním podílem při vysokém tempu růstu, které jim poskytuje určitou 
přitažlivost. Vyznačují se ale relativně nízkým tržním podílem, proto je jejich budoucnost nejistá - 
mohou být velmi ziskové ale také ztrátové. 

 Hladoví psi – SPJ které nejsou perspektivní a většinou nepřinášejí žádný zisk, do jeho další existence 
by bylo potřeba investovat. Je třeba zvážit, zda s jejich produkcí pokračovat nebo jejich výrobu 
ukončit. 


