
 
 

  

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza organizační struktury průmyslového podniku 

Michael Kolník 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

2013 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 
  



 
 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na systém organizačních struktur v průmyslových 

podnicích. První část práce se zabývá obecným přehledem typů organizačních struktur a 

jejich charakteristikou. V druhé části následuje charakteristika konkrétní firmy AxFlow s.r.o., 

u které je dále podrobně zanalyzována stávající organizační struktura. V závěrečné části 

práce jsou navržena konkrétní opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření v této firmě, a 

vyhodnoceny přínosy a rizika, jež jsou s navrhovanými opatřeními spojena.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on the system of organisational structures in industrial companies. 

The first part of the work deals with a general overview of different types of organisational 

structures and their characteristics. The second part concentrates on the overall characteristics of 

the specific company of AxFlow ltd. whose current organisational structure is being analysed in 

more detail. In the conclusion of the work the specific measures that will lead to the improvement 

of financial management in this company are being described and the profits and risks relating to 

the suggested improvements are being assessed.   
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1 Cíle bakalářské práce  

 

V rámci bakalářské práce jsem se zaměřil na teoretickou a praktickou analýzu možných 

organizačních struktur v průmyslovém podniku. Tuto oblast jsem zkoumal především u firmy 

AxFlow s.r.o v České republice. 

 

 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si stanovil tyto hlavní cíle: získat teoretické a 

praktické poznatky v problematice organizování a organizačních struktur firem, 

zmapovat, porovnat a analyzovat organizační strukturu ve vybraném podniku, dále 

navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současné situace hospodaření této firmy a 

provést závěrečné vyhodnocení přínosů a rizik, které jsou spojené s opatřeními nutnými 

ke zlepšení současné situace hospodaření dané firmy.  

 

Bakalářská práce obsahuje ucelený a objektivně zdůvodněný návrh (zdokonalení) 

organizační struktury firmy AxFlow s.r.o. v České republice respektující závazné 

ekonomické a organizační vazby mateřské (do roku 2009 AxFlow AB)  AxFlow Holding 

Aktiebolag a dceřiné společnosti AxFlow s.r.o. v České republice. 

 

Výchozím bodem pro sepsání této bakalářské práce bylo získání informací o procesech 

průmyslových podniků obecně a o praktickém fungování jejich organizačních struktur. Na 

základě těchto informací jsem pochopil smysl organizování činností v podnicích a jejich 

dopad na celkovou funkci daného podniku. Porovnal jsem informace získané z odborné 

literatury se skutečným stavem pojetí organizace u vybraného průmyslového podniku a tyto 

teoretické znalosti jsem poté konfrontoval se skutečnými poznatky a postřehy z praxe.  

 

Ve své bakalářské práci jsem se především zaměřil na firmu AxFlow s.r.o., ve které pracuji. 

Tuto firmu jsem podrobněji zmapoval v jedné z následujících kapitol. Analyzoval jsem reálný 

stav v organizační struktuře této firmy a porovnal ho s relevantními typy organizačních 

struktur. V závěru práce jsem se pokusil navrhnout nová řešení ke zlepšení celkového stavu, 

hospodaření a fungování daného podniku. Tato řešení jsem podložil argumenty, které by měly 
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vést k zefektivnění některých činností ve firmě. Zaměřil jsem se na moderní trendy v oblasti 

organizace firem (organizační architektury) a aplikaci těchto nejnovějších prvků v praxi tak, 

aby došlo k pozitivnímu ovlivnění hospodářského výsledku. 

 

V práci jsem se rovněž věnoval tomu, jaký dopad na mezilidské vztahy měly vazby mezi 

jednotlivými pozicemi dané organizační struktury a profily a charaktery jednotlivých 

osobností. 
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2 Typy organizačních struktur  

 

2.1 Podniková organizace  
 

Podnik je organizace. „Jednotlivé osoby a skupiny mohou na základě určitých vztahů mezi 

sebou vytvořit organizaci. Spojením těchto organizačních prvků vzniká instituce, která se 

nevyznačuje pouze vlastnostmi těchto organizačních prvků. Jde o pojetí organizace jako 

instituce. Podnik má organizaci. V tomto smyslu je organizace míněna jako výsledek 

organizačního procesu. Jinými slovy – organizace popisuje určitou formu pořádku 

(uspořádání řádu). Organizace je chápána jako organizační struktura.  

 

Podnik je organizován. Provádění organizačního procesu je úkolem managementu. Manažer 

je kromě jiného organizátorem. Pokouší se ovlivňovat chování organizačních prvků (osob, 

skupin). Pojem organizace je chápán jako proces strukturalizace“.[5]  

 

Hlavními důvody organizace jsou:  

- Specializace profesí  

- Specializace technologií  

- Rozpětí řízení  

 

Organizovat podnik je nutností, která vyplývá z dělby práce a je nutná z těchto důvodů:  

- Rozsah práce (objem práce nemůže být zvládnut jedním pracovníkem)  

- Různorodost práce (provedení práce vyžaduje různé vědomosti a dovednosti, kterými 

nedisponuje jeden člověk)  

 

- Efektivnost (rozdělení nebo seskupení činností tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího 

poměru mezi vstupy a výstupy)  

 

Organizace se považuje především za prostředek, který lidem umožňuje sdružit se ke společné 

činnosti za nějakým účelem, zejména k činnosti podnikatelské. „Organizování je činnost, 
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která vede k uspořádání prvků a vztahů mezi nimi. Vede také k zavedení určitého řádu v 

organizovaném objektu. Vnějším projevem organizování je organizace a její podniková 

organizační struktura. Smyslem organizování je zabezpečit takový způsob uspořádání 

hospodářského systému, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho řízení. To znamená, že řízení 

je vždy prvotní a organizování druhotné. Posláním organizování je zajistit stanovené cíle 

jednotlivců či kolektivů a to pomocí specializace. Vymezení pravomoci a zodpovědnosti lidí 

zúčastněných v organizovaných procesech pomáhá zajistit řád, disciplínu a ekonomický 

způsob realizace činností. Organizování napomáhá udržovat pořádek, zabraňuje vzniku 

chaosu“. [5] 

 

2.2 Strukturované vazby  
 

„Útvarové organizační struktury mají význam jen se strukturo-tvornými vazbami, které 

mohou být např. hmotně energetické, sociální, ekonomické, informační, technologické apod.  

Nejdůležitějšími vazbami jsou mezilidské vztahy mezi vedoucími a podřízenými, mezi 

útvary, a to ve směru horizontálním, vertikálním i diagonálním. Tyto vztahy jsou jak 

formálně, tak neformálně mocenské“. [5] 

 

2.3 Modely organizačních struktur  

 

1. Liniová (lineární) organizační struktura (viz. obr.1) - je tvořena liniovými prvky a 

liniovými vazbami. Tento typ struktury je charakterizován jedinými odpovědnými vedoucími, 

jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými. „Liniová struktura je typická pro 

stadium vývoje malého podniku asi do padesáti zaměstnanců. Za určitou hranici velikosti 

rozpětí řízení již vedoucí není schopen zvládnout všechny podřízené. Překročí-li rozpětí řízení 

únosnou míru, lze po určitou dobu ještě situaci řešit vytvořením malých osobních nebo 

specializovaných štábů. Potom hovoříme o tzv. liniově-štábní organizační struktuře.“ [4]  
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Obr. 1 - Schéma liniové organizační struktury – vlastní zpracování dle [4] 

2. Liniově-štábní organizační struktura (viz. obr. 2) – „využívá svého hlavního kladu, 

kterým je specializace funkčních vedoucích, a v důsledku toho jejich vysoká odbornost. 

Potlačuje však řadu nedostatků funkcionální struktury, jako je velká četnost a složitost vazeb 

mezi jednotlivými, narušení principu jediného odpovědného vedoucího, křížení kompetencí a 

absence koordinačních center. Liniově štábní struktura je tvořena dvěma základními složkami 

– liniovou a štábní“. [13] 

 

Obr. 2 - Schéma liniově-štábní organizační struktury – vlastní zpracování dle [4] 
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3. Štábní organizační struktura – „plní především poradní funkci k zabezpečení 

kvalifikovaného rozhodování liniových vedoucích a jejich útvarových jednotek. Štábní 

organizační struktura nemůže existovat samostatně, ale vždy v kombinaci s liniovou, funkční 

nebo jinou organizační strukturou.“ [4] 

 

4. Maticové organizační struktury (viz. obr. 3) - nejčastěji se vyskytují při realizaci 

projektů, např. v projektových organizacích. Jsou charakterizovány dvojí podřízeností, neboť 

pracovníci zúčastnění na projektu dostávají pokyny jak od vedoucího projektu, tak od svých 

útvarových funkčních vedoucích. Vedoucí projektu odpovídá přímo za dosažení stanovených 

cílů a rozhoduje o organizačním a časovém postupu, kdežto funkční vedoucí zajišťuje projekt 

po stránce odbornosti a metodického vedení pracovníků. Pracovníci působící na projektu 

zůstávají ve svých funkčních útvarech a jsou přímo podřízeni svému vedoucímu. Současně 

dostávají pokyny týkající se projektu od vedoucího projektu. Matice vzniká rozdělením 

pravomocí mezi funkční a projektové vedení. 

        

Obr. 3 – Schéma maticové struktury – vlastní zpracování dle [4] 
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5. Divizní organizační struktury – v situaci, kdy firma roste, začínají zřetelně převažovat 

nevýhody funkční struktury nad jejími klady. Řešením je přechod na decentralizované řízení a 

vytvoření nižších organizačních celků, z hlediska míry pravomocí relativně velmi 

samostatných divizí. Nejčastěji jsou divize členěny podle výrobků nebo služby, zákazníka 

nebo skupiny zákazníků či místa působení. Divizní struktury mají své silné, ale i slabé 

stránky. 

 

Silné stránky divizní struktury: [13] 

- přizpůsobení se nestabilním podmínkám okolí  

- styk se zákazníky je operativnější a jejich spokojenost je vyšší  

- pracovníci se více zaměřují na konečný produkt než na specializovanou činnost  

- výsledky divizí jsou průhlednější. 

 

Slabé stránky divizní struktury: [13] 

- neefektivní využívání zdrojů  

- nižší specializace pracovníků  

- upřednostňování cílů divize před cíli celé firmy  

- ztráta kontroly vrcholového vedení společnosti nad jednotlivými divizemi. 

 

6. Výrobkové divizní organizační struktury (viz. obr. 4) – v této divizi je „každá 

organizační jednotka odpovědná za jediný výrobek nebo skupinu příbuzných výrobků. 

Rozdělení podle výrobků se používá zejména v případě, že výrobek nebo skupina výrobků má 

odlišný výrobní proces, případně marketingovou metodu než jiné druhý výrobků.“ [4] 
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Obr. 4 - Schéma výrobkové organizační struktury – vlastní zpracování dle [4] 

 

2.4 Principy organizování  

 

„Nejdůležitějšími principy organizování jsou:  

- Princip jednoty cílů  

- Princip organizační efektivnosti  

- Princip rozpětí managementu  

- Princip jednoznačného přiřazení a jednoty vedení  

       DIVIZE 1 
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- Princip rovnosti pravomoci a odpovědnosti  

- Princip vyváženosti a pružnosti  

 

Organizační struktura je efektivní tehdy, umožňuje-li jednotlivcům přispívat k dosažení 

podnikových cílů. Je efektivní tehdy, jestliže při dosahování podnikových cílů dochází k 

minimálním nežádoucím důsledkům nebo nákladům. V každé manažerské pozici existuje 

omezení počtu osob, které je možno efektivně řídit. Na velikosti tohoto omezení silně působí 

řada faktorů. Čím je v podniku jasnější linie pravomoci vedoucí od vrcholové pozice 

managementu k jakékoli podřízené pozici, tím je jasnější odpovědnost za rozhodování a tím je 

komunikace v podniku efektivnější. Čím více podléhají jednotlivci pouze jednomu 

nadřízenému, tím je menší možnost vzniku problémů a tím je větší pocit odpovědnosti za 

dosahované výsledky.  

 

„Organizační struktura instituce je tvořena složkami (útvary) a vazbami (vztahy) mezi nimi. 

Hlavním důvodem vzniku organizačních struktur je omezené rozpětí managementu profesní 

specializace pracovníků a specializace technologií. Vztahy mezi útvary jsou nadřízenost, 

podřízenost a rovnocennost. Organizační struktura je systém, který má umožnit efektivní 

činnosti lidí.  

 

Formální organizační struktura je ta, která je dána platnými předpisy, směrnicemi, 

organizačními řády a je znázorněna organizačním schématem. Každý zaměstnanec v ní má 

přesně určené místo. Neformální organizační struktura se nekryje s formální strukturou, nejde 

o útvary, ale volné spojení lidí z různých útvarů, kteří se kontaktují a sbližují podle zájmů, 

bydliště, věku apod. Je samovolná, spontánní a hůře viditelná. Může však mít, jak pozitivní 

tak někdy i negativní vliv na řešení úkolů podniku. Organizační struktury jsou nejstarší a 

nejpodrobněji studovanou oblastí managementu.  

 

Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i operativní činnosti lidí při 

plnění cílů a dalších potřeb organizace. Využívá výhod dělby práce, především specializace. 

Zajišťuje koordinaci potřebných činností a vztahů lidí, kteří je provádějí“. [2] 
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2.5 Faktory ovlivňující volbu organizační struktury  

 

Na všechny organizační struktury působí faktory, které jsou všeobecně považovány pro 

organizování firemní struktury za determinující. K základním faktorům patří strategie, která 

se tím aplikuje, velikost firmy a používaná technika a technologie. Určitou úlohu sehrává i 

prostředí, stranou pozornosti nemohou stát ani takové faktory, jako je právní forma firmy, 

profesní a kvalifikační úroveň současných a potenciálních manažerů, disponibilita 

komunikačních a informačních prostředků, kultura firmy, etapa rozvoje firmy apod. Všechny 

tyto faktory nepůsobí nikdy izolovaně, ale v určité kombinaci a jejich vliv se může v průběhu 

času výrazně měnit.  

 

2.6 Velikost firmy a struktura  

 

„Růstem velikosti firmy se mění její struktura. Potřeba její změny v závislosti na růstu firmy 

vyplývá ze změny váhy jednotlivých prvků struktury při tomto růstu. Jde především o 

specializaci, kdy při růstu firmy se pracovníci více specializují, roste dělba práce a s tím 

narůstá i větší koordinace a kontroly“. [13] 

 

Velikost organizace můžeme zjistit různými způsoby: tržní podíl, počet zaměstnanců a obor, 

ve kterém organizace působí. Obvykle se jako základ pro určení velikosti používá celkový 

počet zaměstnanců. Měli bychom si však uvědomit, že některé organizace, jako reklamní 

agentury, mohou mít milionové zisky s několika zaměstnanci, zatímco firmy například v 

obuvnickém průmyslu s velkým počtem zaměstnanců nemají ani milión. Všeobecným 

pravidlem je, že velikost organizace by měla být určena vzhledem k ostatním organizacím v 

oboru. Velké firmy obvykle potřebují další specialisty, kteří jsou seskupováni do nových 

útvarů, čímž firma dále roste. Často jsou útvary již tak velké, že rozpětí řízení přesáhne 

únosnou mez a je nezbytné je rozdělit do menších organizačních jednotek. Tím roste složitost 

struktury a její strmost. Ve velkých firmách nezbytně dochází k decentralizaci řízení, neboť 

vrcholové vedení nemůže zvládnout všechny druhy rozhodování. Proto rozhodování 

operativního charakteru, vyplývající z každodenní činnosti, jsou přesouvána do úrovně nižší, 

zatímco rozhodování strategického charakteru zůstávají na úrovni nejvyšší Z četných 

výzkumů, zabývajících se vztahem velikosti organizace a systému organizační struktury, 

vyplývá jeden shodný závěr. Čím větší je organizace, tím je byrokratičtější. Jak se organizace 
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zvětšuje, manažeři jsou nuceni kontrolovat a koordinovat činnosti. Výsledkem je růst 

specializace, oddělenosti a decentralizace. 

 

2.7 Postupy tvorby organizačních struktur  

 

„Při vlastním koncipování projektů organizačních struktur je třeba mít na zřeteli, že:   

- neexistují typové modely, které by závazně upravovaly požadavky na strukturu a věcnou 

náplň útvarů nebo působnosti pracovníků  

- organizační struktura by měla podporovat efektivní fungování instituce a korespondovat s 

jejími strategickými záměry  

 

- organizační struktury by měly být jednoduché, průhledné z hlediska členitosti, hierarchie i 

komunikačních vazeb  

- organizační forma musí být prostředkem zkvalitnění řízení, nikoli jeho cílem  

 

Vlastní postupy tvorby nové či adaptované organizační struktury budou do značné míry 

záviset na výsledcích (důsledcích), které od změny organizace management očekává.“ Ty 

můžeme rozdělit:  

- z hlediska závažnosti – kdy na jedné straně směřujeme k dílčímu vylepšení dosavadního 

organizačního uspořádání a na druhé může jít o zásadní změnu celé organizační struktury  

- z hlediska věcných přínosů, které od reorganizace očekáváme, například  

o zrychlení řídících procesů (důraz bude kladen na integraci funkcí a snížení počtu řídících 

článků/úrovní )  

o zefektivnění průběhu procesů (předmětem zájmu bude odhalení a likvidace neproduktivních 

činností, redesign procesů)  

o odstranění nedostatků v řízení (reorganizační aktivity se zaměří na řešení organizačních 

konfliktů, řešení dosud organizačně neupravených činností, silného vlivu neformálních 

struktur apod.)  
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o snížení počtu pracovníků (cestou k tomu může být redukce středního článku řízení, posílení 

kompetencí nižších manažerů a výkonných pracovníků)  

o zlepšení komunikačních toků (reakce na vzniklé podněty v reálném čase, překonání praxe 

předávání m pozdních, nepřesných či neúplných informací atd.)“  

 

„Je-li cílem dílčí zlepšení či dosažení některého z věcných přínosů, pravděpodobně nepůjde o 

zásadní reorganizační změnu. V tomto případě se obvykle postupuje v následujících krocích:  

- definování organizačního problému s naznačením cílového řešení  

 

- analýza současného organizačního profilu – zmapování dosavadního stavu, určení 

případných nedostatků v pravomocích a odpovědnostech, informačních vazbách mezi 

pracovníky, útvary, odhalení příčin nepřesných či chybných řídících aktů, konfliktů, 

nedostatečných reakcí na problémy či příležitosti  

- návrh organizační změny včetně vymezení funkce (útvaru, procesu), mocenských a 

komunikačních vztahů, určení nových početních stavů pracovníků, technického vybavení 

apod.  

 

Je-li cílem zásadní změna organizační struktury se záměrem dosáhnout tak řady radikálních 

věcných přínosů (tento reorganizační záměr je pochopitelně rizikovější), potom by 

reorganizace měla probíhat v následujících krocích: 

 

- inventura procesů a činností, které jsou nezbytné pro provoz instituce a zabezpečení 

strategických záměrů (nikoli jen těch, které existují, nýbrž i z hlediska toho, které by měly 

existovat)  

- nové definování procesů, činností – logické seskupení činností s ohledem na požadovaný 

výstup a hospodárný průběh  

- přiřazení organizačního rámce v podobě útvarových struktur, vymezení mocenských 

struktur, početních stavů, koordinačních vztahů apod.  

 

Z uvedeného vyplývá, že má-li být cílem zásadní změna organizace, je třeba se nevázat na 

dosavadní organizační strukturu a její vylepšení, ale navrhnout s využitím nejlepšího 
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organizačního poznání nový model organizace, který může být po připomínkách upraven. V 

žádném případě však nemůže jít jen o úpravy dosavadního organizačního uspořádání.“ [13] 

 

2.8 Prioritní funkcí organizace je efektivní využití znalostí  

 

„Ve společnosti znalostí je funkcí organizace produktivní využití znalostí. Společnost nebo 

společenství jsou tradičním sociálním celkem, který je definován jazykem, kulturou, historií a 

určitým místem. Společnost musí řešit všechny problémy, které uvnitř nastanou. Organizace 

je skupina lidí, složená ze specialistů, kteří společně pracují na společném úkolu. Na rozdíl od 

společnosti je organizace vytvořena účelově, je specializována a je definována svým úkolem. 

Je efektivní jenom tehdy, je-li zaměřena na jeden úkol. Znalosti se stávají produktivními, až 

když jsou propojeny a tvoří ucelené poznání. Drucker zdůrazňuje, že organizace nejsou jenom 

výrobní firmy, ale i firmy nevýrobní. Například ozbrojené síly, charitativní organizace, církev 

atd. Jejich úloha ve společnosti znalostí roste a ještě dále poroste. Každý z těchto subjektů je 

sice jedinečný, ale je daleko více toho, co mají společného, než toho, čím se liší. Organizace 

jsou účelově specializované instituce a jsou efektivní proto, že se soustřeďují na jeden úkol. 

Jedině jasné, cílené a společné poslání může udržet organizaci pohromadě a umožní ji 

dosahovat výsledků. Výsledky organizace vždy směřují navenek. Všechny organizace existují 

proto, aby produkovaly výsledky směrem ven.  

 

Organizace je vždy řízena. Musí zde být lidé, kteří jsou odpovědni za poslání organizace, za 

její výkon a výsledky. Toto vedení – management – musí mít značnou autoritu, ale v moderní 

organizaci nesmí přikazovat. Úkolem managementu v organizacích společnosti znalostní není 

přikazovat, ale určovat směr – koučovat. Moderní organizace už není organizací šéfů a 

podřízených, ale je organizována na principu partnerství. Zdůrazňuje se rozdíl mezi vedením 

a řízením. Manažer už nepřenáší nařizováním úkoly ze shora dolů, ale koučuje, protože uvnitř 

organizace pracují vysoce samostatné procesní týmy, které jsou schopné samořízení, 

sebekontroly a permanentního učení.“ [12] 

 

2.9 Vývoj organizační architektury od hierarchické k horizontální  
 

„Prototypem staré organizace je mnohastupňová pyramida, která je ovládána z jednoho místa 

shora dolů, jednou vůlí. Prototypem moderní organizace je plochá organizační struktura, 
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jakou má např. symfonický orchestr: každý z jeho členů je prvotřídní specialista, ale orchestr 

podává výkony pouze proto, že všichni hrají podle jedné partitury. Vývoj organizační 

architektury směřuje od funkčně zaměřené hierarchie k týmové organizaci typu květ.  

 

Také podniková organizační architektura vlivem nových podmínek doznává podstatných 

změn. K nejdůležitějším patří:  

 - přechod na horizontální organizační strukturu  

 - vznik autonomních týmů  

 - změny ve způsobu motivace  

 - nová úloha manažera – koučování  

 

Horizontální organizační struktura - využívá nehierarchické, podnikatelsky značně 

autonomní organizační jednotky, které mají silné horizontální vazby. Snahou je vytvořit 

organizace jen s několika málo úrovněmi. Vertikální integrace se omezují jen na klíčové 

celopodnikové strategické rozvojové a podnikatelské úkoly, s velmi omezenými řídícími 

štáby. V této horizontální struktuře pracují procesní týmy se značnou samostatností na 

základě zásady podnikání v podniku. Místo strmé organizační pyramidy v minulosti se 

přechází na organizační strukturu typu symfonický orchestr.  

 

Autonomní samořízený tým se stává základem moderní organizace. Budování týmů s poměrně 

velkou pravomocí a samostatností se stalo nezbytností. Těmto skutečnostem se musí 

přizpůsobit i celá podniková organizace.“ [12] 

 

„Změny ve způsobu motivace navazují na nutné organizační změny a jsou spojeny s prací 

autonomních týmů. Motivace je kolektivní a je vázána na to, jak tým přispívá k přidané 

hodnotě pro zákazníka. Jedině zákazník prostřednictvím své spokojenosti případně 

nespokojenosti s výsledky procesu určuje výši odměny příslušného týmu. Motivuje se za 

výsledky procesu, určuje výši odměny příslušného týmu. Motivuje se za výsledky procesu a 

ne za provedení činnosti jako dříve. Nástrojem pro hodnocení se stává hodnotová metrika, 

která je jednoznačně zaměřena na proces.  
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Nová úloha manažera spočívá v koučování místo nařizování a kontrolování, jak tomu bylo v 

operačním managementu. Změna v úloze středního managementu je nutná, protože týmy, 

jako základní vnitropodnikové jednotky, pracují značně samostatně a dřívější styl řízení by 

pro ně byl spíše škodlivý.“ [12] 

  



16 
 

3 Charakteristika firmy AxFlow s.r.o. 

v České republice  
 

 

3.1 Základní informace o společnosti 
 

Společnost AxFlow s.r.o. (původní název firmy PROMAX, s.r.o) v České republice byla 

založena v roce 1997, jediným vlastníkem a společníkem byla zahraniční společnost AxFlow 

AB, Švédské království.  Od 23. ledna 2009 je jediným vlastníkem a společníkem zahraniční 

společnost AxFlow Holding Aktiebolag, se sídlem ve Stockholmu, Švédské království. 

Základní kapitál společnosti AxFlow, s. r. o. je Kč 5 900 000,-. Celý tento vklad je splacen na 

100%.[16] 

 

 Společnost AxFlow s.r.o. v České Republice je součástí  AxFlow Group, která je součástí 

skupiny Axel Johnson International, a ta je součástí rodinné firmy Axel Johnson AB společně 

s Axstores, Martin & ServerA (70%), Novax, Svensk BevakningsTjänst, a částečně ve 

vlastnictví uvedené společnosti Axfood a Mekonomen. Axel Johnson AB je vlastněna paní 

Antonii Axson Johnson a její rodinou. [14 ], [15 ].  

 

Skupina AxFlow působící po celé Evropě se specializuje na distribuci, marketing a 

poskytování kompletního prodejního servisu vysoce kvalitních čerpacích zařízení. AxFlow 

reprezentuje přední světové výrobce čerpací techniky a nabízí zákazníkům nejvyšší kvalitu. 

Filosofií skupiny AxFlow je neustálé rozšiřování jejich služeb a dodání komplexního řešení z 

jednoho zdroje. [14] 

 Stabilní zázemí rodinného koncernu Axel Johnson s historií od roku 1873.  

 Působí ve 21 evropských zemích 

 Specializace na aplikační know-how v rámci průmyslových segmentů a dopravních 

systémů kapalin 

 Odborné zázemí, komplexní engineering, prodej a servis objemových procesních a 

dávkovacích čerpadel  

 450 profesionálů naplní potřeby všech zákazníků a zajistí provedení prací 
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Společnost AxFlow s.r.o. v České republice zastupuje v České republice přední světové 

výrobce průmyslových a laboratorních čerpadel včetně příslušenství. Součástí  AxFlow s.r.o. 

v České republice je inženýrská divize AxFlow Systems, která se stará o řešení a stavby 

kompletních čerpacích systémů. Mezi poskytovaný servis patří jak kompaktní, mobilní 

dávkovací či rozplňovací jednotky, tak i komplexní směšovací a plnicí systémy. Mluvíme tedy 

o zařízení, které obsahuje čerpadla, potrubí, průtokoměry, včetně hmotnostních průtokoměrů, 

ventily, mixéry, soustavy čidel pro kontrolu tlaku sestavených do kompletní jednotky nebo 

instalace celé jednotky na místě do již existujícího zařízení (výrobní linka apod.) [14] 

 

 

 

Obr. 5 – Logo společnosti AxFlow s.r.o. v České republice [14] 

 

 

 

Obchodní jméno:   AxFlow s.r.o. 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Praha, U Továren 256/14, 102 00 

Datum zápisu do OR:   5. září 1997 

Identifikační číslo:    256 06 441  

Základní kapitál:                               5 900 000,- Kč [16] 
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Hlavní firemní filozofií firmy je „fluidity.nonstop“ – je to heslo, které vyjadřuje firemní 

odhodlání a příslib zákazníkům, že hlavním motorem je orientace na vysoký standard služeb, 

kvalitu výrobků, výkonnost a odbornost. Společnost AxFlow, s.r.o. v České republice se řadí 

mezi přední evropské dodavatele čerpadel a poskytovatele odborných služeb pro 

zpracovatelský průmysl. Jejím záměrem je udržet si toto postavení tím, že chce kontinuálně 

pracovat s maximálním nasazením, aby tak byla vždy schopna poskytnout svým zákazníkům 

služby na nejvyšší úrovni. [14] 

 

 

 

Obr. 6 – Ochranná známka společnosti AxFlow s.r.o. v České republice [14] 

 

Mezi motta firmy patří „Think big!“, které vyjadřuje apel jak na zákazníky, tak i na interní 

pracovníky firmy, aby se nebáli jít do velkých, byť složitých a časově náročných projektů. 
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3.2 Současný stav organizační struktury firmy AxFlow s.r.o. v České 

republice, rozdělení odpovědnosti a pravomocí pracovníků  
 

 

Organizační struktura předpokládaná mateřskou společností  AxFlow Holding Aktiebolag   je 

uvedena na obrázku 7. 

 

Obr. 7 - Schéma oficiální organizační struktury AxFlow s.r.o. v České republice – vlastní 

zpracování dle [4] 

 

Oficiální organizační struktura firmy AxFlow s.r.o. v České republice představená ředitelem 

firmy, uváděná jako oficiální a schválená majiteli firmy AxFlow Holding Aktiebolag, se 

nejvíce přibližuje liniovému typu organizační struktury. O veškerých změnách v této 

organizační struktuře musí ředitel majitele firmy informovat. 

Organizační struktura předpokládaná mateřskou společností AxFlow Holding Aktiebolag  je 

spojena s následujícím rozdělením pravomocí a odpovědností: 

 

Ředitel společnosti 

- Zastupuje společnost navenek 

- Stará se o celkové řízení firmy 

- Vytváří strategii a politiku směřující ke stanoveným cílům 
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- Má právo jménem společnosti jednat, uzavírat a podepisovat smlouvy 

- Řídí obchodní a ekonomické aktivity společnosti 

- Dohlíží nad obchodem, výrobou a poskytováním služeb 

- Podílí se na tvorbě budgetů 

- Pravidelně reportuje majitelům společnosti 

- Účastní se pravidelných board meetingů s vedením 

- Vede a motivuje zaměstnance 

- Rozděluje kompetence a práci  

- Kontroluje a koordinuje výsledky práce zaměstnanců firmy 

- Vede porady s podřízenými, organizuje meetingy 

- Jedná se zákazníky a partnery 

- Zastupuje společnost na úřadech 

 

Finanční ředitel 

 

- Zpracovává obchodně finanční plán  

- Zajišťuje ekonomické analýzy zakázek a obchodních případů s cílem zajistit 

rentabilitu dle podnikatelského plánu  

- Ročně aktualizuje na základě zkušeností z předchozího roku ve spolupráci s 

odbornými řediteli směrnici mzdový systém, která orientuje aktivitu zaměstnanců na 

splnění úkolů podnikatelského plánu  

- Zpracovává a řídí plán osobních nákladů, který je součástí podnikatelského plánu  

- Řídí výcvik zaměstnanců  

 

Logistik 

- Má za úkol optimalizaci dopravy a toku materiálu a optimalizaci skladování 

- Zadává objednávky do systému, komunikuje s dodavateli a zákazníky 

- Navrhuje optimální dopravu 

- Vede evidenci a dokumentaci 

 

Účetní 

- Vede mzdovou evidenci a vypočítává mzdy 

- Odvádí daně, eviduje účetní činnosti 

- Zpracovává účetní doklady 
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- Vede daňovou evidenci nebo účetnictví 

- Sestavuje účetní výkazy 

- Kontroluje správnosti faktur 

- Shromažďuje vstupní data 

 

Marketingový specialista 

- Provádí marketingových činností dle strategického plánu 

- Připravuje promoakce 

- Komunikuje s reklamními agenturami 

- Vyhodnocuje reklamních kampaně  

- Připravuje a vyhodnocuje emailingy 

- Může se podílet na analýze trhu 

 

Interní prodejní technik 

- Připravuje nabídky  

- Navrhuje technická řešení 

 

Externí prodejní technik (obchodní zástupce) 

- Hledá a kontaktuje nové zákazníky 

- Buduje a udržuje vztahy se stávajícími zákazníky 

- Tvoří plány schůzek 

- Podává reporting 

- Tvoří prezentace 

- Navrhuje technická řešení 

 

 

Dle mého názoru je však skutečná organizační struktura odlišná od organizační struktury 

uvedené na obrázku 7. Skutečná organizační struktura je uvedena na obrázku 8. Tato 

organizační struktura, tj. struktura, o jejichž změnách ředitel firmy AxFlow s.r.o. v České 

republice majitele firmy AxFlow Holding Aktiebolag neinformoval, ale podle které vše 

skutečně funguje, není tedy strukturou oficiální a v žádném konceptu nefiguruje, se však 

nejvíce přibližuje liniově-štábnímu typu organizační struktury. 
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Obr. 8 - Schéma skutečné organizační struktury AxFlow s.r.o. v České republice – vlastní 

zpracování dle [4] 

 

 

3.3.  Vliv systému řízení firmy AxFlow s.r.o. v České republice v rámci 

uplatňované organizační struktury na současnou ekonomickou situaci  

 

Současná organizační struktura firmy AxFlow s.r.o. v České republice působí dojmem jako ne 

zcela vyhovující. Atmosféra ve firmě se nezdá být přátelská a příjemná, je spíše napjatá, 

zaměstnanci působí nespokojeným dojmem a otevřeně se nevyjadřují.  

 

Objem prodejů se oproti dřívějším letům zmenšuje – př. v roce 2007 obrat činil 110 mil., 

v roce 2012 klesl na 70 mil. Zásluhou renomé skupiny AxFlow  však není pokles prodejů 

větší, neboť zákazníci díky zvyku a setrvačnosti nakupují u firmy AxFlow s.r.o. v České 

republice dál.  

 

Od roku 2007 dochází k neustálé fluktuaci zaměstnanců (od roku 2007 se na 4 klíčových 

pozicích vystřídalo 17 lidí), jejichž odchod k dnešnímu datu způsobil vytvoření 4 nových 

konkurenčních společností na českém a slovenském trhu. Jedná se o firmy Suspro s.r.o., Flow 

service s.r.o., Katko s.r.o. a Tapflo s.r.o.  
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Tyto skutečnosti tj. pokles obratu, celková atmosféra ve firmě, určité nepohodlí 

zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců a vznik čtyř nových konkurenčních společností 

jsou podnětem pro úvahu o nutných změnách v této společnosti. Proto byl učiněn pokus o 

úpravu organizační struktury s cílem dospět ke zlepšení současné ekonomické situace firmy 

AxFlow s.r.o. v České republice. 

 

 

3.4. Negativní důsledky v současně uplatňované organizační struktuře 

firmy AxFlow s.r.o. v České republice 

 

Ředitel společnosti: 

- důležité kompetence jako např. tvorba budgetů, finančních plánů, vnitropodnikových 

směrnic a realizace monitoringu převádí na finančního ředitele.  

- velké množství času je věnováno úkolům, které patří interním technikům a z toho 

důvodu pak nezbývá čas na vytváření a budování vztahů se zákazníky prostřednictvím 

obchodních schůzek a meetingů plánovaných se svými externími prodejními techniky 

v regionech 

- nedostatečná kontrola finančního ředitele 

 

Finanční ředitel: 

- direktivní způsob komunikace – díky příliš tvrdé komunikaci ze strany finančního 

ředitele směrem k podřízeným dochází k napjaté a nepříjemné atmosféře na pracovišti, 

což má za následek fluktuaci zaměstnanců 

- tvorba neúměrného množství vnitropodnikových směrnic - současný počet směrnic je 

51. 

- neúčinné udělování finančních trestů či důtek – ve firmě není jediný zaměstnanec, 

kterému by nebyla udělena důtka 

 

Logistik 

- nedostatečná a nedůsledná kontrola objednávek a dodávek  
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Externí prodejní technici 

- neprofesionální obchodní přístup 

- nedostatečné prodejní dovednosti 

- nedodržování pravidel stanovených přímým nadřízeným (např. počet schůzek týdně) 

 

Účetní 

- nadměrný monitoring zaměstnanců formou hledání nesrovnalostí v dokladech, 

cestovní příkazy, knihy jízd, kalendáře Outlooku, seznamu telefonních hovorů 
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4 Navržená organizační opatření vedoucí ke 

zlepšení současného stavu hospodaření 

firmy  AxFlow s.r.o. v České republice  

 
 

Na základě provedené analýzy a zhodnocení současné organizační struktury firmy AxFlow 

s.r.o. v České republice a pojmenování problémů v současné struktuře navrhnu doporučení, 

která povedou ke zlepšení efektivity hospodaření firmy a k jejímu celkovému lepšímu 

fungování.  

 

V navrhované organizační struktuře, která je uvedena na obrázku 9, se předpokládá zrušení 

pozice finančního ředitele a bude nahrazena pozicí hlavní účetní, tři pozice účetních 

podřízených finančnímu řediteli budou zredukovány na jednu účetní podřízenou hlavní 

účetní. Pozice marketingového specialisty bude nahrazena interním technikem. Pozice 

centrálního skladu, ve kterém figuruje jeden servisní technik a jeden skladník, by měla být do 

budoucna rozšířena o další servisní techniky dle rozšiřujících se potřeb zákazníků. 

 

Obr. 9 – Návrh schématu nové organizační struktury AxFlow s.r.o. v České republice – 

vlastní zpracování dle [4] 
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Další možná opatření související se změnami na jednotlivých pozicích 

 

Delegování úkolů by nemělo být zaměněno za kompletní převedení pravomocí z pozice vyšší 

na nižší, přičemž zodpovědnost zůstává u vyšší pozice. Základní myšlenka i podrobně 

rozpracovaný koncept může vzejít z kteréhokoliv místa ve společnosti. Konzultace by měly 

být vedeny mezi všemi zaměstnanci schopné se k problematice vyjádřit 

 

Současný stav monitoringu zaměstnanců nevyhovuje primárnímu zadání samotného 

monitoringu a je neefektivní. Společné návštěvy ředitele a externího prodejního technika u 

zákazníků budou stejně časově náročné ovšem s vyšší efektivitou, neboť se jimi bude lépe 

budovat osobní i pracovní vztah se zákazníkem a zájem o tohoto zákazníka bude zřejmý 

Pracovní čas dvou osob, které se na tomto monitoringu dosud podílely, bude zrušen, a tím 

pádem využit jinak a efektivně. 

 

Jakékoliv změny v chodu firmy ovlivňující zaměstnance společnosti budou oznamovány 

předem. Neměla by být oznámena po tříměsíčním fungování. Nekorektní jednání vedení má 

s největší pravděpodobností zpravidla za následek nekorektní jednání zaměstnanců. 

 

Na pozicích externích prodejních techniků jsou v současné době dva lidé, jejichž pracovní 

náplň splňuje spíše požadavky interního prodejního technika..   

 

V oddělení logistiky je vhodné a nutné změnit schopnost kontroly objednávek. V mnoha 

případech totiž dochází ke zjištění, že dodavatel nezačal zakázku ani vyrábět. Nutným 

opatřením tedy bude upravení podnikového softwaru tak, aby vždy došlo k potvrzení přijetí 

objednávky výrobcem. Druhým krokem pak bude úprava firemního softwaru tak, aby nám dal 

software podnět ke kontrole stavu objednávky v polovině dodacího termínu, který musí být do 

softwaru také zadán. 

 

Je důležité v organizační struktuře vytvořit takové vazby, které by plně vyhovovaly mezi 

sebou komunikujícím subjektům, např. vazba interní technik – prodejní technik, potažmo 

logistik. Tato část organizační struktury by měla fungovat jako améba. Vazby mezi těmito 

třemi subjekty by měly být spíše přátelské.  

 

Ředitel firmy by měl stanovit jednotná pravidla pro každé oddělení a bude vyžadovat jejich 
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dodržování formou pravidelných kontrol a porad. U externích prodejních techniků bude 

potřeba vyžadovat reporting. Každý externí prodejní technik by měl chystat týdenní plán 

návštěv a odeslat nadřízenému každé pondělí do osmi hodin ráno. Plán návštěv bude 

obsahovat smluvený počet schůzek týdně, z čehož je potřeba mít alespoň 10% nových 

zákazníků. Dalším pravidlem bude dodržování stanoveného limitu služebních kilometrů a 

limitů telefonních hovorů. Výsledkem práce prodejce pak bude získání poptávky. Nutným 

následným krokem bude hlídání možného objednání produktu formou včasné telefonické 

kontroly nebo další návštěvou. Pro prodejce je důležité vytvořit si prostor pro častější 

navštěvování stejných zákazníků. Administrativní činnost by měla být vykazována jakožto 

kancelářská a měla by být stanovena dopředu v týdenním plánu. Pro zvýšení četnosti návštěv 

u zákazníků je vhodné zrušit povinné vypisování cestovních příkazů, knihy jízd, kalendáře a 

nahradit je jednodušší formou, popřípadě GPS. 

 

V případě skutečnosti, že objem prodejů bude dále klesat, existuje možnost další alternativy 

jiné organizační struktury (viz  obr. 10) , ve které bude pouze jeden účetní, jeden logistik, dva 

interní technici, tři externí prodejní technici, dva na Slovensku, jeden servisní technik a jeden 

skladník. Celkový počet zaměstnanců se tedy sníží z původních 16 na 12.  Ušetříme tedy za 

další čtyři zaměstnance, lze tedy předpokládat, že mzdové náklady klesnou ještě více, ovšem 

pravděpodobně vzrostou rizika v podobě neschopnosti vykrýt všechny poptávky a 

objednávky.  V této alternativní organizační struktuře by muselo dojít k přerozdělení regionů, 

a tudíž jejich redukci na pouhé tři regiony. Množství návštěv u zákazníků by se také snížil, 

tudíž je zde předpoklad, že i objem prodeje by klesl. Je třeba brát tuto alternativní organizační 

strukturu jako dočasnou, protože smyslem změny je zvýšení objemu prodejů a zlepšení 

výsledků hospodaření.  
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Obr. 10 – Schéma alternativní organizační struktury AxFlow s.r.o. v České republice – 

vlastní zpracování dle [4] 

 

Navržená organizační struktura by se měla do budoucna vyvinout ve strukturu mnohem 

propracovanější a organizovanější (viz obr. 11), protože předpokládáme, že se firma bude 

stále vyvíjet, a to k lepšímu. Podmínkou je tedy zvýšení objemu prodejů, dobře fungující 

servisní oddělení a navýšení potřeb zákazníků, a tím zlepšení pokrytí všech regionů. 

 

Obr. 11 – Návrh schématu budoucí organizační struktury AxFlow s.r.o. v České 

republice – vlastní zpracování dle [4] 
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4.1 Předpokládané ekonomické přínosy z nově vytvořené organizační 

struktury 
 

Při změně kompetencí a výměně lidí na pozicích ředitele a finančního ředitele by mohlo dojít 

ke zlepšení vztahů ve firmě, což by mělo za následek lepší efektivitu práce a větší objem 

prodejů, a v konečném důsledku i lepší hospodaření firmy. 

 

Současně s předpokládaným nahrazením hlavní účetní místo finančního ředitele je možno 

předpokládat zvýšení efektivity práce při redukci tří pozic účetní na jednu, což by mohlo mít 

za následek úsporu mzdových nákladů.  

 

Pravidelnými a opakovanými návštěvami u zákazníků dojde k nárůstu množství návštěv, které 

by statisticky měly mít za následek větší množství poptávek a objednávek. Cíleným 

zaměřením se na problémy a skutečné potřeby zákazníka dojde ke skutečnému řešení daného 

problému, čímž vytvoříme přidanou hodnotu. V nové organizační struktuře s lépe fungujícími 

pravidly pro jednotlivé zaměstnance a konkrétním systémem monitoringu lze předpokládat, 

že dojde k navýšení celkového obratu. 

 

Do budoucna bych zvážil možnost přijetí většího množství servisních techniků pro lepší 

pokrytí potřeb zákazníka nejen na poli prodejů, ale hlavně na poli řešení technických 

problémů.  

 

4.2 Možná rizika související s nově vytvořenou organizační strukturou 
 

S novou organizační strukturou jsou spojena možná rizika související se zaškolením nových 

zaměstnanců. Odstraněním dvou lidí z pozice externího prodejního technika vzniká potřeba 

zaškolení jednoho nového zaměstnance, což se může projevit na celkovém hospodaření 

podniku, jelikož nemáme jistotu, zda ve firmě po nákladném zaškolení zůstane.  

 

V předchozí kapitole popisovaný návrh náboru servisních techniků s sebou samozřejmě nese 

rizika v podobě vysokých nákladů, které nemusí být vykryty. Dalším možným rizikem je, že 

se může po zaškolení nového servisního technika stát, že v AxFlow s.r.o. v České republice 

odborně zaškolený technik z firmy odejde a založí si vlastní firmu. 
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Je zde snaha záměrně neeliminovat z organizační struktury marketingového specialistu, 

protože při výměně většího počtu odborníků ze společnosti se může zvýšit riziko zvýšení 

nákladů v podobě zaškolení nových dvou zaměstnanců. Firma AxFlow s.r.o. v České 

republice se svojí činností řadí k firmám, které se úzce profilují a vysoce specializují na 

problematiku průmyslových čerpadel, proto zde není možné školení provádět krátkodobě. 

Absolventi technické univerzity strojírenského oboru a se průměrně školí  3 - 4 let. Je možné 

říci, že po dvouletém zaškolení tohoto zaměstnance je tento člověk schopen navrhovat středně 

těžké projekty samostatně a je schopen komunikovat s jinými experty v oboru. 
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5 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo provést teoretickou a praktickou analýzu organizačních 

struktur obecně, na jejímž základě jsem detailně popsal a analyzoval současnou situaci 

vybrané firmy AxFlow s.r.o. V závěru práce jsem navrhl možná opatření, která by mohla vést 

ke zlepšení ekonomické situace firmy AxFlow s.r.o. v České republice, a vyhodnotil přínosy a 

rizika, jež jsou s těmito opatřeními spojená.  

 

Bakalářská práce obsahuje ucelený a objektivně zdůvodněný návrh (zdokonalení) organizační 

struktury firmy  Axflow s.r.o. v České republice respektující závazné ekonomické a 

organizační vazby mateřské společnosti AxFlow Holding Aktiebolag dceřiné společnosti 

Axflow s.r.o. v České republice. 

 

Jak jsem naznačil v úvodu, nelze pro žádnou firmu stanovit absolutně přesný typ organizační 

struktury. I různá odborná literatura definuje organizační struktury různě. Cílem práce bylo 

ukázat, že podnik je vyvíjející se organizmus, a proto nelze jednoznačně definovat, která 

organizační struktura by podniku 100% vyhovovala. S vyvíjejícím se podnikem vznikají i 

potřeby změn, proto by se mělo počítat s možnou variabilitou organizační struktury. Mým 

úmyslem tedy nebylo nalézt přesný a jediný způsob organizace firmy, který bude perfektně 

fungovat, ale brát navrhovaný systém popisovaný v této práci jako jednu z možností, jež se 

bude dále měnit. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části jsem zmapoval 

jednotlivé typy organizačních struktur. Čerpal jsem z několika zdrojů odborné literatury, které 

se touto problematikou zabývají. Vybral jsem základní a nejběžnější typy organizačních 

struktur a provedl jejich stručnou charakteristiku.  

 

Ve druhé praktické části práce jsem se podrobněji zaměřil na organizaci firmy AxFlow s.r.o. v 

České republice. Z organizačního schématu firmy AxFlow s.r.o. v České republice lze vyčíst, 

že se jedná o poměrně jednoduchou a přehlednou organizační strukturu. Přesto jsem se 

pokusil o návrh některých změn v organizační struktuře. Chtěl jsem zde uplatnit získané 

poznatky z oblasti organizace a dívat se na věci odlišným způsobem, než je současný stav.  
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V bakalářské práci podrobně analyzované aspekty vedly ve svém důsledku ke fluktuaci 

zaměstnanců a následnému vzniku 4 nových konkurenčních firem na trhu.  Podle mého 

názoru hlavní roli v celkovém úspěchu firmy hrají především lidské zdroje a lidský potenciál, 

proto jejich efektivní využití zabezpečuje cestu k prosperitě. Zároveň je nezbytné a velmi 

důležité ověřovat funkčnost nastaveného systému řízení.  

 

Mnou navrhované změny organizační struktury ve firmě AxFlow s.r.o. v České republice je 

možné aplikovat i na všechny zbývající pobočky skupiny AxFlow Group v Evropě. 

V současné době již probíhají první změny.   

                                 

Mapování problematiky organizace a organizačních struktur bylo pro mne velice přínosné a 

obohatilo mě o další cenné znalosti a zkušenosti. Věřím, že tyto získané poznatky využiji v 

mém dalším profesním životě.  
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