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1 Úvod 
 

     Hospodářská prosperita posledních dvaceti let, která přinesla optimistickou náladu  

a víru ve výhody globalizace, byla v roce 2008 zastavena finanční krizí, která postupně 

přerostla v hospodářskou recesi a zastihla většinu ekonomických subjektů nepřipravených.  

     Nastupující doba chaosu a turbulencí vyžaduje zcela nový přístup k možnostem 

dalšího rozvoje a růstu organizací a zároveň jim skýtá i nové příležitosti, které mohou využít. 

Právě v souvislosti s tím, jak se turbulence prohlubuje až k hranici chaosu, ztrácí předvídání 

jako základ metodiky klasického řízení smysl. Vytvořit dostatečně pravděpodobnou 

předpověď v delším časovém horizontu při nepředvídatelném vývoji okolí je nereálné. Na 

druhé straně se nestabilita okolí stává ideálním podnikatelským prostředím pro připravené 

(Truneček, 2004). Připravena je organizace, která dokáže obstát v konkurenčním boji, tedy ta, 

která pružně reaguje na neustále se měnící podmínky okolí. Nejde jenom o změny 

v některých oblastech života organizace, ale změna musí být komplexní, postihovat všechny 

základní stavební prvky organizace a navíc musí být chápána jako nikdy nekončící proces, 

tedy jako permanentní reorganizace. Proces zdokonalování (zlepšování) organizace je 

označován jako organizační rozvoj (organizational development). Tento proces by měl přinést 

prospěch jak akcionářům (vlastníkům), tak zaměstnancům a také ostatním stakeholderům
1
.   

      Výše uvedené souvisí i se změnou chápání pojmu podniková organizace, který byl 

sledován buď z hlediska organizační struktury, nebo z hlediska organizační kultury. Nově je 

tento pojem chápán jako organizační výstavba (organization design), tedy jako komplexní 

přístup k vytváření organizačních systémů. Organizační struktura i kultura mohou znamenat 

pro organizaci konkurenční výhodu, pokud podporují její strategii a maximálně využívají 

lidský kapitál.  Proto je v zahraniční literatuře organizačním strukturám a faktorům, které je 

ovlivňují a budou ovlivňovat, věnována značná pozornost.  

     Není možné vytvořit jednotnou optimální organizační strukturu, která by fungovala 

za všech podmínek a ve všech organizacích, protože každá organizace je jiná. Existují však 

určité společné výzvy nebo je možné říci požadavky, kterým musí organizace čelit a na které 

                                                 
1
 Samotný pojem stakeholder má původ v ekonomické teorii zkoumané od 2. poloviny minulého století, která se 

v zásadě konstituovala prací R. E. Freemana – Strategic management: a stakeholder approach. Stakeholder je 

ten, kdo může ovlivnit nebo je ovlivněn dosahováním cílů organizace (Gálová, Buchalcová, Jandoš, 2012, str. 

26).  Tento pojem nemá ustálený český překlad. Nejpřesnějším vyjádřením významu tohoto pojmu může být 

pojem „zainteresované strany“, tedy subjekty, které mají přibližně stejné zájmy a sledují přibližně stejné cíle ve 

vztahu k podniku (Veber, 2009). Nejčastěji zainteresované strany tvoří: vlastníci, zaměstnanci, komunity, 

veřejná správa, dodavatelé, věřitelé. 
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by měly v rámci organizačního rozvoje reagovat, aby mohly obstát v konkurenci 21. století. 

Jednou z oblastí organizačního rozvoje, kde se tyto změny prostředí projevují, jsou i 

organizační struktury organizací.  

Cílem disertační práce je zachytit světové vývojové trendy organizačních struktur, 

ověřit, zda se tyto vývojové trendy odrážejí (projevují) v organizační struktuře velkých 

podniků v České republice a identifikovat faktory ovlivňující organizační strukturu 

v podnicích v České republice. 

Disertační práce je strukturována do sedmi kapitol. Ve druhé kapitole s názvem Cíle 

práce, výzkumné otázky a výzkumné hypotézy je stanoven cíl, který bude naplněn na základě 

dílčích cílů. Dílčí cíle jsou doplněny výzkumnými otázkami, které s nimi souvisejí a jejich 

stručnou charakteristikou. Kapitola zahrnuje rovněž věcné hypotézy a zdůvodnění jejich 

volby.  

Kapitola třetí Teoretická východiska je založena na deskripci a analýze, zahrnuje 

základní teoretická východiska, definice základních pojmů (organizační rozvoj, organizační 

design, organizační struktura) z pohledu různých autorů. Na základě analýzy českých i 

zahraničních literárních zdrojů je zachycen současný stav poznání dané problematiky. Dále je 

provedena analýza základních vnějších vlivů, které působí na organizační strukturu. V této 

kapitole jsou také charakterizovány i moderní tzv. pružné (organické) organizační struktury, 

jejich uplatnění, fungování. Na základě analýzy již realizovaných výzkumů různých autorů 

jsou specifikovány nejpoužívanější organizační struktury v podnikové sféře a vztah mezi 

organizační strukturou a výkonností organizace. Jde o odpověď na otázku, zda organizační 

struktura, (její změna) pozitivně ovlivňuje výkonnost organizace.  

Ve čtvrté kapitole s názvem Metodika práce jsou charakterizovány základní typy 

výzkumu, a to kvantitativní, kvalitativní a smíšený. Poté následují podkapitoly týkající se 

metodiky pro teoretickou i praktickou část práce. Zde jsou uvedeny konkrétní metody a 

postup zpracování pro teoretickou i empirickou část disertační práce.  

V páté kapitole Výsledky realizovaného empirického výzkumu jsou vyhodnoceny 

výsledky dotazníkového šetření, je provedeno zpracování a analýza dat pomocí statistických 
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metod. Věcné hypotézy jsou převedeny na hypotézy statistické a pomocí statistických metod 

je ověřena jejich platnost. K tomuto účelu je použit statistický program SPSS
2
.  

Šestá kapitola Shrnutí výsledků je členěna dle jednotlivých dílčích cílů a hypotéz  

a shrnuje výsledky z kapitoly páté. Součástí této kapitoly je i podkapitola odvozující závěry 

pro podnikovou praxi na základě výstupů praktické i teoretické části disertační práce. 

Poslední kapitolou je Závěr shrnující výsledky disertační práce a možnosti dalšího výzkumu 

dané problematiky. 

  

                                                 
2
 SPSS – Statistical Package for the Social Science. Dřívější název SPSS PASW, aktuální oficiální název je IBM 

SPSS. 
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2 Cíle práce, výzkumné otázky a výzkumné hypotézy 
 

   Cílem disertační práce je zachytit světové vývojové trendy organizačních struktur, 

ověřit, zda se tyto vývojové trendy odrážejí (projevují) v organizační struktuře velkých 

podniků v České republice a identifikovat faktory ovlivňující organizační strukturu 

v podnicích v České republice. 

Organizační struktura je chápána jako jeden z faktorů úspěšnosti podniku (McKinsey 7S 

model, Leavittův diagram), a proto lze očekávat, že vhodná organizační struktura povede 

k vyšší výkonnosti podniku
3
.  

 

Základní cíl bude naplněn těmito dílčími cíli: 

 

1. Identifikovat hlavní faktory změn v organizaci a organizační struktuře velkých 

podniků v ČR.  V rámci tohoto cíle bude zkoumáno, které vlivy dle manažerů 

ovlivňují změny v organizační struktuře a v organizaci podniků, zda se shodují s vlivy, 

které jsou uváděny v literatuře, zda jde především o vlivy vnitřní nebo vnější, 

popřípadě, které z nich mají rozhodující vliv na změny organizační struktury velkých 

podniků v ČR. 

Výzkumná otázka tedy zní: Jaký vliv připisují manažeři podniků v ČR vybraným 

vnitřním a vnějším vlivům na změny v organizaci a organizační struktuře jimi řízeného 

podniku?  

 

2. Identifikovat důvody manažerů velkých podniků v ČR ke změnám v organizaci  

a organizační struktuře. Účelem bude zjistit důvody, které vedou manažery 

sledovaných podniků ke změnám. 

Výzkumné otázky spojené s tímto dílčím cílem zní: Jaký byl důvod a síla jeho vlivu na 

změnu organizační struktury? Jaká je nová organizační struktura? 

   

3. Na základě hodnocení manažerů ověřit, zda existuje vztah mezi organizační 

strukturou a výkonností organizace.  Manažeři ze svého pohledu hodnotili vliv 

změny organizační struktury na výkonnost organizace. Výkonnost není hodnocena na 

základě kvantitativních metrik, respektive jde o hodnocení zdraví organizace. Zdraví 

                                                 
3
 Výkonnost je v disertační práci pojímána dle Wagnera (2009), Keller, Price (2011) viz kap. 3.2. 
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organizace je předpokladem její výkonnosti, ale nehodnotí se pomocí kvantitativních 

metrik, je to její schopnost sladit, řídit a obnovit sebe sama, a to rychleji než 

konkurence, aby si udržela výjimečnou výkonnost v čase. Manažeři by měli být 

kompetentní posoudit, zda organizační změna, která byla provedena, je či není 

úspěšná, popřípadě je neutrální.  

 

4. Odvodit z provedených průzkumů závěry a doporučení pro českou podnikatelskou 

sféru. Změny v organizaci, ve vytváření a výstavbě organizační struktury nejsou 

samoúčelné, jejich úkolem je podporovat výkonnost organizace, zvyšovat její 

konkurenceschopnost, zvyšovat kvalitu výstupů a přispívat k uspokojování potřeb 

zákazníka i spokojenosti zaměstnanců. 

 

V rámci řešení práce by měly být ověřeny následující hypotézy, které byly stanoveny na 

základě studia a analýzy literatury a vycházejí rovněž ze závěrů již provedených výzkumů: 

 

1. Hypotéza H1: Síla působení vnějších a vnitřních vlivů na změny v organizaci (změny 

organizační struktury) je stejná. 

Vzhledem k rychlým změnám podnikatelského prostředí, kterým se organizace musí 

přizpůsobit, bude ověřeno, zda síla působení vnitřních i vnějších vlivů je stejná, popř. 

zda se tento vliv změní za tři roky.  

 

2. Hypotéza H2: Trend k uvolňování organizačních struktur (k zavádění pružných prvků 

do organizační struktury) se projevuje u méně než 60 % velkých podniků v ČR.  

V letech 2006-2007 se uskutečnila třetí vlna (1. vlna 2002-2003, 2. vlna 2004-2005) 

výzkumného záměru „Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostí 

organizace a možnosti aplikace v České republice“ (GAČR č. 402/02/1579) 

realizovaný na VŠE, kde „hlavním smyslem šetření bylo posoudit celostnost 

(systémovost) a úroveň synergie v řízení organizací – tedy fungování organizace jako 

systému, kde dosažení strategického záměru je umožněno skrze podnikové procesy a 

podnikovou kulturu, stimulované dále technickou architekturou, organizační 

strukturou a systémem řízení lidských zdrojů“ (Truneček, 2009, str. 441). Výzkum se 

týkal všech zmíněných subsystémů, ale pro účel disertační práce jsou podstatné závěry 

subsystémů podniková kultura a organizační struktura, které se vztahují k druhé 

hypotéze. „Oproti prvnímu roku výzkumu (2002) se o celých 13 % více respondentů 
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přiklání spíše k rigidnímu respektování vztahů nadřízenosti a podřízenosti a 

vykonávání pouze přidělených úkolů. Kreativita, osobní iniciativa a zdravá míra 

vnitřní konkurence jsou chápany spíše jako nežádoucí rysy firemní kultury. Příklon 

k rigidnějším prvkům řízení je v rozporu s principy řízení vyspělých organizací“ 

(Truneček, 2009, str. 443). V oblasti organizačních struktur přetrvávají strmé 

vertikální organizační struktury a vertikální komunikace podřízených směrem 

k jedinému nadřízenému, což je v rozporu s tvrzením manažerů, že se zaměřují na 

procesní organizaci. Jelikož poslední etapa výzkumu byla realizována v roce 2007, 

tedy ještě před hospodářskou recesí, je možné, že vývoj v podnicích procházel 

určitými změnami v těchto oblastech, aby obstály v konkurenci a přežily, což by měl 

odhalit výzkum prováděný v rámci této disertační práce. 

 

3. Hypotéza H3: Zavedení pružných prvků do organizační struktury velkých podniků má 

pozitivní vliv na jejich výkonnost tzn.: existuje vztah mezi organizační strukturou a 

výkonností organizace. 

Lze předpokládat, především na základě zkušeností z fungování zahraničních podniků, 

že uplatňování pružných prvků v organizační struktuře a v řízení, tedy využívání 

především tzv. měkkých nástrojů jako jsou leadership, koučing, delegování 

pravomoci, využívání iniciativy a zainteresovanosti zaměstnanců, má pozitivní vliv na 

výkonnost i zdraví organizace a odráží se v pružných organizačních strukturách.  
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3 Teoretická východiska 

Mezi teoretická východiska předmětné problematiky patří organizování jako jedna ze 

základních manažerských funkcí, organizační rozvoj (organizational development), různé 

pohledy na organizační rozvoj a faktory, které jej ovlivňují. Tyto faktory (vnější i vnitřní) 

ovlivňují i organizační design, tedy formování organizační kultury a struktury, která by měla 

mimo jiné odrážet požadavky na flexibilitu, řešit vztah mezi flexibilitou a efektivností, 

flexibilitou a identitou organizace. V rámci organizačního rozvoje je nutné vymezit postavení 

organizační struktury, která se nevyvíjí samostatně, ale je ovlivňována stejnými faktory jako 

organizační rozvoj a je jeho součástí. Tato část práce je založena především na analýze a 

syntéze anglických a amerických literárních zdrojů, které této problematice věnují značnou 

pozornost již několik let. 

3.1 Současný stav poznání problematiky 

Organizování patří mezi důležité manažerské funkce. Původcem organizování je 

manažer. Jelikož každá složitější práce, na kterou navíc navazuje jiná práce, vykonávaná 

jiným pracovníkem, musí být určitým způsobem koordinována, je organizování, tedy 

uspořádaní lidí, činností i technologií, základním předpokladem úspěšného fungování 

organizace. Právě z tohoto uspořádání se odvozuje organizační struktura, která tvoří rámec, 

kde se vykonávají konkrétní činnosti a probíhá řízený proces (Kassay, 2006). Organizační 

struktura nevzniká samoúčelně, ale jako nástroj realizace daných cílů, zajištění výkonnosti a 

efektivního využití zdrojů. Organizační struktura a její změny jsou ovlivňovány vnitřními  

i vnějšími podmínkami, kterým se musí přizpůsobovat. Požadavkem na moderní organizační 

strukturu je tedy určitá stabilita, ale zároveň i schopnost reagovat na změny. Během 

historického vývoje managementu se i pojem organizační struktura chápal relativně různě. Od 

tradičního (klasického) vertikálního uspořádání, stanovení nadřízenosti a podřízenosti pouze 

v rámci jedné organizace (struktura tvořena jen vnitropodnikovými útvary) až po pojetí širší, 

které zahrnuje i okolí podniku – dodavatele, zákazníky, banky apod., tedy různé formy 

síťových struktur (struktura složená z prvků vybavených právní subjektivitou). 

Většina autorů o významu organizační struktury nepochybuje. Například L. Urwick ve 

svých „Notes on the Theory of Organization“ uvádí, že „nedostatečná či chybějící firemní 

architektura je nelogická, zlá, zničující a neefektivní“ (Cejthamr, Dědina, 2010, str. 189). 

Pokud organizace nemá žádnou strukturu, nemá definovaná funkční místa s jejich 

pravomocemi a odpovědnostmi, v organizaci chybí řád a principy, potom lidé nevědí, co 
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přesně mají dělat, co je od nich požadováno a v organizaci zavládne chaos. Všichni 

zaměstnanci musí řád pochopit, přijmout za svůj a pak lze organizaci efektivně řídit.  

Důsledky nedostatečné architektury vymezil např. Urban (2004): 

1. Nízká motivace, nedostatečná pracovní morálka. 

2. Pozdě přijímaná a nesprávná rozhodnutí. 

3. Špatná nebo vůbec žádná koordinace. 

4. Nedostatek reakce na aktuální příležitosti nebo vnější změny. 

5. Zvýšené náklady. 

Podobně se na problémy s nevhodnou nebo chybějící organizační strukturou dívá i  Carnall 

(1995), který mezi možné problémy zařazuje ještě konflikty mezi odděleními, nedostatek 

kapacity k přizpůsobení se změnám podmínek a tendence držet se pravidel a předpisů bez 

ohledu na to, zda jsou pro konkrétní jednání či činnosti vhodné. 

Na základě výše uvedeného lze říci, že efektivita organizace záleží na přesnosti, s jakou 

do sebe lidský faktor a organizační struktura zapadá (Cejthamr, Dědina, 2010). Košturiak 

(2009) naopak uvádí, že pojem organizační struktura je nesmysl a optimální organizační 

struktura se nemá zbytečně hledat. Dle něho je organizace vnitřní fungování systému
4
, jsou to 

vazby a interakce mezi základními prvky soustavy řízení podniku (zákazník-finance-inovace-

procesy). Struktura je vnější projev organizace.  

V disertační práci je podnik chápán jako otevřený systém
5
 (reaguje na podněty, změny 

svého okolí) a také pojmy podnik a organizace jsou chápany jako synonyma. Ackoff (1971) 

definuje organizaci jako cílevědomý systém, který obsahuje aspoň dva cílevědomé prvky, 

které mají společný cíl (účel). Aby byl systém organizací, musí cílevědomé prvky se 

společným cílem obsahovat. Při úsilí o dosažení cíle dochází k dělbě práce (funkční dělba 

práce) a vznikají funkčně odlišné podmnožiny (části systému), které mohou vzájemně 

reagovat na své chování pozorováním a komunikací. Nejméně jedna podmnožina systému má 

řídící funkci. Toto pojetí organizace odpovídá chápání podniku. Podnik obsahuje prvky, které 

mají společný cíl, o jehož splnění usilují, a proto dochází k dělbě práce, koordinaci, 

uspořádání těchto prvků a jeden z prvků má řídící funkci. V podniku (organizaci) probíhá 

                                                 
4
 Systém je soubor vzájemně provázaných prvků. Tedy systém je entita, která je tvořena alespoň dvěma prvky a 

vztahem, který mají mezi sebou a nejméně jedním dalším prvkem v souboru. Každý prvek systému je spojen 

s každým dalším prvkem přímo nebo nepřímo (Ackoff, 1971).  
5
 Otevřený systém má okolí (uzavřený systém nemá okolí, tedy nemá žádné interakce s prvky, které neobsahuje). 

Okolí systému (prostředí systému) je soubor prvků a jejich relevantních vlastností, přičemž prvky okolí nejsou 

součástí systému, ale změna kteréhokoliv jeho prvku může vyvolat změnu stavu systému. Okolí systému je 

tvořeno všemi proměnnými, které mohou ovlivnit jeho stav. Externí prvky, které ovlivňují irelevantní vlastnosti 

systému, nejsou součástí jeho prostředí. 
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organizování (uspořádání) jeho klíčových entit (prvků), a to lidí, technologií a informací. 

Tímto uspořádáním vzniká struktura podniku. 

 

 

3.1.1 Organizační rozvoj  

 

O organizačním rozvoji se začíná hovořit po 2. světové válce jako o reakci na tzv. 

vědecké řízení. Jde o komplexní strategii zaměřenou na změnu přesvědčení, přístupů, hodnot, 

kultury a struktury organizace, se kterou se organizace může lépe přizpůsobit novým 

technologiím, trhům a výzvám s cílem zvýšení individuální i organizační efektivnosti 

(Yaeger, Head, Sorensen, 2006).  

Cummings, Worley (2009) chápou organizační rozvoj jako disciplínu, která zahrnuje 

aspekty i z dalších oblastí, jde tedy o interdisciplinární prostor zahrnující například řízení 

lidských zdrojů, organizační chování, organizační teorii, psychologii, sociologii a další. 

Přiznávají organizačnímu rozvoji významnou roli i v takových oblastech jako je konkurenční 

strategie, finance a marketing a rozhodování o intervencích. Jde o proces, který aplikuje 

široké znalosti a praktiky vědy o chování, aby pomohl organizacím podpořit jejich schopnost 

změnit se a dosáhnout větší efektivnosti, včetně zvýšení finanční výkonnosti, uspokojení 

zákazníků a získat podporu členů organizace. 

 French, Bell charakterizují organizační rozvoj jako dlouhodobé úsilí, vedené a 

podporované vrcholovým managementem, o zlepšování vize organizace, delegování, učení se 

a řešení problémů prostřednictvím neustálé spolupráce na vytváření (řízení) organizační 

kultury, se zvláštním důrazem na kulturu pracovních týmů a s využitím konzultantů v roli 

„usnadňovačů“ (Hay, 2006).      

Organizační rozvoj (organization development) je vědní disciplína. O zvýšení zájmu o 

tuto disciplínu svědčí například i růst výzkumných článků a knih napsaných o organizačním 

rozvoji, zejména ve Spojených státech (například Hesseelbein, Goldsmith „The Organization 

of the Future 2“, Rothwell, Stavros etc. „Practicing organization development“, Ashkenas, 

Ulrich etc „The Boundaryless Organization“) a ve Velké Británii (např. Goold, Campbell 

„Designing Effective Organizations“, Daft, Murphy, Willmont „Organization Theory and 

Design“). S výjimkou Německa není už v Evropě organizačnímu rozvoji věnována taková 

pozornost. V České republice se této problematice věnují autoři jako Dědina, Malý a další. 

Oblast organizačního rozvoje se kontinuálně (nepřetržitě) vyvíjí a snaží se reagovat na změny, 

ke kterým dochází díky aplikaci nových metod, vedení komplexnějšího a důslednějšího 
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výzkumu a spojování organizací z různých zemí a kultur. Protože takové množství změn 

působí v relativně krátkém období, je předvídání vývoje organizačního rozvoje poměrně 

riskantní. Na druhé straně je tato oblast zralá k tomu, aby byly sledovány síly (faktory), které 

ovlivňují to, jak se bude organizační rozvoj pravděpodobně vyvíjet. Tyto znalosti mohou 

umožnit praktikům organizačního rozvoje, výzkumníkům a manažerům výrazně pohotověji 

ovlivnit budoucnost organizačního rozvoje. V každé organizaci totiž vzniká tzv. organizační 

dilema, tedy v různé míře silný střet zájmů mezi potřebami a očekáváním jednotlivců a 

organizace. Úkolem organizačního rozvoje je toto dilema řešit prostřednictvím aktivních 

zásahů managementu (Dědina, Odcházel, 2007). Rothwell (2010) uvádí, že organizační 

rozvoj je dlouhodobou záležitostí, není strategií pro řešení krátkodobých problémů 

s výkonností, jak jsou mnozí manažeři nesprávně přesvědčeni. Organizační rozvoj je 

prostředkem k dosažení komplexní, hluboké a trvalé změny, což může zahrnovat jakékoliv 

působiště (doménu) v organizaci, ve kterém je potřeba nalézt způsob zlepšení výkonnosti. Jde 

vlastně o plánované úsilí, řízené „shora“, tedy top managementem, vedoucí ke zvýšení 

efektivnosti a zdraví organizace prostřednictvím plánovaných intervencí do procesů 

organizace, s využitím znalostí vědy o chování.  Dle Kates (Rothwell, 2010) může být 

organizační rozvoj chápán jako disciplína nebo praktická oblast implementace volby designu.     

Cummings, Worley (2009) identifikují tři trendy v oblasti organizačního rozvoje, které 

ho vedou různými směry. Tyto trendy označují jako tradiční, pragmatický a vědecký. 

Každý trend má rozdílnou vizi o tom, jaký organizační rozvoj může a měl by být. I když je 

prezentují samostatně, nejsou vzájemně nezávislé, ale naopak budoucnost organizačního 

rozvoje bude nepochybně vyplývat z jejich interakce. Na obr. 3.1 jsou shrnuty trendy a jejich 

pravděpodobný vliv na budoucnost organizačního rozvoje.  
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Obr. 3.1 Trendy uvnitř (v rámci) organizačního rozvoje a jejich vliv na budoucnost organizačního rozvoje 

 

 
Zdroj: Cummings, Worley (2009, str. 694) 

 

 

 

Tradiční trend 

Tento trend odráží rostoucí snahu po návratu k tradičním hodnotám organizačního 

rozvoje. Tradicionalisté argumentují, že organizační rozvoj by měl být řízen dlouhodobě 

pevně zavedenými hodnotami lidského potenciálu, rovnováhou, důvěrou a spoluprací. 

Hlavním cílem by mělo být zveřejnění těch základních měřítek intervencí, které humanizují 

práci organizace a společnosti, pomáhají zaměstnancům najít rovnováhu mezi prací a 

rodinným životem, podporují různorodost jejich pracovního místa, vedou k seberealizaci 

členů organizace. Tradicionalisté navrhují, že organizační rozvoj by měl dělat co je správné a 

tím zajišťovat to, aby organizace podporovaly pozitivní sociální změny a příslušnost ke 

korporaci. Pro tento tradiční trend je také charakteristické silné zaměření na procesní 

intervence (zásahy do procesů). Klíčovým cílem organizačního rozvoje z tohoto pohledu je 

zajistit, aby organizační procesy byly transparentní, měly integritu, jednaly s lidmi důstojně a 

plnily úkoly různých stakeholderů. Primárním cílem organizačního rozvoje je pomoci 
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organizacím vytvořit takovéto procesy. To, zda následně tyto procesy povedou k produkci 

výstupů, je druhotné. 

 

Pragmatický (věcný) trend 

Druhý trend je spojován s rostoucí poptávkou po profesionalizaci v této oblasti a důrazu 

na její význam. Zastánci změn manažerských technik ve velkých konzultačních firmách a 

některé profesionální asociace organizačního rozvoje věcně argumentují, že praktici 

organizačního rozvoje by měli být certifikováni jako většina jiných profesionálů. Směr 

k profesionalizaci je reakcí na rostoucí počet lidí, kteří se prezentují jako odborníci na 

organizační rozvoj bez formální praxe nebo vzdělání v této oblasti, jakož i na nedostatek 

konzistence v uplatňování teorie organizačního rozvoje. Profesionalizace vyžaduje certifikaci 

členů, vytvoření společných bodů znalostí, definování určité minimální úrovně kompetencí a 

ustanovení řídící základny. Výsledkem by měla být odborná a kvalifikovaná pomoc 

organizacím při implementaci změn a adaptaci na turbulentní prostředí. Pro pragmatiky je tato 

profesionalizace základním tématem. Zároveň procesní intervence, vedoucí ke změnám, 

nejsou chápany jako konečné, nýbrž jako prostředek zavádění změn a dosažení žádoucích 

výsledků. 

 

Vědecký (odborný) trend 

Třetí trend je spojen s rostoucím počtem lidí, kteří provádějí výzkum, který má 

přispět našemu porozumění změnám. Univerzity a centra aplikovaného výzkumu navrhují 

výzkumný program pro organizační rozvoj, který řeší otázky jako např. jak rozšířit obsah a 

úroveň analýz vlivu organizačních změn, spojení mezi změnami procesů a produkcí 

organizace, srovnávací analýzy mezinárodních a mezikulturních intervencí, spolupráci mezi 

vědci a praktiky při studiu organizačních změn. Vědecká perspektiva je zaměřena na 

porozumění, předpověď a controlling změn. 

Z dlouhodobého hlediska budou tyto tři trendy integrovat a rozpory budou menší než 

z hlediska krátkodobého. Nejde jen o trendy samotné, ale o organizační rozvoj v celém 

kontextu, který musí být chápán jako globální organizační rozvoj. Tedy jako proces vedoucí 

k zlepšení efektivnosti organizací a beroucí v potaz globální hledisko, které informuje o 

existenci dalších faktorů, a to politického, ekonomického, technologického a kulturního, které 

mohou ovlivnit organizaci při její snaze o změnu nebo můžou upravit její přístup.  
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3.1.2 Organizační design 

V poslední době se můžeme stále častěji setkat s pojmem organizační architektura 

(design) nebo také podniková architektura
6
. „Organizační design dříve izolované pojmy 

organizační struktura a organizační kultura pojímá komplexně a zachycuje výsledek 

změnových procesů s tím, že se maximálně snaží zachytit jak samotný proces změny, tak i 

výchozí stav organizace před jejím přetvářením“ (Cejthamr, Dědina, 2010, str. 27).  

Organizační architektura se skládá z měkkých a tvrdých prvků. Tvrdé prvky tvoří pracovní 

místa (seskupená do formální organizační struktury) a procesní uspořádání organizace (cílená 

posloupnost logicky navazujících činností). Měkké prvky tvoří neformální organizační 

struktura (sociální síť), lidské zdroje a organizační kultura. Spojovacím a řídícím prvkem je 

strategie organizace. Pro organizační strukturu i strategii jsou důležité sdílené hodnoty, které 

usměrňují a korigují chování pracovníků žádoucím směrem. 

Také Whittington, Mayer (2002) říkají, že organizace zahrnuje všechny prvky 

organizačního designu, ne jen formální strukturu organizačních grafů, ale i systémy, procesy a 

lidské dimenze, které jsou podstatné pro vykonávání činností (práce). Podle Kates (viz 

Rothwell, 2010) je organizační design vědecké rozhodnutí o výběru mezi konkurenčními 

alternativami, aby došlo ke spojení optimálního organizačního modelu se strategií. 

Rozhodnutí o volbě správného designu není dostačující pro úspěšné řízení strategie. Dle 

Kates organizační design představuje spojení mezi strategii a organizačním rozvojem,  

viz obr. 3.2.  

Obr. 3. 2. Od strategie k organizaci 

Strategie 

Jaké trhy? Jaké produkty?                   Jaké schopnosti potřebujeme?             Jaké provést změny a zlepšit  

Jaká náprava pro úspěch?                   Jak nastavit nejlepší konfiguraci?        organizaci?   

  

Zdroj: Rothwell (2010, str. 447)    

 

„Organizační design je komplex propojených systémů, které vytvářejí podmínky, ve 

kterých jednotlivci a týmy mohou být úspěšní. Organizační design je neviditelný, přesto 

                                                 
6
 Tento pojem je jazykovou konstrukcí spojující dva samostatné termíny – podnik a architektura, přičemž 

pojmem podnik je upřesňováno, na jaký systém je architektonicky nahlíženo (Gála, Buchalcevová, Jandoš, 2012, 

str. 41). 

Strategie Organizační design Organizační rozvoj 
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všichni musí pochopit jeho záměry a své místo v této neviditelné síti pracovních vztahů“ 

(Rothwell, 2010, str. 448).  

Střížová (2007, str. 9) uvádí, že „organizační design představuje způsob (jak) a důvody 

(proč) vedoucí k výběru různých prostředků organizačního uspořádání. Záleží do značné míry 

na stabilitě – nestabilitě okolí, předvídatelnosti – nepředvídatelnosti potřeb zákazníků, na 

potřebě míry pružnosti a stabilní rutiny apod. To vyvolává rozdílné přístupy k tvorbě 

organizační struktury a kultury“. 

 Gála, Buchalcevová, Jandoš (2012, str. 73) používají pojem podniková architektura a 

říkají, že „architektura je o vědomé a poznáním řízené konstrukci organizace, tj. o takovém 

návrhu uspořádání jeho prvků, které je schopno naplnit formulovaný záměr rozpracovaný ve 

strategii.“  

Obr. č. 3. 3 zobrazuje klíčové elementy, které jsou zvažovány v organizačním designu. 

Tento tzv. Star Model (hvězdicový model), byl vytvořen Galbraithem v sedmdesátých letech. 

Existuje více verzí tohoto modelu, ale stejně tak se používají i další modely jako např. 

McKinseyho „7 S“ nebo  Leavittův diagram. Ve všech těchto modelech hraje důležitou roli i 

organizační struktura, která je chápána jako jeden z kritických faktorů úspěšnosti. Jinými 

slovy, pokud nedojde ke sladění všech prvků, nemůže organizace efektivně fungovat. 

Organizace může mít bezchybnou strategii, schopné a kreativní lidi, ale pokud je nedokáže 

zorganizovat, určit klíčové role, vhodně uspořádat a řídit procesy a určit mocenskou autoritu, 

potom je i vynikající strategie i schopní lidé k ničemu.  

Obr. 3. 3 Hvězdicový model 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Galbraith, Downey (2002, str. 2)    
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Daft, Murphy (2010) hovoří o dimenzích organizačního designu, které vychází ze 

systémového pohledu na organizaci a týkají se dynamicky probíhajících aktivit v rámci 

organizace. Pro pochopení organizace je třeba sledovat dimenze, které popisují specifické 

rysy (znaky) organizačního designu. Autoři rozdělují organizační dimenze na dva typy, a to 

strukturální a kontextuální. Strukturální dimenze zobrazují znaky, které rozlišují některé 

klíčové interní znaky organizace, jako je např. stupeň formalizace, centralizace atd. a 

poskytují základnu pro srovnání složení organizací. Kontextuální dimenze charakterizují jak 

organizaci jako celek (včetně její velikosti, technologie atd.) tak širší prostředí organizace. Pro 

pochopení a hodnocení organizace je důležité zkoumat jak strukturální, tak i kontextuální 

dimenze. Tyto dimenze organizačního designu se vzájemně ovlivňují (viz obr. 3. 4) a musí 

být upraveny tak, aby umožnily organizaci realizovat její záměry (cíle)
7
.                                                                                                                     

Obr. 3. 4 Interakce kontextuální a strukturální dimenze organizačního designu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Daft, Murphy (2010, str. 18) 

 

 

  

                                                 
7
 1. Přinášet společné zdroje, aby bylo dosaženo požadovaných cílů a výstupů, 2. Efektivně produkovat zboží a 

služby, 3. Usnadňovat inovace, 4. Používat moderní výrobu, služby a technologie, 5. Přizpůsobovat se vlivu 

změn prostředí, 6. Vytvářet hodnotu pro vlastníky, zákazníky a zaměstnance, 7. Přizpůsobovat se probíhajícím 

výzvám diversifikace, etiky a motivace a koordinace zaměstnanců. 

Organizace 

 

Kultura 

Prostředí 
Cíle a 

strategie Velikost 

   

Technologie 

Struktura 
1. Formalizace 

2. Specializace 

3. Hierarchie  

4. Centralizace 

5. Profesionalita 

6. Osobní poměry 
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3.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura je způsob vnitřního uspořádání prvků organizace – lidí, práce, 

technologií, informací. Snahou autorů, kteří se zabývají managementem jak v teoretické tak 

v praktické rovině, je organizační strukturu určitým způsobem definovat.  

Podle Chandlera organizační struktura zahrnuje všechny hmotné a pravidelně se 

vyskytující prvky, které pomáhají tvarovat (ovlivňovat) chování členů organizace. „Struktura 

zahrnuje síť rolí a vztahů, které napomáhají procesu zajištění kolektivního úsilí směřujícího 

k dosažení specifických cílů“ (Armstrong, 2009, str. 365).  

Dědina (1996, str. 13) uvádí, že „organizační struktura sjednocuje podnikové dění a 

směřuje ho k dosažení určitého cíle podniku“. 

Pitra (2007, str. 154) říká, že „organizační struktura je uspořádaná množina vazeb, 

přičemž těmito vazbami myslí pracovní a komunikační vazby mezi nositeli jednotlivých 

pracovních úkolů“.         

Lednický, Vaněk, (2004, str. 56) definují „organizační strukturu jako soubor prvků a 

vazeb, které spolu vytvářejí mechanismus, jenž slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů 

organizace“.  

Střížová (2007, str. 18) chápe strukturu organizace jako „uspořádání vnitřních činností 

organizace, při kterých se mění vstupy na výstupy. Nejdříve musí být stanoveny činnosti, 

teprve poté jejich nositelé (prvky)“. 

Blažek (2011) hovoří o organizační struktuře v terminologii teorie managementu a 

chápe ji jako systém řízení. Cestou účelové abstrakce rozlišuje strukturu procesní, kterou 

definuje „jako soubor činností a sekvenčních, dále též informačních či hmotně-energetických 

vztahů mezi těmito činnostmi“ a strukturu útvarovou, kterou charakterizuje jako „soubor 

pracovních míst a mocenských, dále též informačních či hmotně energetických vztahů mezi 

těmito pracovními místy“. Procesní struktura je primární (cílem organizace je produkce 

výrobků nebo služeb, což zajišťují procesy) a útvarová struktura je sekundární (Blažek, 2011, 

str. 45).  

Německá podnikohospodářská organizační nauka rozlišuje mezi organizací struktur a 

organizací procesů (Wilhelm, 2007): 

 Organizace struktur člení podnik do organizačních jednotek, tj. do oddělení a 

míst. 
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 Organizace procesů se zabývá činnostmi, které jsou prováděny uvnitř oddělení 

organizačními místy. 

Přičemž, jak hospodářská praxe, tak i nauka o podnikovém hospodářství přiřazovaly 

organizaci struktur vyšší důležitost než průběhu procesů. Podstatný důvod pro vyšší váhu 

organizace struktur lze spatřovat v tom, že organizace struktur vystihuje silněji a 

bezprostředněji zájmy řídicích pracovníků. Podle tradičního podnikového chápaní musí být 

nejdříve úplně jasno o organizaci struktury a teprve potom začíná řízení procesů. Z tohoto 

úhlu pohledu poskytuje organizace struktury rámec, v němž se uskutečňují procesy, takže se 

podnikové procesy přizpůsobují dané organizační struktuře (Wilhelm, 2007). V současnosti se 

především v Německu dosavadní pojem „organizace procesů“ nahrazuje pojmem „procesní 

organizace“. Rozdíl spočívá v tom, že tradiční organizace procesů se zabývá pouze průběhy 

uvnitř útvarů, zatímco procesní organizace se zabývá především procesy, které jsou 

prováděny mnoha útvary. Nejdříve je třeba definovat procesy a následně najít odpovídající 

organizační strukturu. 

Obr. 3.4 (uvedený na str. 19) ukazuje interakci mezi strukturální a kontextuální dimenzí 

organizačního designu. Výše bylo uvedeno, že strukturální dimenze zahrnuje interní 

charakteristiky, které slouží jednak jako základna pro srovnávání organizací, ale také k jejich 

bližší specifikaci a v podstatě k určení typu organizační struktury (jejího obsahu a formy). 

Názory na jednotlivé dimenze jsou v podstatě stejné, autoři se většinou liší v jejich označení a 

počtu
8
.     

Stručná deskripce strukturálních dimenzí: 

1.  Formalizace odráží stupeň, v jakém je práce v organizaci standardizována a rozsah, 

v jakém se musí zaměstnanci řídit pravidly a normami. V organizacích s vysokým stupněm 

formalizace je řada pravidel, norem a směrnic, které mohou omezovat spontánnost a 

flexibilitu zaměstnanců, potřebnou pro realizaci inovací. Dochází také k odstranění možnosti, 

že zaměstnanci budou hledat alternativní řešení, že budou chtít s ostatními členy organizace 

tato alternativní řešení zvažovat a diskutovat o tom, jak práci co nejlépe vykonat. 

V organizacích s nízkou formalizací je pracovní chování relativně nestrukturované a členové 

mají větší volnost při plnění zadaných úkolů, a tím se vytváří prostor pro širší sociální 

interakci mezi členy organizace (zaměstnanci), která je častější a intensivnější než při 

                                                 
8
 Někteří autoři uvádějí, že jde o parametry (Blažek, 2011), dimenze (Daft, Murphy, 2010), prvky (Veber, 2009) 

organizačního designu. 
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vysokém stupni formalizace. Tyto kontakty mezi zaměstnanci podporují žádoucí sdílení 

znalostí.  

2. Specializace je dána stupněm, v jakém jsou úkoly organizace rozdělovány na 

jednotlivá pracovní místa (souvisí tedy s dělbou práce). Při rozsáhlé specializaci každý 

zaměstnanec vykonává pouze úzký rozsah úkolů. V této souvislosti je jmenována 

profesionální specializace, horizontální nebo vertikální (Gibson, Ivancevich, 1997).  

3. Hierarchie je charakterizována počtem řídících stupňů. Určuje, kdo komu podléhá a 

rozpětí řízení, tedy počet podřízených manažera, které může efektivně řídit. Hierarchie je 

zobrazována vertikálními čárami (liniemi) v organigramu. Hierarchie souvisí s rozpětím řízení 

a délkou řídícího řetězce. Při úzkém rozpětí řízení je specializace vysoká a hierarchie je také 

vysoká (delší řídící řetězec). Při širším rozpětí je počet podřízených větší (organizace je 

plošší), délka řídícího řetězce je kratší. 

4. Centralizace odráží hierarchickou úroveň, na které dochází k rozhodování. Jestliže 

dochází k delegování rozhodování na nižší úrovně, hovoříme o decentralizované organizaci 

naopak, pokud je rozhodování soustředěno na nejvyšší hierarchické úrovni, jde o organizaci 

centralizovanou. Centralizace vytváří neparticipativní prostředí, které snižuje komunikaci, 

spolupráci a „sžití“ zaměstnanců s úkoly a projekty. Organizace musí najít správný stupeň 

decentralizace podle svých potřeb. Některé úspěšné společnosti (například Google) pracují ve 

vysoce decentralizovaném modelu, který dává zaměstnancům velkou volnost pro spolupráci a 

inovace. Zároveň ale i v decentralizovaných organizacích většinou zůstává zachována 

základní hierarchická struktura, i když může být překryta zdůrazňováním horizontální 

koordinace. Přinejmenším akcionáři požadují jistotu, že využití jejich majetku je pod 

kontrolou, stejně tak, že je rozmístěn co nejefektivněji, zajišťuje pružnost a možnost reagovat 

na vznikající příležitosti a výzvy (Daft, Murphy, 2010, Veber, 2009).    

5. Profesionalita je termín, který se používá k popisu úrovně formálního vzdělání a 

odbornosti zaměstnanců. Profesionalita je považována za vysokou, pokud zaměstnanci 

potřebují dlouhé období výcviku (sbírání zkušeností, dovedností), aby si udrželi místo 

v organizaci. Průměrný počet let vzdělání zaměstnanců je jedním z měřítek profesionality. 

6. Personální poměry odrážejí rozmístění lidí do různých funkcí a oddělení. Zahrnuje 

ukazatele jako například podíl administrativních (technicko-hospodářských) pracovníků na 

celkovém počtu zaměstnanců, podíl profesně specializovaných zaměstnanců nebo podíl 
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přímých a nepřímých zaměstnanců v dělnických profesích na celkovém počtu zaměstnanců 

(Daft, Murphy, 2010, Veber, 2009, Gibson, Ivancevich, 1997).   

 

3.1.4 Faktory ovlivňující organizační strukturu 

Tvorba organizačního designu i struktury je ovlivněna řadou faktorů. Daft, Murphy 

(2010) je chápou jako kontextuální dimenze. V oblasti managementu došlo v rámci vývoje 

organizačního rozvoje (i organizačního chování) k výzkumu vztahu jednotlivých faktorů a 

jejich vlivu na organizační strukturu. Pro úspěšnou organizaci 21. století je nezbytné vytvářet 

podmínky pro implementaci systému managementu znalostí, podporovat kulturu 

permanentního učení se, vytvářet flexibilní organizační struktury a usnadňovat změny 

v organizaci. Poznání vlivů, tedy vlastně poznání vnitřního a vnějšího prostředí organizace a 

schopnost organizace spolupracovat se specialisty na organizační rozvoj, bude rozhodující pro 

zachování konkurenceschopností organizací v tomto století. Vliv faktorů vnitřního i vnějšího 

prostředí souvisí s pohledem na organizaci jako na otevřený systém, který závisí a také 

ovlivňuje své prostředí, jak říká Miller a Rice (viz Armstrong, 2009, Ackoff, 1971). 

Systémová teorie je zaměřena na problém vazeb, jejich strukturu a vzájemnou závislost 

v rámci systému. Výsledkem je zvýšený důraz na operace přes hranice systému, tedy mezi 

systémem a prostředím a mezi různými částmi systému. Tento otevřený a dynamický přístup 

se vyhýbá chybě klasických i byrokratických teoretiků a teoretiků lidských vztahů, kteří 

chápali organizace jako uzavřené systémy a analyzovali jejich problémy ve vztahu k jejich 

interním strukturám a procesům bez toho, aby brali v úvahu buď působící externí vlivy a 

jejich změny nebo technologii.   

Dále jsou stručně charakterizovány faktory, jejichž vliv na organizační strukturu, její 

tvorbu a změny, je považován za významný z pohledu různých autorů
9
. Jde o přístup tzv. 

kontingenční školy
10

 – struktura a způsoby fungování organizace jsou funkcí podmínek, ve 

kterých organizace existuje. 

                                                 
9
 Dle Dafta, Murphyho (2010) jde o kontextuální dimenze (viz obr. 3.4) 

10
 Zástupci kontingenční školy jsou Barns a Stalker (1961), Woodward (1965) a Lawrence a Lorsch (1969), kteří 

analyzovali různé organizace a závěrem konstatovali, že jejich struktura a způsob fungování jsou funkcí 

podmínek, ve kterých existují. Nehlásí se k názoru, že existuje jeden nejlepší způsob tvorby designu organizace 

nebo ke zjednodušující klasifikací organizací jako formální nebo neformální, byrokratické nebo nebyrokratické. 

Jsou i proti chápání organizací jako vzájemně protichůdných sociálních systémů, které stavějí formální 

organizaci proti neformální. 
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 1. Velikost organizace ovlivňuje vztahy v organizaci i stupeň formalizace. S růstem 

velikosti organizace se snižuje nejistota okolí, dochází k nárůstu specializace i formalizace a 

vznikají silné vertikální vazby, což může vést ke stagnaci organizace (Duchoň, Šafránková, 

2008). Velikost může být určována pro organizaci jako celek nebo pro její části (např. divize). 

Protože je organizace sociálním systémem, je její velikost většinou chápána jako počet 

zaměstnanců. Ostatní měřítka jako výše celkových prodejů, nebo celková hodnota aktiv také 

odrážejí velikost organizace, ale neindikují velikost lidské části systému. S růstem organizace 

dochází ke změnám fází jejího životního cyklu, mění se cíle, organizace musí inovovat, a to 

vše ovlivňuje i organizační strukturu. Larry Greiner (viz Dědina, Odcházel, 2007) uvádí pět 

fází růstu podniku a charakterizuje manažerské styly převládající v jednotlivých fázích. 

Greiner uvádí, že problémy s růstem velikosti organizace jsou předvídatelné a opakující se a 

je možné je řešit modifikací organizační struktury. Pokud je organizace schopna vhodným 

způsobem zareagovat a přizpůsobit organizační strukturu, může tak podpořit svůj další růst, 

v opačném případě se bude potýkat s nízkou výkonností, což může vést až k jejímu 

budoucímu zániku.   

2. Prostředí je rovněž významným faktorem ovlivňujícím organizační strukturu, na 

který se zaměřila řada autorů např. Burns a Stalker
11

, 1961, Lawrence a Lorsch, 1969 (viz 

Armstrong, 2009, Sine, Kirsch, 2006) a jiní. Výsledkem jejich výzkumu je závěr, že pro 

dosažení úspěchu musí být organizační struktura v souladu s faktory prostředí, za hlavní 

proměnný faktor považují trh. Když je trh stabilní, organizace může efektivně fungovat jako 

„mechanistická“, s hierarchickým systém komunikace a rozhodování; když je trh nestálý, je 

efektivnější „organický“ systém s větší decentralizací, nižší formalizací a větší pravomocí 

expertů nad manažery (Green, 2007)
12

. Lawrence a Lorsch
13

 navazovali svým výzkumem 

deseti organizací (ze tří odvětví) na Burnse a Stalkera. Zabývali se strukturou a fungováním 

jednotlivých sub-jednotek v organizaci v závislosti na sub-prostředí, ve kterém fungují (Pugh, 

Hickson, 2007). V závislosti na interakci s externím prostředím dochází k segmentaci 

organizace na sub-jednotky, kdy každá má své úkoly, které řeší ve „svém externím sub-

prostředí. Úsilí všech sub-jednotek musí vést ke splnění společného cíle/ů organizace jako 

celku. Potvrdili, že volba vhodné struktury závisí na stabilitě prostředí. Čím větší je rozdíl ve 

                                                 
11

 Barns a Stalker publikovali svůj výzkum v roce 1961 a týkal se společností, které používaly nové technologie 

v rychle se měnících tržních podmínkách. Zkoumali organizace v Anglii a ve Skotsku. 
12  The 7

th 

European Critical Accounting Studies conference (ECAS 7), The Centre for Applied Ethics and Legal 

Philosophy, Department of Accounting and Finance, University of Glasgow, 18-20 July 2007. 
13

 Lawrence, Lorsch, působili na HBS a zabývali se studiem vhodné organizační struktury a fungováním 

organizací. 
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stupni nejistoty mezi sub-prostředími, tím větší je rozdíl mezi sub-jednotkami a tím více je 

žádoucí, aby organizace diferencovala mezi uspořádáním a řízením sub-jednotek, aby byly 

efektivní. Potvrdili, že organizace, které sladí interní podmínky s požadavky prostředí má 

lepší výkonnost.    

3. Technologie představuje technologii používanou v organizaci, tedy nástroje, 

techniky a činnosti používané k transformaci vstupů na výstupy. Týká se toho, jak organizace 

aktuálně vyrábí produkty a jaké služby poskytuje zákazníkům. Woodwardová, 1965 

(Armstrong, 2009) realizovala svůj výzkumný projekt v Essexu (Anglie) a zjistila, že 

technologické postupy (metody) byly nejdůležitějším faktorem při ovlivňování organizační 

struktury a při vytváření charakteru lidských vztahů uvnitř organizace. Rozšířený předpoklad, 

že existují principy managementu platné pro všechny výrobní systémy, byl zpochybněn. 

Vlivem technologie na organizační strukturu se zabýval i Thompson
14

 a Perrow
15

. Thompson 

specifikoval pro každou technologii odpovídající způsob koordinace vzájemných vztahů a 

tato koordinace ovlivňuje organizační strukturu. Perrow vytvořil model, dle něhož 

technologie používaná v organizacích závisí na variabilitě a analyzovatelnosti úkolů (Dědina, 

Odcházel, 2007).   

4. Cíle organizace a strategie definují smysl existence organizace a volbu konkurenční 

techniky. Strategie jako plán činností a rozdělení zdrojů je ovlivňována prostředím  

(z prostředí přicházejí požadavky - poptávka), ale zároveň i organizace může toto prostředí 

formovat (ovlivňovat) svými inovacemi (svou produkcí). Novým cílům a strategii je potřeba 

přizpůsobit i organizační uspořádání. Úspěšně implementovat strategii lze totiž 

prostřednictvím lidí, a proto organizace lidských zdrojů je pro realizaci strategie důležitá. 

Názor, že struktura následuje strategii, vyslovil již v roce 1962 Alfred Chandler, (Chandler, 

1962) poté, co analyzoval sto největších amerických organizací a zjistil, že růst diverzifikace 

vyžaduje nové a více decentralizované struktury, které označoval jako multidivizionální 

formy. Jeho závěry byly potvrzeny mnoha autory (např. Ansoff, Channon, Pavan), ale 

zároveň někteří vědci v poslední době kritizují Chandlerovo paradigma a poukazují na to, že 

jeho závěry souvisejí s podnikatelským prostředím z konce 19. do zhruba poloviny 20. století 

a již nadále neplatí. Upozorňují na výrazně rozdílné prostředí v současném období, které se 

velmi rychle mění, je hyperkonkurenční, turbulentní, technologie transformují scénáře a 

                                                 
14

 Thompson rozlišoval tři typy technologií: technologii zprostředkování, technologii dlouhých řetězců 

(sekvenční) a reciproční technologii (intenzivní). 
15

 Perrow rozlišuje čtyři druhy technologií: rutinní technologii, nerutinní, řemeslnou a inženýrskou technologii. 
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vznikají nové organizační struktury, např. sítě (viz Galan, Sanchez-Bueno, 2009). Tito autoři 

se snažili svým výzkumem ověřit, zda je možné, že nové struktury, které fungují 

v současných podmínkách, prokážou zastaralost Chandlerových závěrů nebo zda tento 

fenomén pokračuje i v 21. století.
16

   Výsledkem jejich výzkumu je závěr, že strategie 

ovlivňuje strukturu a struktura ovlivňuje strategii, přičemž první vliv je silnější než druhý. Dá 

se tedy říci, že pokud se změní cíl organizace na základě nových požadavků zákazníků, je 

potřeba k jeho dosažení změnit i strategii a většinou si tyto změny vyžádají i změnu 

organizační struktury, s tou stávající nelze plnit nové cíle. Chandlerovo paradigma stále platí.  

5. Organizační kultura je souborem klíčových hodnot, názorů, norem jednání a 

chování, které jsou sdíleny zaměstnanci. Jde vlastně o charakteristiku vnitřního klimatu 

podniku. Kultura organizace odráží i celkový postoj zaměstnanců k organizaci, schopnost 

organizace učit se na základě sdílení znalostí, schopnost přijímat změny, podporovat 

inovativnost a kreativitu i loajalitu zaměstnanců. 

Richard Whittington (Dědina, Odcházel, 2007) uvádí jako relevantní faktory ovlivňující 

organizační strukturu technologii, prostředí, velikost, diverzifikaci a internacionalizaci. 

Cummings, Worley (2008) uvádějí, že organizační struktura musí být tvořena v souladu 

s minimálně čtyřmi faktory, a to s prostředím, velikostí organizace, technologií a strategií. 

Dědina, Odcházel (2007) říkají, že je důležité sladit organizaci s jejím okolím, do kterého 

zahrnují globalizaci, rozvoj informačních technologií a sociální a demografické trendy. 

Mozenter (2002) vybral faktory, jejichž vliv na organizační rozvoj považuje za hlavní a 

označil je jako makro faktory, i když vystižnější by zřejmě bylo jejich označení jako faktory 

vnější. Jeho výběr byl ovlivněn jak rozhovory, výzkumem a studiem literatury, tak i zjevným 

vlivem vybraných faktorů na organizační rozvoj i strukturu organizací
17

. Uváděné faktory 

patřily k nejvíce citovaným (viz obr. 3. 5).  

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Výzkum byl realizován ve Španělsku v r. 2004, týkal se období 1993-2003, velkých (z hlediska obratu), 

domácích korporací. Vzorek čítal 551 podniků (návratnost 100 dotazníků). Podrobnosti výzkumu viz Strategic 

Management Journal, 30, 2009.  
17

Jeho výzkum spočíval v dotazování expertů (interních i externích), liniových manažerů a vědeckých 

pracovníků (profesorů) na jejich názor na vliv těchto faktorů na organizační rozvoj (strukturu) v době výzkumu a 

za tři roky. Podrobnosti jeho výzkumu a statistické vyhodnocení viz Mozenter (2002), kdy svou nezávislou 

studii provedenou v roce 1999, publikoval v časopise Organization Development Journal. Dotazovaní obecně 

hodnotili, že vliv těchto faktorů bude růst, i když v různé míře a ne stejnou rychlostí.  
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Obr. 3.5 Makro faktory 

 

Zdroj:  Vliv makrofaktorů na organizační rozvoj. [online]. 1999, [cit. 10. 1. 2011]. Dostupné z 

<http://www.scribd.com/doc/33046888/Trends-in-Organizational-Development-by-Jonathan-Mozenter>  

 

Mozenterem sledované faktory zde budou přiblíženy (i přesto, že některé již byly 

charakterizovány z pohledu jiných autorů), protože jejich působení na změny organizační 

struktury bude sledováno i v podnicích v ČR.   

Technologie ovlivňuje formování nových odvětví, společností, partnerství, trhů a 

distribučních kanálů. Má vliv na komunikaci a spojení nejen mezi zaměstnanci navzájem, ale 

i se zákazníky. Stále dokonalejší technologie klade zvýšené požadavky na růst kvalifikace 

zaměstnanců a zároveň usnadňuje a urychluje komunikační toky. Technologie tak působí na 

další faktor, a to permanentní změny. Technologie stírá geografické hranice a usnadňuje růst 

globální konkurence. Organizace tak musí nepřetržitě přizpůsobovat svůj organizační design, 

produkty a služby, aby čelily permanentně vyvíjejícím se potřebám zákazníků. Za tímto 

účelem se organizace často spojují, třeba i přechodně, aby mohly efektivněji a ziskověji řídit 

hodnotový řetězec. Zde nastupuje vliv dalšího faktoru, kterým je partnerství (spolupráce). 

Vytváření různých podnikatelských uskupení nebo aliancí má rostoucí tendenci, protože si 

společnosti uvědomují, že není žádoucí řídit celý hodnotový řetězec. Ovšem ne vždy jsou 

nová uskupení nebo aliance úspěšné, protože je nutno překonat rozdíly v organizační kultuře, 

zvycích apod., což není vždy snadné a hlavně rychle realizovatelné. Dalším faktorem je 

struktura práce (work structure), která se mění z různých důvodů. Společnosti provádějí 

redesign svých procesů s větším využitím informačních technologií. Mnohem více 

http://www.scribd.com/doc/33046888/Trends-in-Organizational-Development-by-Jonathan-Mozenter
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zaměstnanců pracuje z domova a tak roste počet virtuálních organizací, které nemají fyzické 

umístění (kanceláře), ale pouze rozptýlené pracovníky, kteří spoléhají na telefonní, e-mailové, 

faxové a další technologie. Fúze, akvizice a zeštíhlování jsou příčinou radikálních změn a 

vyžadují stále více používat outsourcing. Lidé pracují v mezifunkčních týmech. Výrobní 

kapacity jsou prodávány a nakupovány na otevřeném trhu. Dodavatelské řetězce se formují 

kolem jednotlivých projektů a rozloží se, když projekt skončí. Toto vše je vedeno snahou o 

zákaznický přístup. Vliv dalšího faktoru, a to diversifikace (diversity – různorodost) má dle 

výzkumu růst nejvíce, především díky globalizaci. A je nutno v něm vidět potenciální 

strategickou výhodu. Posledním z uváděných faktorů jsou demografické změny. K významu 

tohoto faktoru přispívá jednak pokles porodnosti, a to nejen u nás, ale v celé Evropě, stárnutí 

generace baby boomu a její přesun na vedoucí pozice. Mladší generace uznává jiné hodnoty 

než její předchůdci, roste podíl etnických minorit na vedoucích pozicích. Noví lídři 

zpochybňují hierarchii a zdůrazňují týmové vedení, sdílení zodpovědnosti a častější 

komunikaci. Mladá generace je nezávislejší, méně loajální a méně respektuje formální 

autority.  

Podobný výzkum realizovali v Katalanii ve Španělsku Achcaucaou, Bernardo, Castan 

(2009), kteří na vzorku 48 podniků rovněž zkoumali vliv vybraných faktorů na organizační 

strukturu. Ve své studii vybrali faktory (prvky) charakterizované v kontingenčním a 

strategickém přístupu. Použití obou přístupů je zdůvodněno jejich vzájemnou 

komplementaritou. Jimi vybrané faktory jsou: 

 Decentralizace rozhodování. 

 Orientace na zákazníky. 

 Růst kvality produktů, procesů. 

 Lokalizace produkce v jiných státech. 

 Globální konkurence. 

 Zintenzivnění konkurence. 

 Liberalizace ekonomiky. 

 Nové způsoby myšlení. 

 

V dotazníkovém šetření byly organizace žádány, aby zhodnotily, jak tyto proměnné 

modifikovaly organizační strukturu (na stupnici Likertovy škály od 0 do 10, kde 0 znamená 

vůbec žádný vliv a 10 znamená, že kompletně změnily organizační strukturu).  Výsledkem je 

rozdělení podniků do tří skupin podle toho, jak hodnotí vliv jednotlivých proměnných na 
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změnu organizační struktury. Samotné proměnné jsou rozděleny do dvou skupin (faktorů- 

pomocí explorativní faktorové analýzy)
18

. První zahrnuje prvky, které úzce souvisejí s 

internacionalizací a druhý se zákaznickou orientací. Pokud se týká proměnných, ze kterých je 

každý faktor tvořen, potom decentralizace má největší podíl na prvním faktoru a orientace na 

zákazníka ve druhém faktoru. U jednotlivých skupin autoři sledovali i typ organizační 

struktury
19

.  První skupina je největší, zahrnuje 20 podniků. Podniky v této skupině určily, že 

proměnné vztahující se k internacionalizaci nemají modifikující vliv na jejich organizační 

strukturu a podobně hodnotí i vliv proměnných zákaznicky orientovaných. Organizace v této 

skupině mají ze 45 % jednoduchou strukturu, z 30 % komplexní novou a nejméně 

frekventovanou strukturou v této skupině je komplexní klasická (25 %). Do druhé skupiny 

spadá 14 organizací, které připisují vlivům obou faktorů na jejich organizační strukturu stejný 

vliv. Nejrozšířenější strukturou je komplexní klasická (50 %), komplexní nové struktury má 

36 % a jednoduchou strukturu má 14 % organizací. Nejmenší skupinou je skupina třetí s 12 

organizacemi, internacionalizační faktory mají vliv na změnu jejich organizační struktury, 

zatímco zákaznicky orientované faktory nebyly pozorovány jako modifikátory. V této skupině 

převládá komplexní klasická struktura u 67 % organizací. Převládající organizační strukturou 

v tomto období ve Španělsku jsou tedy klasické struktury.    

Ulrich a Smallwood (viz Hesselbein, Goldsmith, 2009) uvádějí, že organizace změnou 

organizační struktury dnes i v budoucnu budou čelit a zohledňovat takové vlivy jako 

globalizace, technologie, zaměstnanci, zákazníci, investoři, konkurenti a zároveň doplňují, že 

mnoho manažerů tráví spoustu času specifikací těchto trendů a jejich vlivem na podnikání 

obecně. Většina těchto trendů je ale mimo kontrolu jednotlivce i organizace, můžou působit 

předvídatelně i nepředvídatelně a mohou ovlivňovat všechny aspekty podnikání, ale také 

mohou pomoci určit, jaké schopnosti by organizace v budoucnosti měla ovládat. V minulých 

dekádách lídři, kteří budovali úspěšnou organizaci, vystačili s efektivností, odpovědností a 

inovativností. Autoři nechtějí popřít tyto bezesporu kritické schopnosti, ale tyto chápou pouze 

jako základní předpoklad přežití ve světě, kterému organizace v současnosti čelí. Uvádějí pět 

schopností pro řešení globálních trendů budoucnosti, a to: 

 Talent – schopnost získat, udržet a rozvíjet lidský kapitál k zajištění kompetencí a 

znalostí pracovní síly. 

                                                 
18

 První faktor: decentralizace rozhodování, umístění výroby v jiné zemi, liberalizace, globální konkurence, 

nové způsoby myšlení. Druhý faktor: zákaznická orientace, intenzivnější konkurence, růst kvality produktů a 

procesů 
19

 Využívají klasifikaci Bueno-Campos- struktury jsou rozděleny do tří obecných forem: jednoduché (lineární, 

funkční, adhokratické), komplexní klasické (lineárně-funkční, divizionální, maticové), komplexní nové 

(federální, typ květ, sítě)  
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 Vůdcovství (leadership) – schopnost vést zaměstnance a převést očekávání zákazníků 

na jednotlivé činnosti zaměstnanců, podporovat vedoucí postavení své značky. 

 Obratnost (pružnost) – schopnost rychlé reakce na změny, schopnost být flexibilní, 

schopnost učit a transformovat se. 

 Propojenost s okolím – schopnost obrátit očekávání z vnějšího prostředí od zákazníků, 

investorů a ostatních společenství (komunit, obcí) na interní opatření (kroky) 

organizace. 

 

3.1.5 Dílčí závěr  

Turbulentní prostředí, ve kterém působí organizace ve 21. století, je nutí k neustálým 

změnám. Organizační rozvoj je v disertační práci chápán jako změnový proces, ke kterému 

dochází v organizacích a jehož výsledkem je změna organizačního designu organizace a 

organizační struktury (jako jeho součásti). V chápání organizační struktury dle různých autorů 

lze spatřovat určité odlišnosti. V podstatě lze říci, a takto je organizační struktura pojímána i 

v disertační práci, že jde o formální uspořádání lidí, práce, technologie a informací, doplněné 

systémem pravidel, norem a mocenských vztahů, které má směřovat k 

efektivnímu dosahování cílů organizace. Zástupci kontingenční školy chápou organizační 

strukturu jako funkci prostředí, ve kterém organizace existuje. Prostředí organizace je 

různorodé a nelze sledovat pouze vliv technologie nebo dynamiky trhu. Analýzou literatury 

bylo zjištěno, že autoři se v některých faktorech, jejichž vliv na organizační strukturu 

považují za relevantní, nepatrně odlišují. V disertační práci je proto pozornost věnována 

širšímu spektru vlivů, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní. Vlivy, o kterých říkáme, že 

působí na změnu organizační struktury, působí i na organizaci jako celek. Změna 

organizačního designu, respektive organizační struktury, je odrazem vlivu změn prostředí, 

protože jak bylo uvedeno dříve, organizace je chápána jako otevřený systém. Soulad vnitřních 

možností a vnějších podmínek se strategií, strukturou a kulturou organizace může tvořit její 

konkurenční výhodu, tedy něco výjimečného, co konkurence nemůže v krátkém časovém 

období získat (Hesselbein, Goldsmith, 2009).  
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3.2 Organizační struktura a výkonnost organizace 

Tato podkapitola je zaměřena na vztah mezi organizační strukturou a výkonností, tedy 

na to, zda organizační struktura může ovlivnit výkonnost organizace. Organizační struktura 

slouží organizaci jako podpora a „usnadňovač“ realizace jejich cílů, je chápána jako kritický 

faktor úspěšnosti organizace. Pro manažery se stává organizování neustále probíhající a 

kritickou zodpovědností. V současném rychle se měnícím světě právě organizační schopnosti 

budou trvalejším zdrojem výhody než vlastnosti organizačního designu. Organizační struktura 

musí podpořit růst výkonnosti podniku, podporovat průběh procesů a činností zabezpečujících 

efektivní fungování podniku. „Protože je integrální součástí podniku, je těžké stanovit jen její 

efektivnost. Na druhé straně její nefunkčnost jednoznačně ovlivňuje efektivnost podniku jako 

celku. Efektivita organizační struktury se hodnotí analyzováním efektivnosti podniku“ 

(Kassay, 2006, str. 627). Kassay dále uvádí, že efektivita podniku se projevuje jeho 

celkovými výsledky a postavením na trhu, schopností dosahovat vysokou úspěšnost a 

flexibilitu směřující k jeho rozvoji a k upevnění postavení v jeho okolí. Gibson, Ivancevich 

(1997) také zdůrazňují, že organizační struktura pozitivně přispívá ke zvýšení efektivnosti 

organizace, ale dodávají, že ti, kteří mají pravomoc strukturu změnit, musí být k této činnosti 

motivování a musí mít schopnost změnu realizovat. I oni k vyjádření, že struktura organizace 

má vztah k její dosahované efektivnosti, dodávají, že přesnou povahu tohoto vztahu je těžké 

znát.  

Mische (viz Mansoor, 2012) říká, že změna organizační struktury je jednou z možných 

reakcí organizace na změnu prostředí (organizace má schopnost adaptace
20

), což má vést 

k souladu s prostředím a zvýšení výkonnosti. Organizace s vysokou výkonností by se měly 

vyznačovat pěti základními charakteristikami: 

 Musí chápat inovace jako probíhající proces, ne jako jednorázovou aktivitu. 

 Vedení organizace musí hledat inovativní strategii a struktury. 

 Musí hledat inovativní zaměstnance, získat je a pečovat o ně. 

 Musí odměňovat kreativitu. 

 Nikdy nejdou za předem stanovenými výsledky a odpověďmi.  

 

 

                                                 
20

 Systém je adaptivní, jestliže, když dochází ke změnám prostředí a/nebo jeho interního stavu, který snižuje jeho 

efektivnost při plnění stanovených cílů, reaguje změnou svého vnitřního stavu a/nebo svého prostředí tak, aby 

opět zvýšil svou efektivnost ve vztahu ke svým cílům. Adaptabilita je schopnost systému modifikovat sebe sama 

nebo své prostředí, přeměnit nevýhody tak, aby systém získal zpět alespoň část ztracené efektivnosti (Ackoff, 

1971, str. 668). 
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3.2.1 Výkonnost, efektivnost, konkurenceschopnost 

V této sub-kapitole jsou objasněny výše uvedené pojmy a jejich vzájemné vztahy.  

 Pojem výkonnost organizace je sledován z různých pohledů. Výkonnost je míra 

dosahovaných výsledků jednotlivci, procesy, systémy i produkty, tedy stupeň plnění cílů 

organizace (Daft, Murphy, 2010). Je to kategorie, která zahrnuje i takové oblasti jako jsou 

produktivita, výtěžnost, efektivnost apod. 

Dle Wagnera (2009) je pojem výkonnost možno definovat jako schopnost organizace 

zhodnotit (co nejlépe) investice vložené do podnikatelských aktivit. Za výkonnou organizaci 

nelze považovat jen tu organizaci, která má dobré hospodářské výsledky. Výkonnost lze 

hodnotit z různých pohledů. Dle zákazníka je to schopnost uspokojit jeho potřeby a nabídnout 

kvalitní produkt za cenu, která odpovídá jeho představě (měřítkem může být kvalita, dodací 

lhůta, cena). Podle manažera je výkonnost vysoká, když podnik prosperuje, má stabilní podíl 

na trhu, stálé zákazníky, nízké náklady, je likvidní atd. (hodnocení může probíhat podle 

schopnosti, jak rychle je podnik schopen reagovat na změny prostředí a na nově vzniklé 

podnikatelské příležitosti). Vlastník hodnotí výkonnost podniku podle zhodnocení vloženého 

kapitálu (ekonomická přidaná hodnota, návratnost investice, rentabilita atd.). Je tedy zřejmé, 

že výkonnost není zcela objektivním způsobem uchopitelná, není bezespornou 

charakteristikou činnosti organizace. Přístup k hodnocení výkonnosti závisí na vztahu 

zájmové skupiny k organizaci, jejich preferencích i na vztazích zájmových skupin mezi 

sebou, což je pro interpretaci informací o výkonnosti zásadní (Pavelková, Knápková, 2009). 

Míra uspokojení každé zájmové skupiny může být hodnocena jako projev výkonnosti a 

efektivnosti organizace (Daft, Murphy, 2010). Výkonnost je také ovlivněna marketingem, 

inovacemi, nalezením konkurenční výhody a v neposlední řadě také organizační strukturou 

organizace, nastavením procesů aj.  

V praxi jde o to, že všechna měřítka výkonnosti porovnávají a vyhodnocují realitu vůči 

nastaveným cílům. Tento přístup ke zjišťování výkonnosti organizace označuje Vružek 

(1999) jako cílový přístup (hovoří o stupni dosažení cíle). Ovšem někteří autoři Hamel, 

Hausschildt, Price (viz Vružek, 1999) toto zpochybňují a uvádějí, že existují interní 

organizační procesy tvorby cíle, které probíhají paralelně s rozhodovacím procesem, a které 

zpochybňují statickou analýzu cíle za účelem měření účinnosti. Účinnost a efektivnost jsou 

dvě na sebe navazující dimenze výkonnosti. Efektivnost - „dělat správné věci“ (do the right 

things) ukazuje na výkonnost ve smyslu volby činnosti, která je uskutečňována. Účinnost – 

„dělat věci správně“ (do the things right) ukazuje na výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je 
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uskutečňována zvolená činnost (Wagner, 2009). Daft, Murphy (2010) dále uvádí, že 

efektivnost organizace může být také hodnocena pomocí jiných než kvantitativních (tvrdých) 

dat. Keller, Price (2011), proto hovoří o výkonnosti a zdraví organizace. Výkonnost je to, co 

podnik poskytuje vlastníkům (akcionářům) ve finančním a provozním pojetí, měřeno 

ukazateli jako provozní zisk, návratnost kapitálu, rentabilita investice, provozní náklady atd. 

Zdraví organizace je její schopnost sladit, řídit a obnovit sebe sama, a to rychleji než 

konkurence, aby si udržela výjimečnou výkonnost v čase, tedy svou konkurenceschopnost
21

. 

Toto zahrnuje základní organizační schopnosti a dovednosti jako je vůdcovství, koordinace 

nebo externí orientace, kde tradiční metriky nejsou vhodné. Na základě svých výzkumů a 

zkušeností uvádějí, že je to právě zdraví organizace, které „pohání“ její výkonnost a že 

minimálně 50 procent dlouhodobých úspěchů organizace je řízeno jejím zdravím
22

. Podnik, 

který nemá stabilní (silné) zdraví, nemůže prosperovat 10, 20 nebo 50 a více let. V disertační 

práci je výkonnost chápana v jejím nekvantitativním pojetí, tedy jako zdraví organizace (dle 

Kellera a Price) a je vycházeno z předpokladu platnosti jimi zjištěné pozitivní korelace mezi 

zdravím organizace a její výkonností.  

 

3. 2. 2 Výsledky realizovaných výzkumů o vztahu organizační struktury a výkonnosti 

Otázkou, zda je možné volbou organizační struktury ovlivnit výkonnost podniku, se 

zabývala již řada autorů. V této části jsou shrnuty závěry vybraných publikovaných studií, 

které sledují vztah mezi organizační strukturou a výkonností (přímo i zprostředkovaně).   

Původní organizační teorie vycházejí z klasických textů Webera, který považoval 

byrokratickou organizaci za nejlepší právě díky jejímu jasnému rozdělení aktivit do oddělení, 

přiřazení rolí a hierarchickému uspořádání pravomoci. Dle Webera (Weber, 1997) tato 

formální struktura umožňuje větší preciznost, rychlost, znalost a kontinuitu při plnění úkolů a 

zároveň snižuje napětí a nejasnosti. Barns a Stalker poukazují na podmíněný vztah mezi 

formální strukturou a organizační výkonností s tím, že organizace s organickou strukturou 

nebo volně vázanou sítí pracovníků, se lépe adaptují v dynamickém prostředí. Organizace 

s Weberovou mechanistickou (byrokratickou) strukturou, ve které je práce rozdělena mezi 

specializované pozice v rámci jasně definované hierarchie, je dle nich více vhodná do 

                                                 
21

 Konkurenceschopnost chápeme jako schopnost organizace prosadit se mezi ostatními (konkurenty), mít a 

udržet si konkurenční výhodu, která je pro ostatní konkurenty z krátkodobého hlediska nedosažitelná. Takovou 

konkurenční výhodou může být např. i organizační struktura, schopnost sdílet znalosti atd. 
22

 Autoři rovněž studovali vztah mezi zdravím organizace a její výkonností a zjistili silnou pozitivní korelaci, 

zdraví se podílí 54 procenty na kolísání výkonu.  
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statického prostředí. V následujícím období probíhala řada studií, které zkoumaly závěry 

Barnse a Stalkera a většinou potvrdily, že v dynamickém prostředí efektivněji fungují 

organizace, jejichž struktura je více organická (Aiken, Bacharach, French, 1980; Covin a 

Slevin 1989 a jiní viz Sine, Mitsuhashi, Kirsch, 2006). Výzkumným vzorkem většiny těchto 

studií byly organizace ve fázi dospělosti, organizace zralé. Stinchcombe (viz Sine, 

Mitsuhashi, Kirsch, 2006) tvrdí, že nedostatek „struktury“, který je charakteristický pro nově 

vznikající podniky, pro ně není přínosem. Spíše naopak, což se projevuje především, pokud 

nový podnik působí v nově vznikajícím a rozvíjejícím se odvětví, které je navíc poznamenáno 

nedostatkem průmyslových (odvětvových) norem pro pracovní procesy a organizační design. 

Sine, Mitsuhashi, Kirsch (2006) se zaměřili na tři atributy, a to formalizaci, specializaci a 

administrativu a jejich spojení s výkonností nových podniků. Vycházejí ze závěrů řady 

výzkumů, že vysoký stupeň formalizace, specializace a vysoká intenzita administrativy má 

negativní dopad na výkonnost podniku v zavedených odvětvích. Proto si autoři vybrali jako 

vzorek zkoumání podniky poskytující internetové služby ve Spojených státech během období 

1996 – 2001. Sektor internetových služeb zvolili právě pro vysokou nestálost a turbulentnost 

tohoto trhu. Výsledkem testování vztahu mezi formální strukturou nových podniků a jejich 

výkonností v dynamicky se rozvíjejícím sektoru, je potvrzení jejich hypotézy, že podniky 

s větší formalizací, funkční specializací a administrativní intenzitou mají větší výkonnost než 

ty, které mají nižší stupeň těchto atributů. Vliv těchto atributů měl silnější vliv u větších 

podniků. Jejich závěry jsou v rozporu s výsledky výzkumu Barnse a Stalkera, kteří tvrdili, že 

v dynamickém odvětví firmy s méně formální strukturou (organickou) mají větší výkonnost 

než ty s více formální strukturou (mechanickou). Svými závěry tak doplňují strukturální teorii 

Barnse a Stalkera o nový rozsah podmínek, a to že vliv (účinek) struktury je závislý na stupni 

vývoje organizace a odvětví, ve kterém působí (prostředí). Nové podniky, které mají vyšší 

formalizaci, specializaci a vyšší administrativu mají lepší budoucí výkonnost.  

Vztahem mezi organizační strukturou a ekonomickou výkonností organizace se 

zabývali také Armour, Teece
23

 (1978), kteří zkoumali pouze podniky ropného průmyslu ve 

Spojených státech v letech 1955 – 1973 a věnovali se v té době nejrozšířenějším strukturám,  

a to funkční, funkční s dceřinými společnostmi, přechodné struktuře (v období 

restrukturalizace), multidivizionální a holdingové struktuře. Výzkum byl rozdělen na dvě 

etapy 1956 – 1968 a 1969 – 1973 a výsledkem bylo zjištění, že v období 1956 – 1968 

multidivizionální struktura významně ovlivňovala rentabilitu vlastního kapitálu, která byla  

                                                 
23

 Henry Ogden Armur- Vice President, Armour Oil Company, San Diego, California; David J. Teece, Assistant 

Professor of Business Economics, Graduate School of Business, Standford University 
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u těchto společností o dva procentní body vyšší než u organizací s funkcionální strukturou.  

U organizací, které přecházely od jedné struktury ke druhé, významnější rozdíl ve výkonnosti 

ve srovnání s multidivizionální strukturou nebyl zjištěn (většina firem přecházela právě na 

multidivizionální strukturu). U dalších typů výše uvedených struktur nebyl zjištěn významný 

rozdíl ve výkonnosti těchto organizací a výkonností funkcionálně organizované společnosti. 

V dalším období (1969 – 1973), což je období charakterizované rozšířením multidivizionální 

struktury, lepší výkonnost těchto organizací není potvrzena. Pozorovatelný rozdíl ve 

výkonnosti daný organizační formou netrvá navždy. Neoptimálně organizované společnosti 

čelily konkurenčnímu tlaku a byly tak nuceny přijmout multidivizionální strukturu, což 

eliminovalo rozdíly ve výkonnosti pozorované v předcházejícím období. Zde je možno 

poznamenat, že organizační struktura působila v daném období jako významná konkurenční 

výhoda. 

V současné době hrají v konkurenceschopnosti organizací, a tedy i v jejich výkonnosti, 

významnou roli znalosti. Roste význam znalostního managementu a do popředí zájmu se 

dostávají organizační struktury, které usnadňují sdílení znalostí mezi zaměstnanci, podporují 

jejich kreativitu a inovativnost, což pro organizaci může znamenat konkurenční výhodu. 

Drucker (1999) chápe charakteristiky (dimenze) organizační struktury jako kritické prvky, 

které ovlivňují produktivitu a inovace v podniku a předurčují vztah mezi úkoly a 

pravomocemi, a také to, jak bude práce provedena. Proto se Chen a Huang (2007) zabývají 

rolí organizační struktury v procesu nebo výstupu znalostního managementu. Organizační 

struktura (zorganizování pracovních toků) je primárním mechanismem, který umožňuje 

organizacím implementovat, provádět a kontrolovat aktivity znalostního managementu. Cílem 

autorů bylo zjistit, zda organizační struktura ovlivňuje přímo znalostní management nebo 

hraje nepřímou roli a ovlivňuje sdílení a využití znalostí zprostředkovaně přes sociální 

interakce.
24

 Jejich závěry týkající se organizační struktury potvrzují, že organizace s nižším 

stupněm formalizace a centralizace a s vyšším stupněm integrace umožňují členům 

organizace snadnější vzájemné interakce, což pozitivně ovlivňuje management znalostí. 

Organizační struktura zlepšením sociálních interakcí (důvěry a komunikace mezi 

zaměstnanci) ovlivňuje stupeň sdílení a využití znalostí v organizaci. Vhodnou strukturou, 

která usnadňuje tvorbu, sdílení a využití znalosti, se zabývali i Nonaka a Takeuchi (1995)
25

.  

                                                 
24

 Empirická studie probíhala na základě dotazníkového šetření. Bylo osloveno 750 taiwanských firem 

(návratnost 19,47 %). Celkový cíl jejich studie je širší, je zaměřen na zprostředkující vliv sociální interakce na 

organizační klima, organizační strukturu a znalostní management.  Jednou z jejich hypotéz je: Sociální interakce 

zprostředkovává vliv organizační struktury na znalostní management. 
25

 Podrobněji viz Hypertextová organizační struktura. 
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Podobně zaměřená byla i studie autorů Hao, Kasper, Muehlbacher (2012), kteří se 

zabývali vlivem organizační struktury na výkonnost skrze učení se a inovace v Rakousku a 

Číně.
26

 Výsledkem je potvrzení organizační struktury jako faktoru ovlivňujícího výkonnost, a 

to nejen přímo, ale i nepřímo, přičemž přímý vliv je významnější. Změna organizační 

struktury má také mnohem silnější vliv na učení se organizace než inovace.   

K opačným výsledkům došli autoři Fazli, Alishahi (2012), kteří také zkoumali vztah 

mezi organizačními faktory (kulturou, strukturou, strategii) a výkonností skrze znalostní 

management. Výzkum realizovali v bankovním sektoru v Teheránu. Šlo o výzkum zaměřený 

na jedno odvětví. Výsledkem bylo zjištění, že organizační kultura a strategie má pozitivní vliv 

na výkonnost organizace a management znalostí a organizační struktura nemá významný vliv 

na výkonnost.   

 Vlivem organizační kultury, struktury a strategie na výkonnost organizace se zabývali i 

na University of Tsukuba na Srí Lance
27

. Autoři (Kumarasinghe, Hoshino, 2003) chtěli zjistit, 

zda úspěšné (výkonnější) organizace mají modernější (pružnější) organizační strukturu, tedy 

zda jsou decentralizované, funguje skupinová spolupráce, rozhodování a sebe-řízení 

zaměstnanců. Výsledky však tento jejich předpoklad nepotvrdily, což zdůvodňují zejména 

historickými kořeny národní kultury a způsobem řízení organizací, který je zcela odlišný od 

systému řízení „západních“ organizací. Převládající organizační strukturou je funkcionální 

popřípadě divizionální struktura a vývoj a výskyt maticových struktur nebo ziskových center 

je velmi řídký. Rozhodování je centralizované, po zaměstnancích je vyžadována disciplína, 

chování ovlivňují přísné rigidní, formalizované a vysoce standardizované systémy řízení. 

Významný rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými organizacemi souvisel s rychlostí 

komunikačního toku mezi vedením a zaměstnanci, který byl u úspěšných organizací rychlejší.   

Pozitivní vliv organizační struktury na výrobní organizace a zároveň i na usnadnění a 

úspěšnou implementaci radikálních inovací potvrdili ve svém výzkumu i Nahm, 

Vonderembse (2002), kteří se zaměřili na časově orientovanou konkurenci (time-based 

competition), tedy soustředění se výrobních organizací na redukci času, který potřebují 

k reakci na změny ve všech aspektech (činnostech) dodavatelského systému. Výrobní 

organizace, které přebudovaly své procesy tak, aby snížily svou reakční dobu, dosáhly vyšší 

produktivity, zvýšily svůj tržní podíl, snížily riziko a zlepšily služby zákazníkům. Právě 

                                                 
26

 I zde byl výzkum založen na dotazníkovém šetření (v Rakousku bylo rozesláno v roce 2009 e-mailem 270 

dotazníků a vrátilo se 68 úplných dotazníků, v Číně byl výzkum realizován v letech 2009 až 2010 a vzorek čítal 

70 společností). Mimo jiné se zabývali hypotézami: 1. Organizační struktura hraje komplexní roli ve výkonnosti 

organizace. 2. Organizační struktura ovlivňuje organizační učení se.  
27

 Studii realizovali v roce 1994 pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 91 manažerů z 63 

organizací. 
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rychlost, s jakou je organizace schopna reagovat na změny a přizpůsobit jim své procesy, 

hraje v dnešních podmínkách globalizace trhů a superkonkurence
28

 rozhodující roli 

v konkurenčním boji. Zároveň potvrdili, že organizace s organickou strukturou mají lepší 

výkonnost než mechanické právě při tzv. časové výrobě (time-based manufacturing 

practices). 

3. 2. 3 Dílčí závěr 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že organizační struktura je významným 

faktorem, který ovlivňuje rozhodování, komunikaci, koordinaci, specializaci, sdílení a řízení 

znalostí, a to vše se odráží ve zdraví organice a její výkonnosti. Řada studií potvrdila přímý i 

nepřímý vliv organizační struktury na výkonnost organizace a také vliv prostředí na 

organizační strukturu.  

Z analýzy pojmů zdraví, výkonnost a konkurenceschopnost lze vyvodit jeden 

z možných pohledů na jejich vzájemný vztah viz obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6 Vztah mezi zdravím, výkonností a konkurenceschopností 

 

 

 

 

 

 

Zdraví organizace, jako způsobilost vlastního sladění, řízení a obnovy, „pohání“ 

výkonnost organizace, jež má dvě dimenze, které tuto výkonnost ovlivňují: účinnost (děláme 

správnou věc, která je žádána) a efektivnost (děláme to správně „efektivně“ v poměřování 

výstupu se vstupy). Zdraví a výkonnost organizace by měly vyústit do konkurenceschopnosti 

jako schopnosti vybudovat a udržet si konkurenční výhodu. Složitost vztahů mezi výše 

uvedenými pojmy a také vědomí toho, že výkonnost organizace je ovlivněna řadou faktorů, 

vede v disertační práci k aplikaci zjednodušeného modelu, kdy bude sledováno, zda existuje 

vztah mezi organizační strukturou a výkonností organizace (nebude se přihlížet k dalším 

vlivům ovlivňujícím výkonnost organizace) s tím, že výkonnost bude chápána v jejím 

nekvantitativním pojetí, založeném na hodnocení manažerů. Manažer může hodnotit vliv 

                                                 
28

 Superkonkurence je následkem toho, že konkurence roste rychleji než objem produkce. Je to úporný 

konkurenční zápas, který vede některé podniky do krajního vypětí, konec fair play a začátek konkurenční 

brutality (Jirásek, 2006).    

Zdraví Výkonnost 

Účinnost 

Efektivnost 

Konkurence-
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změny organizační struktury jako pozitivní, negativní nebo neutrální ve vztahu k výkonnosti 

organizace, respektive zda změna pomohla organizaci adaptovat se na změny, obnovit sebe 

sama a udržet si výjimečnou výkonnost v čase, tedy zdraví. Změnou organizační struktury se 

organizace rozhodla reagovat na určitý (v organizaci se v daném okamžiku projevující) 

problém a z tohoto pohledu je zřejmé, že hodnocení změny struktury bude záviset na tom, zda 

a do jaké míry byl daný problém eliminován či zmírněn (tedy vyřešen). Jelikož změny 

realizuje a organizuje vrcholový management organizace, vycházíme z předpokladu, že 

vrcholoví manažeři mohou zodpovědně posoudit, zda změna organizační struktury měla 

pozitivní či negativní vliv na výkonnost (zdraví) organizace
29

. V empirické části disertační 

práce bude vztah mezi organizační strukturou a výkonností respektive zdravím organizace 

sledován na základě odpovědí na otázku číslo 25 v dotazníku (viz příloha č. 3). 

    

3.3 Vývojové trendy organizačních struktur  

 

Dvacáté první století má na fungující organizační strukturu určité požadavky. Výchozím 

bodem se stává zákazník a jeho potřeby, které jsou odrazem (reagují) na změny prostředí. Od 

těchto potřeb se odvíjí strategické cíle organizace i strategie a těmto změnám se musí 

přizpůsobit procesy, kompetence a vůbec celá struktura organizace (viz obr. č. 3.7) 

 

Obr. č. 3.7 Organizační cyklus 

 

 

                                                 
29

 Johnson (2009) uvádí, že dysfunkce a patologické jevy v organizaci mohou být pozorovány z různých 

pohledů, ale nejčastěji se problémy hledají u lídrů a nejvyšších manažerů. Přestože dysfunkce existují a 

přetrvávají i na nižších úrovních organizace, je doménou vrcholových manažerů, aby provedli potřebné zásahy a 

vytvořili pozitivní prostředí, které minimalizuje jeho negativní dopady. 
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Dle Vlčka (2002) jde vlastně o organizaci řízenou zákazníkem, kde oblast vnějších 

vazeb (vliv prostředí) představuje důležitý zdroj informací a podnětů pro inovační aktivity, 

které jsou nástrojem uspokojení potřeb zákazníka. Z procesního pohledu na strukturu podniku 

jako na hmotně energetický systém Vlček (2002) uvádí tyto prvky: kvalifikaci pracovní síly, 

pracovní prostředky, suroviny, technologii, energii, organizaci a řízení a výrobek
30

. Dle Vlčka 

„inovace jednoho prvku ovlivní vývoj všech ostatních a vymezuje tendence směřující 

k hierarchii těchto prvků při jejich inovaci, tedy ke stavu nadřazenosti a podřazenosti jedněch 

druhým“ (Vlček, 2002, str. 89). Nejvyšším prvkem v této hierarchii je výrobek (K)
31

, od nějž 

by se měl inovační proces odvíjet. Schéma hierarchické posloupnosti prvků organizace, kde 

inovační dominantou je výrobek, zobrazuje obr. 3.8. Změna výrobku (jeho inovace) podle 

potřeb zákazníka, stejně jako v předchozím případě (obr. 3. 7), vyvolá další změny, které 

vedou v konečné fázi opět ke změně uspořádání, tedy organizační struktury v podniku. Změna 

výrobku (K) je určující pro změnu v dané hierarchii druhého prvku, a to surovin a materiálů 

(S). Změna (S) obvykle bezprostředně ovlivňuje technologii (T). Změna (T) se odráží 

v technickém řešení, tedy ve formě pracovních prostředků – strojů a zařízení (P). Strojní 

zařízení společně s předchozími prvky jsou limitující pro změnu (inovaci) prvku energie (E). 

Objem a charakter výrobků, technologický princip, rozsah a technická náročnost strojů a 

zařízení se zvoleným systémem energetického řešení jsou určujícími prvky pro množství, 

strukturu a kvalifikační úroveň pracovních sil (Kv). Časové a prostorové uspořádání všech 

těchto prvků výrobní jednotky nachází svůj projev v hierarchicky posledním prvku, kterým je 

organizace a řízení (O), tzn., že jsou pro jeho řešení inovací určující“ (Vlček, 2002, str. 90). 

Tomuto procesnímu vnímání jednotek odpovídá i pojetí procesní organizace, kdy se 

nezdokonalují jednotlivé útvary, ale procesy v nich probíhající. Procesně řízená organizace je 

schopna připravit, uskutečnit a plně absorbovat inovace s cílem nabídnout výrobky (služby) 

s mimořádně velkou hodnotou pro zákazníka (Vlček, 2002). 

 

 

 

 

                                                 
30

 K hmotným prvkům patří pracovní prostředky, suroviny a kvalifikace pracovní síly (lidé). Prvky vazbové 

(vztahové) povahy jsou výrobek, technologie, energie a organizace a řízení. Oproti vymezení klíčových prvků 

organizace dle dříve uváděných autorů, je toto pojetí širší.  
31

 Při komplexní inovační akci podnikatelské jednotky je nejčastěji inovační dominantou výrobek, ale může jí 

být i surovina nebo technologie.  
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Obr. 3.8 Schéma hierarchické posloupnosti prvků v organizaci, kde inovační dominantou je výrobek 

 

 

Zdroj: Vlček (2002, str. 97) 

 

V současné době je žádoucí, aby organizační struktura pomohla organizaci překonat 

problémy související s hospodářskou recesí, pomohla odolat silnému tlaku globální 

konkurence, přispívala ke spokojenosti a loajalitě zaměstnanců a vyhovovala požadavkům 

flexibility a tvorby inovací (byla schopna adaptovat se na změny prostředí).  

Vývojové trendy organizačních struktur lze sledovat od počátku dvacátého století, kdy 

převládaly funkcionální organizační struktury založené na odděleních funkčně 

specializovaných (výroba, marketing a prodej, finance apod.). V období 20. a 30. let, kdy 

společnosti začaly sledovat strategii diverzifikace, začaly narůstat různé typy 

administrativních rozhodování vyplývající z problémů koordinace a zhodnocení. Vrcholoví 

manažeři byli přetížení a začaly narůstat tlaky na decentralizaci. Začaly vznikat struktury 

s generálním ředitelstvím a autonomními divizemi, označované jako multidivizionální 



41 

 

struktury (Chandler, 1962). Toto nové uspořádání bylo ve dvacátém století považováno za 

významnou organizační inovací. Sanchez-Bueno, Suarez-Gonzalez (2010) uvádějí, že tato 

struktura se ve Spojených státech rozšířila během padesátých a šedesátých let minulého 

století. Mimo Spojené státy byly rovněž realizovány mezinárodní průzkumy,
32

 především 

v Anglii, Francii, Německu a Itálii, které ukázaly, že v čele divizionalizace stojí Anglie, i 

když ve Francii a v Německu také většina organizací měla divize a byl zde rostoucí trend 

tohoto směru. V rámci divizionálního uspořádání se zájem soustředil především na stupeň 

decentralizace, stupeň integrace, procesy interní kontroly, pobídkové (motivační) struktury, 

které předurčovaly rozdíly v interním uspořádání multidivizionálních firem, přesněji mezi 

kooperativní a konkurenční multidivizionální formou
33

. Další vývoj se potom zaměřil na 

uspořádání vztahů v organizaci ve formě interních sítí (označované také jako N-formy). Tyto 

se vyznačují heterarchií,
34

 která podporuje horizontální komunikaci a přechodnost tohoto 

uspořádání. Důležitými atributy se stala kooperace, koordinace, integrace, vzájemná závislost, 

reciprocita a důvěra.        

3. 3. 1 Vývoj organizačních struktur z časového hlediska 

Z výše uvedeného vyplývá, že organizační struktury podléhají změnám v závislosti na 

změně prostředí. Duchoň, Šafránková (2008) uvádějí přehled vývoje organizačních struktur 

v čase (viz tab. č. 3.1). 

Tab. č. 3.1 Přehled vývoje organizačních struktur v čase  

ROKY ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ TYP ORGANIZAČNÍ STRUKTURY   

1800 Vlastník  

1900 Hierarchie Liniová, štábní, funkcionální, kombinovaná 

1920 Divize Výrobková, územní, smíšená 

1955 Matice Kombinace funkcionální a divizionální struktury 

                                                 
32

 Především na Harvard Business School, kde navazovali na původní Chandlerův výzkum organizačních změn 

v Evropě.  
33

 Kooperativní multidivize se vyznačuje strategickou centralizací a určitým stupněm operativní centralizace, 

mechanismus pro integraci existuje mezi divizemi, strategická kriteria a kvantitativní kriteria hodnotí výsledky 

divizí a motivační systémy jsou založené na výkonnosti korporace. Konkurenční multidivize se vyznačuje 

strategickou centralizací a operativní decentralizací, mechanismy pro interdivizní integraci jsou zbytečné, 

kvantitativní kriteria hodnotí výsledky divizí a motivační systémy jsou založeny na výsledcích divize. 
34

 Heterarchie je síť prvků se stejným cílem, které mají na stejné horizontální úrovni stejnou sílu, autoritu. 
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1970 SBU Strategické podnikatelské jednotky 

1980 Fraktálová síťová organizace Strategické a operativní řízení 

1995 Améba 

Procesní řízení, 3S – samořízení, samokontrola,  

samoorganizace 

Zdroj: Duchoň, Šafránková (2008, str. 185) 

 

Tento přehled vývoje organizačních struktur v čase nemůže být chápán příliš striktně, protože 

je samozřejmé, že přesné zařazení organizační struktury do jednotlivých let je obtížné. Jde o 

naznačení určitého vývojového trendu struktur z dlouhodobého hlediska. Protože v podstatě 

všechny typy těchto struktur jsou využívané i v současnosti, přehled může být chápán spíše 

jako určení období, ve kterém se objevila jiná možnost organizování (představující určitou 

inovaci), začala být využívaná a mnohdy v daném období převládala. Ne vždy došlo k jejímu 

výraznému či plošnému rozšíření.  

Pro účely disertační práce byly struktury, uvedené v tab. č. 3.1, rozděleny do dvou 

skupin: pružné a klasické. Jako klasické jsou chápány organizační struktury hierarchické 

(tedy s hierarchickým mechanismem koordinace) nebo také označované jako mechanické. Jde 

o organizační struktury liniově-štábní, funkční, divizní, maticové (přestože poslední dvě 

jmenované můžeme označit jako struktury s pružnými prvky a vyšším stupněm 

decentralizace, budou zahrnuty ke strukturám klasickým). Jako pružné organizační struktury 

jsou chápany struktury organické, tedy založené především na horizontální komunikaci, 

nízkém stupni formalizace, sdílení informací a decentralizovaném rozhodování. Jde o 

organizační struktury procesní, fraktálové, virtuální a obecné formy sítí. 

3.3.1.1 Klasické organizační struktury   

V této části jsou stručně charakterizovány klasické neboli hierarchické organizační 

struktury. Tyto struktury vycházejí z principu jediného odpovědného vedoucího a jsou 

založeny na vertikální linii podřízenosti a nadřízenosti. I přes tendence k uvolňování těchto 

struktur vlivem změn v okolním prostředí a změn v řízení organizací, klasické struktury stále 

fungují a zatím v hospodářské praxi převažují.  

Klasifikace (rozdělení) klasických organizačních struktur je provedena na základě dvou 

charakteristik, (Cejthamr, Dědina, 2010), a to: 

 podle uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami, 
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 podle sdružování činností, které jsou přiřazeny organizačním jednotkám (viz 

obr. 3.9).  

Obr. 3.9 Přehled klasických organizačních struktur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  Cejthamr, Dědina (2010) 

Do skupiny organizačních struktur, jejichž klasifikace je založena na první charakteristice, 

patří:  

 liniové organizační struktury, 

 štábní organizační struktury, 

 kombinované organizační struktury (liniově štábní, cílově programové, maticové, aj.). 

Liniová organizační struktura patří k nejstarším strukturám, jde o první vývojový typ 

útvarové organizační struktury. Jsou vhodné pro malé podniky. S růstem organizace rostou i 

problémy pramenící z nároků na odbornost vedení, specializaci, evidenci apod. a z toho 

vychází i požadavek na změnu organizační struktury. Liniové struktury mají přímou 

přikazovací pravomoc, linioví vedoucí mají nejvyšší pravomoci a odpovědnost, probíhá 

Klasické organizační 

struktury- rozdělení podle:  

uplatňování rozhodovací 

pravomoci mezi 

organizačními jednotkami 

sdružování činností, které 

jsou přiřazeny 

organizačním jednotkám 

liniové 

štábní 

kombinované 

liniově štábní 

projektové 

maticové 

funkční 

výrobkové 

ostatní účelové 

struktury-např. 

divize 

výrobkové 

 

zákaznické 

územní 
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vertikální liniové řízení, kdy vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou jasně vertikálně 

vymezeny.                                 

Štábní organizační struktura vychází z doplnění liniové organizační struktury o 

specializované útvary nazývané štáby (může existovat i v kombinaci s funkční nebo jinou 

organizační strukturou, ale nemůže existovat samostatně). Štáby jsou útvary, které plní 

poradní funkci ve vztahu k liniovému manažerovi a mají mu usnadnit rozhodování, protože 

znalosti štábních pracovníků jsou v dané oblasti hlubší a specializovanější.  

Kombinovaná organizační struktura zahrnuje níže uvedené a stručně charakterizované 

struktury: 

Liniově štábní struktura spojuje prvky liniové a štábní struktury, zůstává zachováno liniové 

řízení a pravomoc liniových vedoucích, funkce štábu je poradní, rozhodnutí provádí liniový 

manažer. Ve vztazích linie - štáb může docházet ke konfliktům, které mohou být způsobeny 

(Cejthamr, Dědina, 2010, str. 207): 

 neschopnosti linie chápat úlohu štábu, 

 neochotou linie ke spolupráci a neschopnost používat štáb, 

 štáb si osvojuje nebo dubluje pravomoc linie, 

 štáb pracuje extremisticky (diktuje nebo je slabý), 

 politika štábu zmate linii. 

Mezi kombinované organizační struktury se řadí například projektové organizační 

struktury a maticové organizační struktury. Jejich znakem je větší pružnost, ale také 

dočasnost. Jsou vytvářeny v rámci dané organizační struktury z členů organizace za účelem 

splnění určitého úkolu, projektu (může jich být i více) a po jeho realizaci je tým rozpuštěn 

nebo začne pracovat na jiném projektu. V těchto strukturách může docházet k tomu, že 

někteří členové týmu mají dva vedoucí – vedoucího projektu a svého liniového manažera, je 

tedy porušen princip jediného odpovědného vedoucího.  

 Podle druhé charakteristiky, tedy podle sdružování činností, které jsou přiřazeny 

organizační jednotkám, se organizační struktury rozdělují na: 

 funkční, 

 výrobkové, 

 ostatní účelové (divizní, aj.). 

Funkční organizační struktura seskupuje pracovníky se stejnou specializací a podobnými 

úkoly do jednotlivých (funkčních) útvarů. Vedoucí útvaru má pravomoc a zodpovědnost za 
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příslušnou specializovanou funkci daného útvaru. V této organizační struktuře dochází 

k efektivnímu využití zdrojů, jednotnému odbornému vývoji dovedností zaměstnanců a lepší 

koordinaci práce v rámci oddělení. Systém řízení je centralizovaný, což může negativně 

ovlivňovat a zpomalovat rozhodování v této organizační struktuře, příspěvek každého úseku 

k úspěchu nebo neúspěchu při plnění cílů organizace není vždy zcela zřejmý, rovněž může 

docházet k slabší koordinaci mezi útvary a prosazování cílů svého útvaru nad celkovými cíli 

organizace.   

Výrobkové organizační struktury jsou zaváděny u podniku s diverzifikovanou výrobou, kdy 

všechny řídicí činnosti se soustřeďují do jedné organizační jednotky, která odpovídá za určitý 

typ výrobku. Vnitřní organizační členění výrobkově specializovaných úseků může vycházet 

z funkční dělby práce. Manažer koordinuje výrobu, odbyt i distribuci. Organizace může 

rychleji reagovat na změnu prodeje nebo požadavků zákazníků a přibližuje strategii místu 

realizace ve výrobě. Může docházet i k negativním jevům jako například  

k nekoordinovanému soutěžení o zdroje mezi obory, k nekomplexnosti celopodnikového 

řízení. K modifikovaným výrobkovým organizačním strukturám patří i divizní uspořádání.  

Účelové organizační struktury zahrnují především divizní struktury. Tato struktura je vhodná 

pro velké podniky, operující v dynamickém prostředí a vyrábějící konglomerát výrobků. Pak 

mohou vznikat divize výrobkové – odpovědné za určitý výrobek nebo skupinu výrobků, 

zákaznické – soustředěné na určitý typ odběratele nebo územní (teritoriální) – zaměřené na 

určitou geografickou oblast. Divize představují samostatnou část podniku, neexistují funkční 

ani komunikační vztahy mezi divizemi, ty jsou vykonávány přes vrcholové vedení. Divizi řídí 

ředitel (vedoucí) divize, který zodpovídá za politiku divize a je přímo podřízen vrcholovému 

vedení. Výsledky divize jsou hodnoceny buď na základě zisku, nebo kapitálové rentability a 

vrcholové vedení se tak nemusí zabývat podrobnostmi, ale až výsledkem, což zmenšuje jeho 

zatížení. Rozhodování je blízko zdroje problémů a je tak k dispozici více adekvátních 

informací. Na druhé straně narůstá duplicita některých funkcí (jsou v divizi i na centrále), 

roste nebezpečí prosazování krátkodobých výsledků na úkor dlouhodobých cílů a sílí 

divizionální egoismus.  

Další fází ve vývoji organizačních struktur znamenají strategické podnikatelské 

jednotky (SBU), které se objevily na počátku 70. let a jako první je zavedl General Electric. 

Představují další stupeň k pružnosti a decentralizaci rozhodování. SBU jsou autonomní 

podnikatelské jednotky, zajišťující iniciativní činnosti ve vymezených podnikatelských 

polích. Využívají je obvykle rozsáhlé podniky operující v různých oblastech - např. korporace 

působící na mnoha trzích v mnoha zemích. Aby nebylo veškeré rozhodování koncentrováno 
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pouze do ústředního vedení, jsou vytvořeny právě SBU. SBU mají poměrně značnou volnost 

v řízení a rozhodování, pouze na úrovni globální strategie korporace musí koordinovat své 

působení s vrcholovým vedením. Díky samostatnosti SBU je řízení značně decentralizováno, 

ale přímá vazba na vrcholové vedení podniku zůstává zachována bez ohledu na to, kde se 

v hierarchii řízení SBU nachází.   

Závěrečná poznámka ke klasickým organizačním strukturám. 

Přesto, že v současných rychle se měnících podmínkách a silném konkurenčním tlaku jsou 

klasické organizační struktury považovány za struktury, které neumožňují rychlou reakci na 

změnu podmínek, Simon (2010) při zkoumání skupiny podniků, které označuje jako „skryté 

šampiony
35

“, zjistil, že skrytí šampióni generují na svém hlavním trhu průměrně 80 % tržeb. 

Třetina těchto podniků získává ze svého hlavního trhu 90 % tržeb a více než čtvrtina dokonce 

celých 100 %. Právě tato specializace má výhodu v omezených nárocích na složitost 

organizace, a proto téměř všechny tyto podniky využívají funkční typ organizační struktury, 

která je při daném zaměření na jeden výrobek a jeden trh přirozenou volbou. V případě 

diverzifikace podnikání, která je většinou mírná, pružně reagují na tuto situaci, a to 

decentralizací. Vzniká divizní struktura důsledně zaměřená na cílové skupiny, tedy blízkost 

k zákazníkům. Dle Simona není blízkost k zákazníkům jen otázkou chování zaměstnanců, ale 

ve stejné, ne-li ve vyšší míře otázkou organizačního uspořádání. Optimální blízkost  

k zákazníkům mohou zajistit pouze malé jednotky, které jsou základem úspěšné 

implementace strategie skrytých šampiónů. Vizjak (2009) doporučuje funkční strukturu 

s centralizovanými funkčními jednotkami pro společnosti s průměrnými ročními tržbami ve 

výši 1 miliardy USD (téměř 20 miliard Kč
36

), jakmile dojde k překročení této hranice, mají 

podniky zvážit decentralizované divizní nebo maticové struktury a tak překonat svá vlastní 

vnitřní omezení.         

3. 3. 1.2 Pružné organizační struktury 

Konec dvacátého a začátek dvacátého prvního století je poznamenán vývojem směrem 

ke zpružnění organizačních struktur, což se projevuje decentralizací, nízkým stupněm 

formalizace, zaváděním reengineeringu a štíhlých procesů a je doprovázeno úsilím o aktivní 

zapojení zaměstnanců na plnění úkolů podporou jejich samostatnosti (3S) a podporou sdílení 

znalostí (učící se, respektive znalostní organizace). Tyto tendence se odrážejí v nových 

                                                 
35

 Skrytý šampión má v průměru výši ročních tržeb 434 mil. USD, průměrný počet zaměstnanců 2037 a převážně 

se zaměřuje na jeden výrobek a jeden trh (podrobněji – Simon, 2010, str. 33). 
36

 Kurz ČNB ze dne 30. 4. 2013 (19,733 Kč = 1USD) 
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organizačních modelech, které odrážejí kompromis mezi čtyřmi dimenzemi, a to změnovou 

kapacitou (schopnost změny = flexibilita), inovativností (schopnost realizovat inovace), 

znalostní kapacitou (tvorba a sdílení znalostí) a efektivností, protože získání vyšší úrovně 

v jedné dimenzi je na úkor jiné dimenze. Může jít například o kompromis mezi flexibilitou a 

znalostmi, kdy virtuální organizace je schopná se relativně snadno změnit, ale je méně 

efektivní v tvorbě a sdílení znalostí. Procesní organizace naopak riskuje „obětování“ 

inovativnosti, zatímco dosahuje efektivnosti prostřednictvím jednotného myšlenkového 

zaměření (viz obr. 3.10).  

Obr. 3.10 Hledání kompromisu mezi dimenzemi v nových organizačních modelech 

 

 

 

Zdroj: upraveno dle Whittington, Mayer (2002, str. 6) 

 

Vznikají různé formy sítí (s různými názvy), nejen jako výsledek vnitřního uspořádání 

organizace, ale také jako vztahy mezi organizacemi (např. aliance, outsourcing atd). 

V následující části disertační práce jsou představeny nejznámější typy pružných 

organizačních struktur s příklady jejich fungování v podniku, který ji „proslavil“ (pokud tato 
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možnost existuje). Obr. 3.11 zobrazuje základní možné rozdělení značného počtu typů těchto 

organizačních struktur.     

Obr. 3.11 Přehled pružných organizačních struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktální organizační struktura
37

 

Kassay (2006) charakterizuje fraktál jako otevřený systém, který se skládá z proaktivně 

jednajících prvků (fraktálů), jejichž struktura se opakuje a které sledují společný cíl. 

Jednotlivé fraktály jednají autonomně, vyznačují se vysokou dynamikou a schopností 

přizpůsobit se požadavkům zákazníka.    

Podle Häusera (2009) je fraktální síť ideální formou pro zapojení zaměstnanců do 

synergické dělby práce v organizaci. Princip fraktálnosti představuje autonomii funkčních 

částí organizace, které fungují jako podnik v podniku. Tento princip tzv. funkční nebo tvarové 

soběpodobnosti využívá organizační uspořádání společenství „firem“, které se specializují na 

svůj předmět podnikání a vytvářejí přidanou hodnotu pro všechny členy v síti. Cílem fraktální 

firmy je i odstranění bariér, které brání zaměstnancům v jejich seberealizaci, proto je úspěšná 

                                                 
37

 Koncepci fraktálního podniku navrhnul prof. Hans Jürgen Warnecke v roce 1992, řešil problémy 

centralizovaných a hierarchických struktur. Původně byl tento systém navržen automobilce VW, která jej však 

odmítla.   
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aplikace fraktální organizace dlouhodobou záležitostí, která souvisí nejen se změnou 

organizační struktury, ale také se změnou firemní kultury. Přínosy fraktální sítě lze tedy 

využít nejen ve vnitropodnikovém prostředí, ale i mezi externě spolupracujícími firmami. Jde 

o nový typ integrace dodavatelů, kdy dodavatel má možnost montovat své produkty přímo 

v podniku svého odběratele (obr. 3.12). Systémový dodavatel je jako „cizí fraktál“ odpovědný 

za kvalitu, cenu a množství jím smluvně dodávaných systémů (Hučka, Kislingerová, Malý, 

2011). Každá firma v síti je autonomní, tedy je zodpovědná za svůj ekonomický úspěch, 

strategii a využívání svých konkurenčních výhod. Jako příklad fraktálové organizace je 

uváděná společnost ŠKODA AUTO, a.s. Ovšem z její organizační struktury, respektive 

z jejího organigramu (organizačního schématu), uvedené nevyplývá. Teorie tzv. fraktálového 

uspořádání se začala používat při výrobě vozu Škoda Octavia a je spojena s podnikovou 

logistikou, kdy jde o jednu z možností dodávek dílů
38

, přičemž dodavatelé pracují přímo 

v areálu podniku, jsou integrováni do výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Někteří 

dodavatelé přesouvají poslední stupeň své výroby z důvodu úspory nákladů přímo do areálu 

výrobního závodu. V současné době však došlo ke snížení počtu fraktalistů (zůstaly tři 

v Mladé Boleslavi a jeden v Kvasinách), a to především z důvodu úspory plochy, protože 

automobilka potřebuje mít danou plochu k dispozici.   

Obr. č. 3.12 Fraktální síť 

 

                                                 
38

 Kromě fraktálového systému dodávek se používá just in time, just in sequence, kanban, podle potřeby. 

Přičemž rozhodující je zhodnocení nákladovosti. Pokud je to výhodné, přechází automobilka na přímou vlastní 

montáž nebo na získání modulu od dodavatele. 
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Zdroj: HÄUSER, S. Fraktální firma-odpověď na globální krizi. [online] 2007, [cit. 20. 6. 2011]. Dostupné z 

http://www.silmahsg.cz/clanky.htm. 

 

Hypertextová organizační struktura 

Metaforické označení „hypertext“ má svůj původ v počítačové vědě. Hypertextová 

struktura umožňuje tutéž flexibilitu, s jakou se počítačový operátor pohybuje skrze 

hypertextové dokumenty. Hypertextová organizace je dynamickou syntézou byrokratické 

struktury a projektově (úkolově) zaměřené struktury a přináší výhody z obou. Byrokratická 

struktura efektivně implementuje, využívá a akumuluje nové znalosti skrz (přes) internalizaci 

a kombinaci, zatímco úkolově zaměřená je nepostradatelná pro vytváření nových znalostí skrz 

socializaci a externalizaci. V hypertextové struktuře je výkonnost a stabilita byrokratické 

struktury kombinována s efektivností a dynamismem úkolově orientované struktury (Nonaka, 

Takeuchi, 1995, str. 170). 

Vznik této struktury souvisí s růstem významu tvorby a sdílení znalostí v organizaci 

v posledních letech. Znalosti se staly klíčovým zdrojem a organizace zjišťují, že důležitá je 

nejen jejich tvorba, ale také jejich výměna, tedy „sdílení znalostí“. Znalosti často vznikají ve 

specializovaných jednotkách, ale hodnota těchto znalostí je realizována pouze skrze jejich 

sdílení a výměnu. Podniky musí být organizovány tak, aby maximalizovaly jak tvorbu 

znalostí, tak jejich výměnu. Špatná organizační architektura je překážkou znalostních procesů, 

dobrá je podporuje (Whittington, Mayer, 2002). Nonaka, Takeuchi (1995) vidí cestu k řízení 

tvorby znalostí nikoliv v klasických manažerských strukturách označovaných jako top-down 

(shora-dolů) a bottom-up (zdola-nahoru), ale v třetí možné cestě, kterou nazvali tzv. „middle-

up-down management“ (řízení ze střední úrovně nahoru a dolů). Jakkoli zní tento termín cize, 

jde dle autorů o nejlepší komunikační, kontinuální a interaktivní proces, ve kterém jsou 

znalosti vytvářeny. Jednoduše řečeno, znalosti jsou vytvářeny středními manažery, kteří jsou 

často vedoucí týmů nebo projektových uskupení, skrze spirálový komunikační proces 

zahrnující jak vrcholové pracovníky, tak pracovníky první linie. Tento proces dává středním 

manažerům postavení v centru managementu znalostí, na průsečíku vertikálních a 

horizontálních informačních toků uvnitř společnosti. V názoru na důležitost role středního 

managementu jsou však japonští autoři v rozporu s řadou autorů jako Peters, Kanter nebo 

Quinn (Nonaka, Takeuchi, 1995), kteří vidí střední management jako zbytečný článek a 

přítěž. Japonští autoři však na základě svých zkušeností a výzkumu jednoznačně zdůrazňují 

klíčovou roli středního managementu jako mostu mezi vizemi top managementu a často 

http://www.silmahsg.cz/clanky.htm
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chaotickou realitou podnikání, se kterou jsou konfrontování pracovníci první linie. Aby mohl 

tento manažerský styl řízení efektivně fungovat, je potřeba mít takovou organizační strukturu, 

která bude tyto procesy podporovat. Řešení potom vidí právě v hypertextové organizační 

struktuře. Dle autorů jde o nejvhodnější strukturu pro organizace vytvářející znalosti, neboť 

jim dává schopnost získávat, vytvářet, využívat a shromažďovat nové znalosti nepřetržitě a 

opakovaně v cyklickém procesu.  

Obr. č. 3.13 Hypertextová organizační struktura 

 

Zdroj: Nonaka, Takeuchi (1995, str. 169, vlastní překlad) 

Jak je vidět na obrázku č. 3.13 v hypertextové organizační struktuře koexistují v jedné 

organizaci tři úplně odlišné „vrstvy“. Proces tvorby znalostí je vnímán jako dynamický cyklus 

snadného přecházení přes tyto tři vrstvy. Členové projektového týmu v horní vrstvě jsou 

vybírání z různých funkcí a oddělení napříč (v rámci) podnikatelské vrstvy a účastní se aktivit 

vytvářejících znalosti. Jejich úsilí může být doprovázeno vizi organizace, kterou prezentuje 

vrcholový management. Když tým ukončí svůj úkol, členové se přesunou dolů do vrstvy 

znalostní základny a tvoří seznam znalostí vytvořených a získaných během doby práce 

v projektovém týmu. Seznam zahrnuje úspěchy i chyby, které jsou dokumentovány a 
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analyzovány. Po kategorizaci neboli začlenění nově získaných znalostí se členové týmu 

vracejí do podnikatelské vrstvy a angažují se v rutinních operacích až do doby, než jsou 

povoláni k dalšímu projektu. Schopnost přepnout mezi různými znalostními kontexty rychle a 

pružně je to, co formuje dynamický cyklus znalostí a ovlivňuje schopnost organizace tvořit 

znalosti.  

Příkladem organizace, která se úspěšně „transformuje“ na hypertextovou strukturu, je 

japonská společnost KAO
39

, vyrábějící čisticí prostředky a kosmetiku. Je to však dlouhodobý 

proces, který souvisí i s budováním organizační kultury, která u společnosti KAO vychází 

z tzv. Yoki-Monozukuri, což znamená, zavázaní se všech zaměstnanců poskytovat produkty a 

služby excelentní hodnoty pro uspokojení zákazníků. „Yoki“ doslovně znamená 

„dobrý/excelentní“, Monozukuri“ znamená „vývoj/výroba“ produktů. Tato filozofie prolíná 

všemi činnostmi v podniku (viz obr. 3.14).  

Obr. č. 3.14  Yoki- Monozukuri v podniku KAO (podnikatelské aktivity) 

 

 

Zdroj: KAO [online] dostupné z: http://www.kao.com/jp/en/corp_info/activities.html [cit. 10. 6. 2012], (vlastní 

překlad) 

 

KAO má zatím ještě maticovou organizační strukturu, ale splňuje podmínky fungování 

hypertextové, protože využívá tři různé vrstvy, podporuje sdílení informací a přímou interakci 

zaměstnanců. Má divizní, podnikatelskou vrstvu, tak plochou, jak je jen možné. Organizační 

problémy a vývoj speciálních produktů je řešen využitím projektových týmů. A má také 

technologickou a filosofickou znalostní základnu, která podporuje tvorbu znalostí 

                                                 
39

 KAO Corporation měla za rok 2012 čistý příjem ve výši 62,4 bil. yenů. 

http://www.kao.com/jp/en/corp_info/activities.html
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v organizaci. Běžná práce je organizována tradičním způsobem, což je rozdělení podle divizí. 

Každá divize je nezávislým ziskovým centrem. Když se problém týká vývoje nového 

produktu, marketingových inovací nebo problémů s řízením lidských zdrojů, divize 

spolupracují v horizontální rovině. Fungují tři „horizontální“ výbory, které řeší mezidivizní 

strategické problémy. Členové výboru jsou jak v podnikatelské vrstvě, tak ve výboru 

současně. Po vyřešení problému, přijetí rozhodnutí apod. se vracejí, kam patří a pokračují 

v tom, co dělali.   

Model kruhové organizace 

Další možné organizační uspořádání pro organizaci přetvářející se v učící organizaci je 

model kruhové organizace. Přerod v učící se organizaci vyžaduje řadu změn, které souvisejí 

s organizační strukturou, která se stává horizontální a vychází z horizontálních pracovních 

procesů. Jsou vytvořeny samostatné týmy, které mají rozhodovací pravomoci a zodpovědnost, 

pracují přímo se zákazníky a existuje málo pravidel pro plnění úkolů. Informace jsou široce 

sdíleny a nejsou koncentrovány u top managementu. Důležité je, že zaměstnanci, zákazníci, 

dodavatelé a partneři hrají důležitou roli při určování strategického směru organizace. Učící se 

organizace nemůže existovat bez kultury, která podporuje otevřenost, rovnost, adaptabilitu a 

účast zaměstnanců. 

Na těchto principech začala stavět americká společnost Harley-Davidson, která byla na 

počátku 80. let 20. století v krizi a zdálo se, že této společnosti s dlouholetou historií výroby 

motocyklů hrozí zánik. K návratu společnosti na pozici lídra na trhu těžkých motocyklů měla 

pomoci zásadní reorganizace podniku a vytvoření nové obchodní strategie, která kladla důraz 

na řízení vztahů se zákazníky. Současně se zlepšováním výrobních procesů a snahou znovu 

získat důvěru zákazníků se společnost přetváří v učící se organizaci, což zahrnuje koncepci 

kontinuálního zlepšování, rozvoj vzdělávacích aktivit a především změnu modelu řízení. Rich 

Teerling (CEO Harley-Davidson) říká, že změnil něco toxického a hierarchicky řízeného na 

něco nového, pružného, co je v současnosti základem pokračujícího úspěchu organizace 

(Jenkinson, 2005). Základem tohoto úspěchu je proces založený na „zapojování, zmocňování, 

slaďování“ a výsledek označuje jako „Business Process“, tedy rozsáhlý probíhající program, 

který zahrnoval a zahrnuje všechny členy v organizaci, od vrcholového vedení po pracovníky 

první linie při vytváření vize, sdílení hodnot, mise, tvorby cílů a strategií. Tento proces vedl 

k radikálně nové organizaci, kde je hierarchická struktura nahrazena kruhovou organizací. Je 

tvořena třemi překrývajícími se kruhy (prvky), které jsou zaměřené na vytváření poptávky 

(create demand), výrobu produktů (produce product) a poskytování podpory (provide 
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support). Vedení (leadership) a strategická rada (strategy council) jsou ve středu a členové 

jsou nominováni z jednotlivých kruhů (viz obr. 3.15). 

 

Obr. 3.15 Model kruhové organizace v Harley-Davidson 

 

  
Zdroj: Jenkinson, 2005 [online] dostupné z: 

http://www.centreforintegratedmarketing.com/gfx/documents/_harley-davidson-organisation-led-im.pdf 
[cit. 5. 4. 2012] 

Výjimečnost tohoto uspořádání spočívá v tom, že model sebe řídících pracovních týmů, který 

je většinou uplatňován na nižších úrovních řízení v organizaci, byl zde uplatněn na nejvyšší 

úrovni řízení. Rozhodování je prováděno tak blízko zdroje problémů, jak je možné a lidé, 

kteří stáli v hierarchické struktuře na pozici vedoucích a řídicích pracovníků byli přeměněni 

na zprostředkovatele a kouče. Leadership je sdílená zodpovědnost a manažeři v kruhu konají 

samostatně.                 

Améba
40

  

Kassay (2006) definuje Amébu jako bezhierarchickou, volně vázanou, síťovou 

organizační strukturu nové generace. Je založena na systému řízení podniku označovaném 

jako améba management, jehož základní principy jsou autonomie, pružnost, 

vnitropodnikatelství a sebeřízení zaměstnanců. Autorem tohoto systému řízení a uspořádání je 

zakladatel japonské společnosti Kyocera International, Dr. Kazuo Inamori, který se snažil 

odstranit klesající flexibilitu své rychle rostoucí společnosti. Rozdělil ji tedy do malých 

organizačních jednotek, které nazval „améby“. Vedoucí jsou vybráni v rámci společnosti a 

jsou pověřeni řízením jednotlivých améb. V tomto systému řízení si každá améba vytváří svůj 

                                                 
40

 Jde o jednobuněčný organismus, který může měnit svůj tvar, pohybovat se všemi směry a při vyčerpání zásob 

potravy se přesunout tam, kde je jí dostatek. 
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vlastní plán pod vedením vedoucího (Inamori říká, že jde o lídra). Všichni členové améby 

sdílejí své vědomosti a úsilí směřující k dosažení cílů. Každý zaměstnance tak přebírá aktivní 

roli a participuje na řízení.  Améba přináší výhody malé firmy do jakkoliv velké společnosti
41

. 

Amébu můžeme také charakterizovat jako dočasné nebo trvalejší spojení zaměstnanců daného 

podniku do týmu, který sestavil jeden vedoucí. Améba je tvořena různými specialisty, které si 

vybírá daný vedoucí na vnitropodnikovém trhu práce a jejich vstup do améby je dobrovolný. 

Tyto nezávislé útvary se skládají ze tří až padesáti zaměstnanců. Kdo není v amébě, nepobírá 

žádnou mzdu. Organizační struktura firmy, která využívá systém améba, je plochá. První 

úroveň tvoří top management, který se skládá z vlastníka a delegovaných zástupců 

jednotlivých améb a druhou úroveň potom tvoří vedoucí améb (obr. č. 3.16). Vrcholový 

management rozhoduje o strategii firmy, kapitálu a investicích. Systém hodnocení 

jednotlivých améb je založen na přidané hodnotě, což umožňuje srovnání nezávislé na 

velikosti jednotek a jejich činnosti. Truneček (2004) uvádí, že hodnoty definované pomocí 

přidané hodnoty jsou snadno pochopitelné a navzájem srovnatelné. Každá skupina i 

jednotlivec tak má přehled o svém plnění, může ho ovlivnit a převzít za něj zodpovědnost
42

. 

Pružný účetní systém musí umožnit srovnání améb i při rozdílné produkci a všechny 

ukazatele se vypočítávají každý den, což napomáhá možnosti rychlé reakce na případné 

problémy, neefektivnosti nebo identifikovaná úzká místa.  

Obr. 3. 16. Volně vázaná organizační síťová struktura-AMÉBA 

 

Zdroj: Dědina (1996, str. 100) 

                                                 
41

 Kyocera [online] dostupné z: http: //global.Kyocera.com/company/summary/group_development.htlm, [cit. 2. 

4. 2012] 
42

 Kyocera Corporation počítá hodinovou efektivnost a hodinovou produktivitu. Za rok 2012 vytvořila 

konsolidovaný čistý zisk ve výši 79,357 mil. jenů.  
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Fungování améba managementu je založeno na principu vnitropodnikového 

podnikatelství. Vrcholový management vystupuje jako zákazník, který zároveň vlastní určité 

stroje, vybavení atd. a ty pak pronajímá za výhodné vnitropodnikové sazby jednotlivým 

amébám. O zadávaný úkol se améby vlastně utkají, a která vyhraje, získá dohodnuté finanční 

prostředky, se kterými potom hospodaří, což znamená, že si pronajme potřebné výrobní 

kapacity, prostřednictvím firmy nakoupí suroviny a samozřejmě zaplatí své členy. Výši platby 

pro členy améby určuje její vedoucí, který je za projekt přímo zodpovědný vrcholovému 

managementu. Projekt musí skončit nulovým zůstatkem, úvěrování améb není možné a 

případný přebytek je ziskem améby nebo jejího vedoucího. Jelikož se platby za výrobní 

kapacity a materiál realizují ihned, jediné, kde by mohly peníze v případě špatného 

hospodaření chybět, jsou platy členů améby. Schopní, specializovaní zaměstnanci nemají 

problém, aby byli vybráni do améby. Pracovníci, kteří nejsou delší dobu v žádné amébě, 

nemají žádný příjem a potom z firmy sami odcházejí. Výhodou, kterou ovšem ne všichni 

zaměstnanci ocení, je, že tato organizační struktura odstraňuje například maximální limity 

příjmu, neomezuje rozvoj zaměstnanců, nestanoví přesná pravidla a postupy, ale naopak 

vytváří prostor pro jejich kreativitu a inovativnost. Firemní kultura a celkové motivující 

prostředí, ve kterém všichni se všemi soutěží o práci, může být pro zaměstnance i nevýhodou, 

protože z jejich pohledu ztrácejí veškeré jistoty, což může být hlavní překážkou širšího 

uplatnění améb v Evropě. Lze je nasadit tam, kde je vhodná kultura, a to jak firemní, tak i 

celková. V Evropě jejímu rozmachu bude bránit jednak mentalita lidí a jednak i zákony za 

silné podpory odborů. 

 I přesto se o systému améba hovoří například v dceřiné společnosti Honeywell 

(Honeywell Aerospace Olomouc, dříve Mora Aerospace). Funguje zde dvanáct améb, vedoucí 

améby řídí 4-35 výrobních dělníků. Vedoucí améby vykonává kromě běžných funkcí mistra i 

činnosti, které souvisejí s posílením jeho pravomocí v personálních otázkách, řízení 

ekonomiky améby a v provádění analýz výrobních schopností améby (Bělohlávek, Košťan, 

Šuleř, 2006).  Nehospodaří přímo s finančními prostředky ani zde nejsou žádní dělníci mimo 

amébu, kteří by čekali, až si je někdo vybere. V oficiálně předkládané organizační struktuře se 

améba jako jednotka neobjevuje. Tedy ne všechny principy fungování améby jsou uplatněny, 

ale dochází k určité modifikaci s ohledem na vnější prostředí, ve kterém podnik působí. Nelze 

opomíjet specifika každé organizace, tedy, co funguje v jedné, nemusí být úplně uplatnitelné 

v organizaci jiné. Přesto, úspěch améba managementu záleží na způsobu, jakým bude 
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komplexní organizace rozdělena na jednotlivé améby. Dle Dr. Kazuo Inamori
43

 musí být 

splněny tři základní podmínky: 

 améba musí mít jasně definované výnosy a náklady tak, aby byla fiskálně 

samostatná (soběstačná), 

 musí být samostatnou podnikatelskou jednotkou, 

 dělení společnosti na améby musí podporovat cíle společnosti jako celku (cíle 

améb musí přispívat k rozvoji celé společnosti). 

Améba musí fungovat na bázi vzájemné důvěry a silné vazby mezi vedením společnosti a 

zaměstnanci.  

Samořízené autonomní týmy 

Samořízené autonomní týmy jsou týmy, ve kterých je pravomoc delegována na tým 

jako celek, ne jen na určitou osobu, což odlišuje tým od běžné pracovní skupiny. Thomasová 

(2013) definuje pracovní tým jako vyšší formu kolektivní organizace práce. Týmem je 

skupina pracovníků, pokud jsou splněny určité předpoklady, a to: 

 Je stanovený cíl, který musí tým společným úsilím splnit. 

 Členové týmu navzájem odpovídají za splnění cílů, míra zodpovědnosti za 

splnění cíle není specifikována na jednotlivé členy, ale na tým jako celek. 

 Členové týmu jsou při plnění cíle na sobě navzájem závislí, dosáhnutí cíle je 

ovlivněno vzájemnou interakci mezi členy. 

 Zajištění integrace činností, které mají vést ke splnění cíle, je individuální 

zodpovědností každého člena.   

 Truneček (2004) uvádí, že samořízené autonomní týmy jsou týmy, kde nejsou žádní 

podřízení ani nadřízení. V těchto týmových skupinách dominuje kompetence. Kdo je 

kompetentní pro daný úkol, kdo mu nejlépe rozumí, stává se vedoucím. V této síťové 

organizaci není žádné nahoře a dole nebo uvnitř a vně, ani žádná privilegia, která by 

vyplývala z postavení v hierarchické pyramidě. Vést musí ten, kdo je danému úkolu schopen 

dát nejvíce. Takovou formu spolupráce označuje Drucker (1993) jako jazz combo. Výkonnost 

takového týmu je větší než souhrn individuálních příspěvků jeho členů, protože využívá 

předností každého člena a minimalizuje jeho slabosti. Od každého člena to ovšem vyžaduje 

mimořádnou sebekázeň a vytvoření takového fungujícího týmu není možné ze dne na den. 
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 Dostupné z: http: //global.Kyocera.com/company/summary/group_development.htlm,cit. [2. 4. 2012] 
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„Slaďování“ vzniká dlouhodobou spoluprací. Týmové prostředí ovlivňuje i tvorbu 

organizační struktury (je mezi nimi vzájemně ovlivňující se vztah), která je plošší, více 

neformální, informace jsou snadno sdíleny všemi zaměstnanci a očekává se od nich, že se 

naučí všechny činnosti a dovednosti, které tým vyžaduje (Thibodeaux, Faden, 1994).   

 O tom, že  týmová práce skrývá významný potenciál, svědčí i výzkum vedený 

profesorem Hackmanem, který chtěl určit, co dělá „inteligentní jednotky“ (týmy) efektivními. 

Výsledkem byl seznam faktorů, které ovlivňují efektivnost jednotek. Kritickým faktorem 

ovšem nebylo to, co je neustále opakováno, nebyl to stabilní tým se správným počtem členů, 

nebyla to jasná vize a její smysluplnost, nebyly to dobře definované role a zodpovědnost, ani 

vhodně nastavený systém odměn, zdroje, ani silný lídršip. Nejsilnějším faktorem, který 

ovlivňoval efektivnost, bylo množství pomoci, které si pracovníci vzájemně poskytovali. V 

nejvýkonnějších týmech věnovali spoustu času a energie koučinku, učení se a konzultaci 

s kolegy. Tyto poznatky se týkají nejen inteligentních týmů (vědci, analytici), ale také jiných 

oblastí (farmaceutický průmysl, maloobchod, bankovní služby aj.). Organizace prospívá, když 

zaměstnanci svobodně přispívají svými znalostmi jeden druhému.  

Příkladem úspěšného fungování sebe-řídících (self-management) týmů je společnost 

Morning Star Company (v USA, Kalifornii), která je největším zpracovatelem rajčat, má 400 

zaměstnanců na plný úvazek a vyprodukuje příjmy přes 700 milionů dolarů ročně. Dle vize 

společnosti je jejím cílem „vytvořit společnost, ve které všichni členové týmu budou sebe-

řídícími profesionály, kteří budou komunikovat a koordinovat své aktivity s ostatními kolegy, 

zákazníky, dodavateli a jinými účastníky procesu, bez jakýchkoliv příkazů od někoho jiného“ 

(Hamel, 2011). Každý zaměstnanec je zodpovědný za vypracování své osobní mise, jde o 

prohlášení, které nastiňuje, jak bude daný zaměstnanec přispívat k cíli společnosti. Tyto 

osobní prohlášení jsou základním kamenem tzv. Morning Star´s modelu řízení. Zaměstnanci 

jsou odpovědni za realizaci svých osobních úkolů (mise) a za získání zkušeností, zdrojů a 

potřebné kooperace, nutných ke splnění své mise (jsou řízení svou misí a svými závazky, ne 

manažerem). Každý rok pak zaměstnanec vyjednává dohodu
44

 se spolupracovníky, kteří mají 

největší vliv na jeho práci. Tyto dohody jsou v podstatě operativním plánem k naplnění cíle, 

každým rokem se mění, aby reagovaly na změny kompetencí a posun zájmů. V průběhu času 

totiž zaměstnanci mohou přebírat složitější úkoly a základní úkoly předávat nově přijatým 

kolegům. Společnost nemá žádnou hierarchii ani tituly, není tedy kam šplhat po kariérním 
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 Jde o Colleague Letter of Understanding (CLOU). Zaměstnanec hovoří s 10 nebo více kolegy a každé 

vyjednávání má trvat od 20 do 60 minut. CLOU může zahrnovat až 30 oblastí (aktivit) a vysvětluje i příslušné 

výkonnostní metriky. CLOU vymezí zhruba 3 000 formálních vztahů mezi zaměstnanci. 
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řebříku. Existuje interní soutěživost a rivalita, ale je zaměřená na to, kdo více přispěje 

k úspěchu organizace, než na to, kdo dostane lepší pozici. I tady platí, že zodpovědnost 

motivuje. Navíc žádná informace není tajná, neexistuje žádné informační síto, kolektivně se 

projednávají odměny, větší výdaje, řeší spory a projednávají výsledky za předcházející 

období. Může tento model sebe-řízení fungovat v organizaci, která má větší počet 

zaměstnanců, může být přenesená do jiné kultury, může zvládnout vážná ohrožení? Hamel 

(2011) říká, že ano, protože velké korporace jsou většinou členěny do divizí a zástupci těchto 

divizí by mohli vyjednat stejné vnitropodnikové dohody. Dle Hamela může být tento model 

využit i v organizacích s tradiční hierarchickou strukturou, ale adaptace by vyžadovala čas, 

energii a zanícení pro věc.  

Podobný model řízení, tedy organizace bez běžné hierarchické struktury, funguje i ve 

společnosti W. L. Gore & Associates (Gore), která od svého založení v roce 1958 funguje jako 

plochá organizace založena na týmové spolupráci podporující iniciativu. Není zde tradiční 

organizační schéma, žádný řídící řetězec ani předurčené komunikační kanály. Všichni 

komunikují přímo, každý s každým. Nejde zde o zaměstnance, ale o společníky najaté pro 

určitou pracovní oblast, kteří pod vedením „sponzora“ ne vedoucího (spíše přirozeného lídra) 

a s pochopením příležitostí a týmových cílů, sestavují své závazky pro splnění projektu, které 

vychází z jejich schopností. Tedy spojují své předpoklady s cíli týmu, které je třeba splnit, což 

probíhá v prostředí kombinujícím svobodu a kooperaci a autonomii se synergií
45

. Bill Gore
46

 

formuloval čtyři základní principy, které společníci (partneři nebo spolupracovníci) dodržují, 

protože Gore je nazývá „associates“ (nikoli employees): 

 Poctivost jednoho k druhému a ke každému, s kým přijdeme do kontaktu.  

 Svoboda podporující, pomáhající a umožňující ostatním partnerům zvyšovat znalosti, 

dovednosti a rozsah zodpovědnosti. 

 Schopnost vytvářet vlastní závazky a dodržet je. 

 Konzultovat s ostatními kolegy rozhodnutí a jednání, která mohou ovlivnit reputaci 

společnosti. 
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 W. L. Gore & Associates-zaměstná více než 10 000 associates, roční obrat 3,2 miliardy dolarů. Výroba 

probíhá ve čtyřech divizích – tkaniny, elektronika, lékařské výrobky, průmysl a energetika v USA, Německu, 

Anglii, Japonsku, a Číně.  Zdroj: http://www.gore.com/en_xx/aboutus/diversity/index.html 
46

 Zakladatel společnosti, který chtěl vybudovat firmu na jiných principech, než bylo běžné, na důvěře a podpoře 

kreativity zaměstnanců. Inspiraci získal na základě knihy Lidská stránka podniku od Douglase McGregora.  
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Procesní organizační struktura  

Tato struktura je výsledkem procesního organizování, které je definováno jako „soubor 

činností a sekvenčních, dále též informačních či hmotně-energetických vztahů mezi těmito 

činnostmi“ (Blažek, 2011, str. 45). Určující jsou procesy
47

, a ne útvary, útvary existují, aby 

naplňovaly cíle organizace a zajišťovaly efektivní průběh procesů. Hammer, Champy (1996, 

str. 38) hovoří v souvislosti s podnikovými procesy o reengineeringu, který dle nich znamená 

„zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) podnikových procesů tak, aby 

mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako 

jsou náklady, kvalita, služby a rychlost.“ Podobně Rupper říká (viz Juhrisch, Dietz, 2011), že 

proces optimalizace procesů je plánovaný redesign nebo tvorba procesů s cílem udržet nebo 

zvýšit schopnost konkurovat.  Proces se stává týmovou prací a v takto vzniklé struktuře mají 

za dílčí výsledky nebo produkty odpovědnost autonomní skupiny, které mohou samostatně 

rozhodovat a vstupovat do vztahů s dalšími jednotkami, a to jak externími tak interními. Zde 

může být připomenut Wilhelm (2007), který rozlišuje organizaci procesů, kdy 

samoorganizace probíhá uvnitř procesních skupin (zabývá se pouze průběhy procesů uvnitř 

útvarů), nikoliv mezi nimi, kde platí pravidla nastavená řídícími procesy a procesní 

organizaci, která řeší procesy realizované v součinnosti mnoha útvarů. Je tedy podstatné 

nezaměňovat organizaci procesů s procesní organizací, ve které základní hierarchie v rámci 

podniku je zachována, ale je zploštěna na vrcholový management (odpovídá za strategii) a 

týmy (odpovídají za procesy). Organizace firmy, kde se vše odvíjí od podnikových procesů, je 

neslučitelná s vícestupňovou hierarchií. Cílem procesního uspořádaní je to, že proces musí 

přinášet hodnotu pro interního i externího zákazníka, což je klíčovým ukazatelem výkonnosti 

procesu. Analýzou procesu se zjišťují jeho nedostatky, nutnost změn popřípadě i jeho 

eliminace.  Řepa (2012) uvádí, že podnikové procesy tvoří základní obsahovou strukturu 

fungování organizace a organizační struktura, informační systém a informační technologie 

mají roli infrastruktury (jejich smyslem je pomáhat, aby systém podnikových procesů 

fungoval).  Hammer, Champy (1996) hovoří o diamantu podnikového systému. Při změně 

podnikových procesů se mění všechny aspekty, které se týkají organizace – lidé, pracovní 

funkce, manažeři i hodnoty. Vrchol tohoto diamantu (viz obr. č. 3.17) představují podnikové 

procesy, tedy způsoby, jak je práce vykonávaná, druhým bodem jsou pracovní funkce a 

struktura podniku, třetím jsou systémy řízení a hodnocení a čtvrtým jsou hodnoty a názory 
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 Proces, jako množina vzájemně propojených činností, mění vstupy na výstupy, spotřebovává zdroje, probíhá 

v určitém čase a je určitým způsobem regulován (řízen). Každý proces musí mít vlastníka, tedy funkci 

v organizační struktuře, která má vůči němu vymezené pravomoci a odpovědnost. 



61 

 

zaměstnanců (vlastně kultura organizace). Všechny vrcholy diamantu podnikového systému 

spolu musí vzájemně ladit, v opačném případě dochází k poruchám a deformacím (podobně i 

Österle, 1995; Gadatsch, 2005 viz Juhrisch, Dietz, 2011), ale centrální pozornost musí být 

stále věnována procesu.   

 

Obr. č. 3. 17 Diamant podnikového systému     

 

      Podnikové procesy 

 

 

 

Pracovní funkce                                       Hodnoty a názory         

 a struktura 
 

 

Systémy řízení  

a hodnocení 
 

 

Zdroj: Hammer, Champy, (1996, str. 82) 

 

Z výše uvedeného plyne, že procesní přístup (procesní organizace) je orientován nejen na 

výsledek práce, ale i na postup k jeho dosažení. Práce není vykonávaná separátně 

v oddělených funkčních jednotkách, ale vlastně jimi prochází. Lidé v organizaci se 

nezaměřují výhradně na svůj pracovní úkol bez ohledu na to, jaký dopad má jejich práce na 

ostatní zaměstnance a na zákazníky. Hammer, Hershman (2013) říkají, že je důležité uvěřit 

myšlence, že způsob, jakým je práce organizována, může vše zásadně změnit.  

I přes prezentované výhody procesní organizace (odstranění problémů spojených s procesy 

přesahujícími jednotlivá oddělení ve funkcionální organizaci, odstranění resortního egoismu, 

dosažení identity cílů oddělení i procesů, stanovení odpovědnosti za celkové procesy, 

odstranění problémů rozhraní atd.) objevují se i kritici procesní organizace. Tato kritika 

vychází především z výhod funkcionální struktury, která je dána specializací a tím i možností 

efektivnějšího využití zdrojů. Provádění různých procesních kroků uvnitř procesů vyžaduje 

v mnoha případech zvláštní kompetence, provozní prostředky nebo speciální materiály. 

V různých procesech jsou často prováděny procesní kroky, které jsou odkázány na použití 

podobných zdrojů. Ve funkcionální organizaci jsou veškeré takové procesní kroky přiděleny 

těm oddělením, ve kterých jsou tyto zdroje k dispozici a tím jsou zdroje optimálně využity. V 



62 

 

procesně orientované organizační výstavbě není naplánováno, že tytéž zdroje budou použity 

v různých procesech, což vede často k tomu, že zdroje nejsou využity tak optimálně, jak by to 

bylo možné. V tomto smyslu vzniká mezi procesní orientací a efektivním zacházením se 

zdroji cílový konflikt (Wilhelm, 2007). Dle autora nelze obecně říci, zdali je lepší 

funkcionální nebo procesně orientována organizační výstavba, a proto: 

 Rozhodne-li se podnik pro funkcionální organizační výstavbu, využije přednost 

spojenou se specializací, která lépe využívá zdroje, ale musí bojovat s problémem, že 

procesy přecházející přes hranice útvarů se obtížněji řídí. 

 Rozhodne-li se pro procesně orientovanou organizační výstavbu, mohou být uvnitř 

útvarů definovány a prováděny bezchybné „elegantní“ procesy, ale za cenu 

neoptimálního využití zdrojů. 

 V příloze č. 1 je uvedena tabulka srovnávající funkční a procesní přístup k řízení (Grasseová, 

Dubec, Horák, 2008, str. 46).   

Meziorganizační vztahy (sítě) 

Vývojové tendence organizační architektury (struktury) organizací vedou ke 

strategickým aliancím, joint venture, outsourcingu, síťovým strukturám či virtuálním 

organizacím, které představují nový typ vztahů a jsou označovány jako meziorganizační 

vztahy (Cejthamr, Dědina, Thornton, 2009). Whittington, Mayer (2002) tyto formy považují 

za semi-virtuální, protože spoléhají na externí dodavatele pro mnoho svých aktivit a 

představují trvalejší formu spojení. V rámci sítí mohou existovat strategická centra, která jsou 

schopna koordinovat a řídit vývoj všech svých členů. Sítě s trvalejšími (dlouhodobějšími) 

vztahy vidí jako výhodnější, protože důvěryhodnější vztahy jim usnadňují výměnu znalostí.  

Tato tendence ke spojování je logickým důsledkem zrychlené dynamiky tržního prostředí a 

vede k již uváděnému širšímu pojetí organizační struktury, která zahrnuje i dodavatele, 

zákazníky popřípadě konkurenty. Snahou takto vznikajících uskupení je rychle reagovat na 

turbulentní podnikatelské prostředí, optimalizovat svou výkonnost pro měnící se trhy a stále 

náročnější zákazníky. Mezi nejznámější formy meziorganizačních uskupení patří například 

strategické aliance, joint ventures, outsourcing.  

Strategické aliance představují pružnou formu partnerství dvou a více subjektů, které 

sledují společný zájem a může jít jak o vztah trvalý, tak i dočasný. Veber (2009) uvádí, že 

definice i obsahová náplň pojmu strategická aliance se v literatuře liší. Mohou být chápany 

v užším pojetí, kdy jde o volné formy spolupráce v podobě tichých dohod nebo 

příležitostných případů spolupráce. V případě širšího pojetí strategických aliancí jde o 
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spolupráci založenou na principu koncentrace kapitálu, jde o těsnou formu partnerských 

vztahů, která má velký potenciál. Mezi důvody, proč se spojovat, patří možnost získat silnější 

vyjednávací pozici, snazší expanzi na zahraniční trhy, synergii, snížení nákladů a možnost 

spolupráce na výzkumu a vývoji. Spojovat se mohou jak velké organizace tak malé, a to 

s přímou i s nepřímou konkurencí, s firmami z blízkého oboru i s firmami mimo obor. 

V rámci těchto aliancí nedochází k majetkovému propojení a spolupráce probíhá na základě 

písemných dohod. Daft, Murphy (2010) uvádějí, že spolupráce v rámci strategických aliancí, 

založená na smluvních dohodách a joint ventures, je vhodnější než fúze a akvizice. Tyto 

dohody a joint ventures snižují nejistotu právě prostřednictvím právně závazných vztahů. 

 Joint ventures je forma strategického partnerství, kde dochází k majetkovému spojení 

partnerů. Odlišný postoj k výhodám strategických aliancí mají skrytí šampióni, kteří vstupují 

do strategických aliancí zřídka (pouze 16,8 % respondentů), a to většinou dočasně. Vyznávají 

heslo: „Kdo je silný, je nejsilnější sám.“ (Simon, 2010, str. 243).   

Outsourcing je forma spolupráce, kdy jedna společnost postoupí činnost, kterou 

prováděla sama, jiné firmě. Snahou je především eliminovat procesy, které nepřinášejí 

hodnotu pro zákazníka a snížit náklady organizace. Problémem bývá správný výběr činností 

vhodných pro outsourcing. Hučka, Kislingerová, Malý (2011, str. 159) uvádějí, že 

outsorcovány by neměly být činnosti, které: 

 jsou kritické pro úspěch konečného výrobku či služby pro zákazníka, 

 vyžadují speciální znalosti a dovednosti, technologie, 

 souvisí s klíčovými kompetencemi společnosti nebo s uvažovanými 

perspektivními kompetencemi, 

 jsou důležité pro synergické efekty vznikající ve společnosti. 

Jako vhodná pro rozhodnutí, které činnosti outsourcovat, se jeví metodika vycházející 

z transakčních nákladů. I přesto, že je outsourcing v praxi využíván, dle Simona (2010) jím 

zkoumáni skrytí šampióni vykazují jednoznačné preference pro spoléhání se na vlastní síly a 

outsourcingu nedůvěřují (pouze 12,1 % respondentů vyjádřilo rozhodný souhlas s jeho 

využíváním). Dle jejich názorů podnik dosáhne jedinečnosti a konkurenční převahy pomocí 

vlastních zdrojů, vše, co lze koupit na volném trhu, je dostupné i konkurenci, takže touto 

cestou se jedinečné postavení zajistit nedá. Když outsourcing používají, tak k zajištění 

činností, které nejsou klíčové.    
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Síťové struktury 

Veber (2009, str. 245) uvádí, že „sítě lze definovat jako dlouhodobé cílevědomé dohody 

mezi vzájemně spjatými firmami, které jim umožní získat a udržovat si konkurenční výhody 

oproti firmám, jež do této sítě nepatří.“ Tato organizace je vhodná tehdy, jestliže firma není 

schopna si sama zajistit dostatek zdrojů nebo znalostí. Cejthamr, Dědina, Thornton (2009, str. 

51) říkají, že „pojem síťová organizace se zatím neustálil, jeho vývoj probíhá a zatím pro něj 

akademická obec nemá jasnou, konzistentní a schválenou definici.“ V podstatě jde o soubor 

vazeb, z nichž každá přímo nebo nepřímo spojuje každého člena skupiny se všemi ostatními 

členy. Jsou to dobrovolné vazby samostatných obchodních partnerů, kteří spolupracují bez 

vytvoření korporace, založené na důvěře. Členové sítě si ponechávají část kontroly nad svými 

zdroji, transakce mezi členy vyžadují dvojstrannou koordinaci plánů a činností. Autoři 

rozlišují dva základní typy síťových organizací: 

Síťová organizace s jedním dominantním partnerem, kdy tento komunikuje s ostatními 

partnery v síti a ti menší spolu vzájemně komunikovat nemusí. Zánikem dominantního 

partnera síť zaniká (Škoda Auto, a.s. a jeho subdodavatelé).  

Síťová organizace s rovnocennými partnery se vyznačuje tím, že žádný z partnerů není 

schopen sám měnit pravidla a činnost sítě. Moc v rámci sítě se permanentně mění.  

Typologie síťové organizace je prováděná z různých pohledů např. vnitropodniková, 

mezifiremní síť, statická, dynamická, podle charakteru vazeb v síti (kyvadlová, federativní, 

nukleová, konfederativní) atd.  

Holarchie je formou síťové struktury, jejímž základním prvkem je holon (celek). Holony se 

mohou vyskytovat na různých úrovních v organizaci a dají se charakterizovat jako samostatné 

celky. Mají značnou autonomii a koordinace v rámci holonu je prováděná na základě 

seberegulace. Interakce mezi holony, okolím a vyšším celkem je nehierarchická. Každý holon 

vytváří a udržuje vlastní síť vztahů k okolnímu prostředí, dalším holonům i k vyššímu celku. 

Holony mají zajištěn volný přístup k informacím nejen v rámci holarchie, ale také z okolního 

prostředí. Tato architektura je označována jako PROSA, což je z anglického „Product – 

Resource – Order – Staff.“ 

Heterarchie i přes podobnost výrazu není hierarchie. Jde o odlišné typy síťových struktur. 

Zatímco v hierarchii může být prvek spojen pouze s jedním nadřízeným a s několika 

podřízenými prvky, v heterarchii jsou prvky, které mají stejný cíl na stejné úrovni, mají 

stejnou pozici i autoritu. Heterarchie může být součástí hierarchie nebo může být nezávislá. 

Každá úroveň hierarchického systému se skládá z heterarchie stejných prvků. Heterarchie je 
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chápána jako organizační struktura, ve které se vztahy nadřízenosti a podřízenosti netvoří 

natrvalo. Na základě vzniklých potřeb se vytváří dominantní centra, která obdrží relevantní 

informace a začnou komunikovat mezi sebou a okolím.     

Orbitální struktura - už název napovídá o podobnosti se sluneční soustavou. Také jde o formu 

síťové struktury, kdy centrální podnik určuje priority, vize, cíle a ostatní tzv. orbity musí toto 

respektovat, ucházejí se o zdroje a zajišťují si podporu pro vlastní záměry. V klasickém slova 

smyslu není nikdo nikomu podřízen.   

Virtuální organizace je také chápaná jako spolupráce založená na principu sítě. Tato forma 

organizace souvisí s dalším rozvojem informačních a komunikačních technologií. Daft, 

Murphy (2010) charakterizují virtuální síťovou strukturu jako výsledek outsourcingu, tedy 

stav, kdy organizace většinu svých činností podstoupí jiným společnostem a koordinuje jejich 

aktivity z jednoho centra. V rámci této struktury fungují virtuální týmy, které jsou 

organizačně i geograficky oddělené a jejich komunikace probíhá prostřednictvím 

informačních technologií. Většina českých autorů (Dědina, Malý, Veber, Cejthamr) 

charakterizuje virtuální organizaci jako dočasně vytvořenou síť teritoriálně rozptýlených 

firem, která je založena na intenzivním využívání moderních informačních technologií. Jejím 

cílem je integrace moderního know-how spolupracujících firem a expertů k tvorbě přidané 

hodnoty pro zákazníka. Odstraňuje hierarchii řízení, hranice mezi organizacemi a nemá 

kamenné sídlo. Možnosti využití virtuálních organizací jsou v různých oblastech, např. 

stavebnictví, tištěná periodika aj. I přesto, že síťové a virtuální organizace představují značný 

potenciál, řízení virtuálních týmů představuje i určitá rizika, která vycházejí právě z jejich 

základních charakteristik, jako strukturální a demografické rozptýlenosti, jednání napříč 

rozdílnými kulturami a časovými pásmy, což ztěžuje komunikaci, koordinaci a řešení 

problémů. Pokud ovšem podnik (manažer) nalezne vhodný styl řízení, pak tyto rizika 

představují potenciál spočívající v možnosti vytvoření týmu, který může optimálně integrovat 

různé znalosti v zájmu plnění konkrétního úkolu. Siebdrat, Hoegl, Ernst, (2010)
48

 na základě 

svého výzkumu zjistili, že pro výkon rozptýlených týmů jsou nejdůležitější pracovní procesy. 

Virtuální týmy s vysokou úrovní pracovních procesů (vykazovaly vysokou vzájemnou 

podporu a úsilí členů, koordinaci a komunikaci o úkolu) předstihovaly ve výkonnosti virtuální 

týmy s nízkou úrovní těchto procesů i kompaktní týmy s podobnou úrovní těchto procesů. 

Kvalita procesů je významným faktorem v rozhodování, zda rozptýlení bude přínosem. Při 

řízení rozptýlených týmů je důležité nepodceňovat vzdálenost (relativně malá vzdálenost 

                                                 
48

 Sibdart Frank, Hoegl Martin, Holger Ernst. How to Manage Virtual Teams. MIT Sloan Management Review 

(viz Moderní řízení 5/2010)  
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může vést k podcenění procesů jako je komunikace o úkolu a koordinace práce) a klást důraz 

na schopnost kolektivní práce (důležité jsou nejen znalosti členů týmu, ale také jejich sociální 

dovednosti, tedy schopnost vytvořit základnu pro efektivní sdílení znalostí). Profesor 

Hackman
49

 (Hackman, 2009) naopak nevidí zásadní rozdíl mezi virtuálními týmy a těmi 

„tradičními“. Představa, že se zástupci setkají prostřednictvím internetu a že moudrost 

zástupů automaticky převládne, že skupiny bez struktury přijdou na věci, které by reálné týmy 

nevytvořily, se dle něho nenaplnila. Virtuální tým musí dodržet základní zásady pro efektivitu 

jako tým reálný, i když přiznává, že se vystačí s mnohem méně častým fyzickým kontaktem.  

Vývojovými tendencemi organizací se zabývají i Neilson, Pasternack (2010), kteří 

v současnosti vidí významné příležitosti ve využití internetu. Nehovoří o virtuální organizaci, 

ale o tzv. e-organizaci provozující e-business. Dle autorů e-business znamená redefinovat 

tradiční hodnotový řetězec a vyvíjet systém sdílení znalostí, který spojuje cenové, výrobní a 

designové informace s dodavateli a zákazníky. Organizace musí integrovat internetové 

technologie do ostatních částí podniku, nejde jen o webové stránky, popřípadě příjem 

objednávek přes internet. Přestože autoři používají pro tento nový typ organizace název „e- 

organizace“ jde vlastně o organizaci založenou na principech procesního řízení. Uvádějí sedm 

dimenzí
50

, kterými se e-organizace liší od tradiční organizace devadesátých let. Co se týká 

organizační struktury, tak ta je charakterizována jako necentralizovaná, síťová, flexibilní a 

snadno změnitelná. A toto jsou právě základní směry, kterými by se v současné digitální době 

organizování podniků mělo ubírat.  

 

3.3.2 Dílčí závěr k vývoji organizačních struktur 

Teoretické představy o vývoji organizačních struktur jsou však často odlišné od 

skutečné reality. Dochází sice k realizaci a využívaní výše uvedených pružných prvků 

v organizační struktuře a měkkých nástrojů řízení, ale u mnoha organizací fungují 

hierarchické struktury, které jsou někdy doplněné o pružné prvky. Moderními, pružnými 

organizačními strukturami se organizace snaží reagovat na nové, rychle se měnící prostředí a 

udržet si tak svou konkurenceschopnost v globálním měřítku. Z charakteristiky pružných 

organizačních struktur vyplývá, že nejde jen o změnu struktury jako takové, ale o celkovou 

změnu přístupu k řízení organizace (stylu řízení) spojenou s budováním organizační kultury 

                                                 
49

 Prof. Richard Hackman – profesor sociální a organizační psychologie na Harvardu v rozhovoru pro Harvard 

Business Review. 
50

 Jde o dimenze: 1. organizační struktura, 2. leadership, 3. lidé a kultura, 4. koherence, 5. znalosti, 6. aliance, 7. 

správa a řízení. 
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založené na vzájemné důvěře všech zaměstnanců (včetně vedení podniku), kteří se nebojí 

sdílet znalostí a svým zodpovědným a kreativním přístupem přispívají k růstu výkonnosti 

organizace. Na druhé straně manažeři se neobávají delegovat pravomoc i zodpovědnost, netají 

před zaměstnanci žádné informace, jsou více kolegy než nadřízenými (popřípadě nejsou 

vůbec). 

Z přehledu vývoje organizačních struktur je zřejmé, že teorie managementu nabízí 

velký počet organizačních struktur, ovšem mnohdy je podstata fungování těchto struktur 

stejná (především různé formy sítí) a liší se jen názvem. Příklady úspěšného fungování 

organizací s pružnou strukturou (popřípadě s pružnými prvky) ukazují, že nastoupený směr 

odklonu od hierarchických struktur je správný, i když zatím není masivní. Autoři se shodují 

v názoru, že v centru pozornosti v současné době stojí procesy a jejich reorganizace. Cílem 

reorganizace ostatních prvků organizace je dosažení souladu s reorganizovanými procesy. 

Zjištění, zda se určité typy organizačních struktur uvedené v teoretické části disertační práce 

vyskytují v podnicích v ČR a zda dochází k odklonu od hierarchických struktur, je součástí 

empirického výzkumu.     

Historický vývoj organizačních struktur doprovázený danými styly řízení (viz příloha č. 

2) zobrazuje základní mezníky vývoje řízení podniků. Současně se změnou organizační 

struktury přichází i změna řízení, tedy změna manažerského stylu vedení organizace. 

 

3. 3. 3 Benchmarking vývoje organizačních struktur v Evropě 

Sledováním vývoje organizačních struktur v Evropě se již zabývala řada výzkumů. 

V této podkapitole budou uvedeny některé z výsledků realizovaných výzkumů.  

Výzkum realizovaný na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2007 

Vývoj organizačních struktur 57 evropských společností (výrobní společnosti se 

zakázkovou nebo malosériovou výrobou a počtem zaměstnanců od 500 do 1000) od roku 

1995 do roku 2007 byl sledován na Západočeské univerzitě v Plzni
51

. Výsledek shrnuje níže 

uvedená tabulka 3.2. 

 

 

                                                 
51

 Prof. Ing. Josef Basl, CSc., Ing. Jiří Tupa, Ph.D. viz BMP http://www.bmp-

tema.blogspot/cz/2007/2008/organizan-benchmarking. htlm 
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Tab. č. 3. 2 Vývoj organizačních struktur    

ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURA 

1995 2000 2005 2007 

Liniová struktura 43 27 23 20 

Maticová struktura 8 11 2 3 

Procesní struktura 1 5 26 28 

Orbitální struktura 1 2 1 1 

Hypertextová 

struktura 

 2   

Clustrová struktura  2   

Síťová struktura  5 1 1 

Holarchie  1 1 1 

Heterarchie  1   

Jiná forma 4 1 3 3 

Zdroj: BMP [online] dostupné z:  http://www.bmp-tema.blogspot/cz/2007/2008/organizan-benchmarking.htlm 

 

Z tabulky je zřejmý ústup nejen od liniových struktur, ale také od maticových, naopak 

výrazný nárůst zaznamenává procesní organizační struktura.    

 

 



69 

 

Výzkum realizovaný ve Španělsku v roce 2010 

Vývoj organizačních struktur byl sledován i ve Španělsku (Sanchez-Bueno, Gonzalez, 

2010) v období 1993 a 2003
52

. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. 3. 

Tab. č. 3.3  Vývoj organizačních struktur ve Španělsku 

ORGANIZAČNÍ FORMA 1993 2003 

Funkční 43 22 

Funkční holding 16 17 

Holding 6 4 

Kooperativní multidivizionální 21 36 

Konkurenční multidivizionální 9 11 

Interní síť 5 10 

 Zdroj: Sanchez-Bueno, Gonzalez (2010) 

I zde je vidět, že v roce 1993 byla převládající organizační strukturou funkční struktura, která 

v roce 2003 zaznamenala výrazný pokles. Nejvíce využívanou strukturou v roce 2003 byla 

organizační struktura divizionální, a to její kooperativní forma. I zde je tedy zřejmý odklon 

španělských společností od funkcionálních struktur směrem k organizačním formám jako je 

kooperativní multidivizní struktura, konkurenční multidivizní struktura a interní síť. Více než 

50 % společností s funkční strukturou (a funkcionální holding) v roce 1993 přešlo do roku 

2003 na nové organizační uspořádání. Fundamentální vývoj zde tedy směřuje 

k multidivizionálním formám, zvláště k formě kooperativní multidivize. Tuto formu lze ve 

španělských podmínkách chápat jako velmi odolnou (přetrvávající), protože společnosti, které 

ji měly v roce 1993, si ji ponechaly i v roce 2003.  

                                                 
52

 Autoři na základě dotazníkového šetření oslovili 551 španělských společností, vrátilo se jim 100 řádně 

vyplněných dotazníků (návratnost 18,1%). Podrobněji o výzkumu v International Journal of Organizational 

Analysis, Vol. 18, No. 3, 2010. 
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Výzkum realizovaný na Ekonomické univerzitě v Bratislavě v roce 2006 

Výzkumem organizačních struktur se zabývali i autoři na Slovensku.
53

 Vavrinčík (2007) 

uvádí, že cílem daného výzkumu bylo „zhodnotit v jednotlivých navštívených podnicích, 

organizační struktury z hlediska potřeb současného tržního prostředí, možnosti tvorby 

inovačních projektů a zabezpečení inovačního procesu v podniku“. Výsledky svého výzkumu 

týkající se organizačních struktur a jejich využití srovnává s podobným výzkumem 

realizovaným v Německu viz tab. č. 3. 4, kde je uvedeno procentuální zastoupení 

organizačních struktur v obou zemích. 

 Tab. č. 3.4 Porovnání organizačních struktur v (%) 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NĚMECKÉ PODNIKY SLOVENSKÉ PODNIKY 

Liniová, liniově-štábní struktura 35 40 

Divizionální struktura 20 44 

Maticová struktura 22 12 

Procesní organizační struktura 23 4 

Zdroj: Vavrinčík, 2007 [online] dostupné z: <http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/vavrincik2.pdf> 

Jak na Slovensku, tak i v Německu jsou převážně uplatňovány klasické organizační struktury 

(i styl řízení založený na tradičním principu příkazů a kontroly). Divizionální struktura je více 

uplatňována ve slovenských organizacích, kde se rozšířila v 90. letech (v Německu se 

rozšířila již na počátku 70. let). Maticové a procesní struktury jsou více uplatňované 

v organizacích německých
54

. Uplatnění procesní struktury, vzhledem k jejímu konkurenčnímu 

                                                 
53

 Doc. Ing. Pavel Vavrinčík, CSc. Podnikovohospodárská fakulta v Košicích, Ekonomická univerzita 

v Bratislavě. Výzkumný úkol PHF EU č. 10/2006 „Organizačné štruktúry a reinžiniering v odvetví priemyslu na 

Slovensku. Bylo navštíveno 25 středních podniků a dále bylo realizováno dotazníkové šetření, kdy dotazník 

vyplnilo 51 středních a velkých průmyslových podniků. Přibližně ve stejné době probíhal výzkum i v Německu, 

s cílem zjistit, zda může pružná a efektivní organizace podnikových procesů pozitivně ovlivnit 

konkurenceschopnost podniku a jak jsou podniky připravené na zásadní a radikální změny. 
54

 Kritici hodnotí maticovou strukturu jako vhodnou pro velké a členité organizace, ale také jako byrokratickou, 

potlačující podnikatelského ducha a říkají, že je otázkou času, kdy se zjistí, že je neefektivní a bude nahrazena 

novým systémem (Choulík, 2013). Dle autora je pro maticovou organizaci typický nárůst komunikace, protože 

na přijetí rozhodnutí se podílí více článků řízení a osob. (Ing. Petr Choulík, CSc., Společnost LINDE GAS, 

Moderní řízení, 2/ 2013). 

http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/vavrincik2.pdf
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potenciálu, je ve slovenských společnostech velmi nízké. V celkovém srovnání je zjevné, že 

struktury na Slovensku jsou mnohem méně pružné než v Německu.       

 

3.4 Shrnutí teoretických východisek a závěry pro empirický výzkum 

 

S turbulentními změnami vnějšího prostředí organizací roste význam organizačního 

rozvoje jako vědní disciplíny a s ním i zvýšený zájem o organizační strukturu, která je 

považována za jeden z faktorů úspěšnosti. Organizační struktura jako součást organizačního 

designu (architektury) není samoúčelná, ale měla by vést k růstu výkonnosti, respektive 

změna organizační struktury by měla organizaci pomoci reagovat (adaptovat se) na změny 

prostředí. Dle kontingenční školy je organizační struktura funkcí prostředí, ve kterém 

organizace působí. Vzhledem k rozmanitosti tohoto prostředí, kdy různí autoři uvádějí různé 

vlivy (prvky) prostředí jako významné z hlediska jejich vlivu na organizační strukturu a také 

na základě již realizovaných výzkumů v této oblasti v zahraničí, byly pro praktickou část 

disertační práce vlivy rozděleny na vnitřní a vnější a zahrnují literaturou nejčastěji uváděné 

vlivy. V rámci tohoto rozdělení vlivů je jednak sledována síla působení každého vlivu 

samostatně a jednak je hodnoceno, zda jako celek působí vnitřní i vnější vlivy na změnu 

organizační struktury stejnou silou. 

Pro zjednodušení byly jednotlivé typy organizačních struktur rozděleny také do dvou 

skupin, a to na skupinu struktur klasických (mechanistických) a na skupinu struktur pružných 

(organických) a byl sledován vztah mezi organizační strukturou a výkonností podniku.  

Výkonnost je pro empirickou část disertační práce hodnocena na základě 

nekvantitativních charakteristik. Hodnocení výkonnosti je odrazem posouzení manažerů, zda 

se změna organizační struktury projevila pozitivně, negativně či neutrálně ve vztahu 

k fungování organizace.   

Trendy vývoje organizačních struktur směřují od struktur funkčních a liniově štábních 

k strukturám divizionálním, kdy se vyvíjely dva typy, a to kooperativní a konkurenční 

multidivize. Vznik divizí byl důsledkem rozrůstání a diverzifikace organizace, kdy narůstající 

administrativa nutně vedla k decentralizaci (delegování řady pravomocí, rozhodování a 

zodpovědnosti na divize). Vnitřní uspořádání, tedy struktura divizí, ale většinou zůstávala 

funkční nebo liniově štábní. Narůstající turbulence prostředí vedla k uvolňování 

hierarchických struktur uvnitř organizací a změně stylu řízení. Dochází k zavádění pružných 

prvků a vznikají struktury maticové, projektové, popřípadě SBU. Poslední vývoj směřuje ke 

vzniku různých forem síťových struktur, a to nejen uvnitř organizace, ale i mezi organizacemi 
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(vznik meziorganizačních sítí). Pružné struktury jsou založené na samoorganizaci, samořízení 

a samokontrole zaměstnanců s cílem podporovat efektivní rozvoj lidských zdrojů. Lidské 

zdroje představují potenciál, který lidé mají a který mohou využívat k výkonu své práce. 

Právě organizační struktura, tedy postavení lidí v organizaci, může výrazně ovlivnit jejich 

výkonnost a celkový přínos pro organizaci. Obecně chápáno klasické (hierarchické) 

organizační struktury neumožňují zaměstnancům plně uplatnit jejich iniciativu, kreativitu, 

samostatnost a zodpovědnost za pracovní výsledky, a to nejen vlastní, ale celé organizace. Dle 

výsledků realizovaných průzkumů jsou však tyto struktury zatím, zejména v Evropě, ve 

velkých podnicích převažující formou uspořádání. Pružné organizační struktury tyto možnosti 

mají a mohou tak organizaci přinést výraznou konkurenční výhodu. Nalezení „optimální“ 

organizační struktury pro daný podnik může výrazně ovlivnit jeho životaschopnost, neboť 

vhodná organizační forma a její struktura jako účinný nástroj řízení vytváří podmínky pro 

efektivní vykonávání funkčních činností, plnění cílů a poslání organizace, zatímco nevhodně 

zvolená struktura a systém řízení jsou zdrojem problémů.  
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4 Metodika práce 
 

Tato kapitola obsahuje charakteristiku metodologie a teoretické zázemí pro výběr 

vhodných metod pro použití v disertační práci.   

Metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod 

výzkumu. Metodologický přístup uznává dvě hlavní kategorie, a to kvalitativní a kvantitativní 

výzkumné strategie. Běžné je i použití obou ve vzájemné kombinaci (Hendl, 2008). Základní 

kroky jsou společné pro všechny typy výzkumu.  

Kvantitativní výzkum  v sociálních vědách zkoumá vztahy mezi proměnnými. Realita 

se v rámci tohoto výzkumu zachycuje pomocí proměnných, jejich hodnoty se zjišťují 

měřením a primárním cílem je nalézt, jak jsou proměnné rozloženy, jaké jsou mezi nimi 

vztahy a proč tomu tak je (Punch, 2008). To znamená, že aby mohl být výzkum realizován, je 

potřeba na základě studia odborné literatury a dalších informačních zdrojů získat hlubší 

znalosti o zkoumané problematice a vytvořit model zkoumané reality. V něm vymezit klíčové 

proměnné a ujasnit si, které budou vystupovat jako závislé, které jako nezávislé a popsat 

základní vztahy mezi nimi (Pavlica, 2000). Potom mohou být formulovány hypotézy, jejichž 

ověřování je jádrem kvantitativního přístupu. V rámci kvantitativního výzkumu se využívají 

tyto metody:      

  standardizované pozorování, 

 strukturovaný rozhovor, 

 dotazník, 

 experiment. 

Ke zpracování získaných dat, vhodných ke kvantifikaci, se musí zvolit vhodný a přehledný 

systém jejich kódování. Statistické zpracování probíhá ve dvou stupních. 

Třídění prvního stupně (deskriptivní statistika) je první fází zpracování, ve které jsou data 

uspořádaná do tabulek, grafů a vypočítávají se základní ukazatele pro daný soubor (absolutní 

a relativní četnosti vybraných znaků, průměry, směrodatné odchylky proměnných).  

Třídění druhého stupně (statistická indukce) zkoumá vztahy mezi proměnnými na základě 

korelační, regresní nebo faktorové analýzy a testuje významnost zjištěných skutečností.   

Kvalitativní výzkum je zaměřen na interpretace subjektivních významů, popis 

kontextu jednání a chování, přičemž se zajímá o subjektivní teorie jedinců v daném prostředí. 

Základní zaměření kvalitativního výzkumu je dáno relativně obecnými otázkami a ne 

hypotézami, které se mají testovat. Jak se výzkum rozvíjí, otázky se postupně upřesňují nebo 

se generují nové, které probíhající výzkum podrobněji specifikují. To vede k potřebě změnit 
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plán výzkumu k zacílenému sběru dat (Hendl, 2008). K základním technikám sběru 

kvalitativních dat patří metody pozorování a rozhovoru. Nutno říci, že se používají i 

v kvantitativním výzkumu. V rámci pozorování lze zvolit pozorování zúčastněné, a to skryté, 

zjevné nebo přerušované. Výzkumný rozhovor se dá dle Pavlici (2000) vymezit jako proces 

získání informací v rámci interakce mezi tazatelem a respondentem, přičemž u kvalitativního 

výzkumu jde o nestandardizovaný, kvalitativní, nestrukturovaný rozhovor. K analýze 

kvalitativních dat lze zvolit metodu obsahové analýzy, metodu tzv. „grounded“ teorie a 

analýzu diskurzu.  

Smíšený výzkum se vyznačuje obecným přístupem, který směšuje kvantitativní a 

kvalitativní metody nebo techniky. Můžeme tedy například již ve fázi přípravy dotazníkového 

šetření plánovat zodpovězení jak explorativních otázek, tak testování hypotéz a je možné 

kombinovat v dotazníku otázky uzavřené i otevřené (Hendl, 2008).  

 

4.1 Metodika disertační práce 

 

Metodiku disertační práce můžeme rozdělit na dvě části, a to metodiku použitou 

v teoretické části a metodiku pro praktickou část, zahrnující empirický výzkum a 

vyhodnocení.  

 

4.1.1 Metodika teoretické části 

 

Teoretická část disertační práce zahrnuje jednotlivé kroky, které se mohou vzájemně 

prolínat. 

V rámci preempirické fáze, kterou můžeme označit jako fázi přípravy výzkumu, byla 

provedena analýza zkoumané problematiky a stanovena kritéria pro výběr podniků, které byly 

osloveny v rámci dotazníkového šetření. Dále byly definovány cíle práce a s nimi související 

výzkumné otázky. 

Výstupem sekundárního výzkumu jsou teoretická východiska – vymezení základních 

pojmů, definic, názorů a přístupů různých autorů - tedy deskriptivní část disertační práce, 

zpracovaná na základě české i zahraniční literatury a internetových zdrojů především pomocí 

metody deskripce, analýzy, komparace a syntézy. Analýza je systematické rozkládání celku na 

dílčí části a sledování vzájemných souvislostí. Syntéza je systematickým skládáním 

jednotlivých jevů do celku, jde o postup od částí k celku a shrnutí a zobecnění poznatků 

získaných analýzou. 
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 Na základě sekundárního výzkumu a pozorování byly stanoveny hypotézy. Věcná 

hypotéza je domněnkou, dokud není statisticky otestována. Pro testování hypotézy je potřeba 

převést věcnou hypotézu na statistickou, aby mohla být testována pomocí statistických metod 

a je nutno stanovit kritéria pro její přijetí či zamítnutí. Formulují se dvě hypotézy: nulová (H0) 

a k ní alternativní (H1). V nulové hypotéze se zpravidla nepředpokládá existence významného 

vztahu mezi proměnnými. Při testování hypotéz může dojít jednak k chybě prvního druhu, 

kdy je nulová hypotéza zamítnuta, přestože platí a k chybě druhého druhu, když nulová 

hypotéza není zamítnuta, přestože neplatí. Jelikož nelze současně minimalizovat 

pravděpodobnost obou druhů chyb (u daného souboru), většinou se omezuje riziko chyby 

prvního druhu na velikost 5 %. To znamená, že nulová hypotéza se zamítá nejčastěji s 5% 

rizikem, tedy je stanovena pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy při její platnosti na 

maximální hodnotu 0,05. Při testování hypotézy v programu SPSS je zjištěna pro daný test a 

daný datový soubor dosažená hladina významnosti (tzv. signifikance) a tu srovnáváme 

s hodnotou 0,05. Pro zamítnutí nulové hypotézy (a přijetí alternativní) se požaduje, aby 

vypočtená hodnota (signifikance) byla nižší než 0,05 (Řezánková, 2011).  

Součástí této fáze výzkumu je i stanovení kritérií pro výběr podniků, které budou 

osloveny. Základní soubor tvoří podniky, které splňují zvolené podmínky: 

 působící na území ČR – objektem zkoumání jsou podniky v ČR, 

 mající 250 a více zaměstnanců – předmětem zkoumání jsou organizační struktury 

a vychází se z předpokladu, že počet zaměstnanců do 250 neposkytuje dostatečný 

prostor pro jejich uplatnění,  

 podniky jsou aktivní, tedy nejsou v likvidaci, konkurzu ani na ně není uvalena 

soudní exekuce, 

 z hlediska právní formy jde o obchodní společnosti, popř. družstva – při výše 

uvedeném počtu zaměstnanců, lze předpokládat, že půjde o nejpravděpodobnější 

formu podnikání.  

Soubor byl získán zadáním výše uvedených podmínek do databáze Albertina data
55

. Do 

souboru nejsou zařazeny podniky, jejichž CZ NACE dle převažující činnosti je třída 72 až 99 

                                                 
55

 Albertina data je databáze firem a společností registrovaných v ČR. Obsahuje základní informace o 

společnosti, předmětu činnosti, počtu zaměstnanců, ročním obratu, informace o konkursu a likvidaci včetně 

údajů o telefonních číslech a adresách, které jsou pravidelně aktualizovány. Tato databáze zahrnuje údaje o více 

než 2 700 000 subjektech s přiděleným IČ v ČR. Pro srovnání je možno uvést údaje Českého statistického úřadu, 

které udávají, že k 31. 12. 2011 bylo zaregistrováno 2 703 444 subjektů. Lze tedy říci, že databáze je téměř úplná 

a výběr učiněný na základě výše uvedených podmínek je možno považovat jako náhodný. Databáze je dostupná 

z webových stránek VŠB-TU Ostrava.  
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(tedy takové jako vzdělávání, zdravotní péče, sociální péče apod.). Při těchto omezeních byl 

vytvořen seznam 973 podniků. Za respondenty byli osloveni vrcholoví manažeři, tedy 

výkonní ředitelé, jednatelé apod.  

4.1.2 Metodika praktické části  

Dle Punche (2008) lze realizovaný výzkum charakterizovat jako neexperimentální 

(výzkumný proces neobsahuje záměrnou manipulaci proměnnými ze strany výzkumníka), 

jednorázový a krátkodobý. Získaná data jsou analyzována pomocí statistických metod a bude 

ověřena platnost hypotéz (postup zpracování disertační práce viz obr. 4.1 Model výzkumu).  

 

Obr. č. 4.1 Model výzkumu 
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Zdrojem primárních dat je dotazování, a to převážně písemné, formou dotazníku a dále 

pozorování a sběr dokumentů. Rozhovor bude pouze doplňkový zdroj dat a jako forma bude 

zvolen rozhovor volný popřípadě polostrukturovaný, kdy otázky budou vycházet z dotazníku.   

Základním typem pozorování je pozorování popisné, jehož účelem je zachytit co 

nejširší spektrum problematiky a podrobně popsat prostředí a události, což znamená zachytit 

stávající situaci v jednotlivých podnicích- metoda nepřímého pozorování.  

Sběr dokumentů slouží jako doplnění dat získaných například z pozorování nebo z 

dotazníků. Jde většinou o případy, kdy získané informace jsou neúplné a je možné je 

dohledat.  Dokumenty jsou data, která vznikla v minulosti, byla pořízená někým jiným a pro 

jiný účel, než jaký má aktuální výzkum (Hendel, 2008). Rozlišují se různé typy dokumentů, 

ale v rámci práce jsou sledovány úřední dokumenty, výstupy masových medií a virtuální data 

(webové stránky podniků). 

Návrh dotazníku vychází z výzkumných otázek. Dotazník obsahuje 27 otázek, 

rozdělených do čtyř částí A, B, C, D (rozbor dotazníku viz následující podkapitola, dotazník 

viz příloha č. 3). Zodpovězení prvních třech částí by nemělo být časově náročné. Více času si 

vyžádá část poslední (D) týkající se výkonnosti podniku, tedy vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Důležitou roli při dotazníkovém šetření hraje i pilotní přezkoušení, které má 

otestovat nejen dobu vyplnění, ale také jasnost a srozumitelnost otázek. Distribuci dotazníku 

je možné zajistit různými způsoby, které rovněž ovlivní jeho návratnost. V rámci disertační 

práce přichází v úvahu osobní kontakt, internet, popřípadě telefonické spojení. Punch (2008) 

uvádí, že výzkumník by měl dosáhnout návratnosti alespoň 60 %, ale zkušenost říká, že 

v praxi je návratnost mnohem nižší. Například Simon (2010), který prováděl výzkum 

prostřednictvím dotazníků mezi podniky, které označuje jako skryté šampióny, dosáhl 

návratnosti 11 % a považuje to za přijatelný výsledek a data za reprezentativní vzhledem 

k tomu, že otázky byly směřovány na data, která podniky většinou považují za citlivá, tedy 

základní podnikové ukazatele, strategie, metody vedení, tržní postavení, nové trhy, 

globalizace atd. Výhodou dotazníku je i možnost zachování anonymity respondenta. Jako 

riziko se jeví hlavně návratnost a ochota odpovědět na všechny otázky.  

Rozhovor jako doplňkový zdroj informací byl veden formou volného rozhovoru a cílem 

bylo získat více informací ohledně organizační struktury a řízení v podniku, zjistit povědomí 

o typech organizačních struktur u manažerů a jejich pohled na tuto problematiku. Respondenti 

pro rozhovor byli vybráni na základě metody „sněhové koule“, kdy na základně osobních 

kontaktů byli zvoleni respondenti, kteří potom sloužili jako informátoři pro doporučení 

dalších (Hendl, 2008). Podobnou roli sehrály i osobní kontakty v podnicích, které jako tzv. 
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gatekeepers (dveřníci) otevřely další možnosti pro spolupráci. Anonymita respondentů byla i 

zde zachována. 

Podniky byly osloveny e-mailem s průvodním dopisem a odkazem na elektronický 

dotazník, který po vyplnění stačilo jen odeslat, ale zároveň byl dotazník jako příloha  e- 

mailu, který mohli respondenti vyplnit a odeslat e-mailem nebo vytisknout a poslat poštou.  

 

4.1.2.1 Rozbor dotazníku 

Dotazník (viz příloha č. 3) tvoří 27 otázek rozdělených do čtyř částí (A- D). Část A 

(otázky 1 – 6) se týká identifikačních údajů, část B (otázky 7-10) se týká hodnocení míry 

působení vnějších a vnitřních vlivů na změnu organizační struktury v současnosti a za tři 

roky. Část C (otázky 11 – 24) se týká motivace (důvodů) manažerů ke změně organizační 

struktury, kdy k této změně došlo, typu organizační struktury a jejich základních 

charakteristik. Část D (otázky 25 – 27) se týká hodnocení vlivu poslední změny organizační 

struktury na výkonnost, jednak slovně (otázka č. 25 pozitivní, negativní nebo neutrální vliv) a 

jednak pomocí vybraných ukazatelů finančních analýzy před a po změně organizační 

struktury.  

Část A dotazníku obsahuje identifikační údaje o podniku. Cílem otázek je 

charakterizovat skupinu respondentů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili. 

Otázka 1. Hlavní nebo převládající činnost ve Vaší organizaci je: 

Respondenti mohli vybrat ze čtyř základních oblastí, a to těžba nerostných surovin, 

zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování, popřípadě zvolit odpověď 

„jiná“ činnost, pokud by jejich činnost nešla zařadit do předcházejících. 

Otázka 2. Počet zaměstnanců ve Vaší organizaci je: 

Intervaly pro zařazení dle počtu zaměstnanců začínají na 250 (při malém počtu zaměstnanců 

není prostor pro sledování vývoje organizační struktury). 

Otázka 3. Podnik je vlastněn: 

Vlastník podniku, především pokud jde o zahraničního vlastníka, může vnášet do podniku 

nové prvky, měkké nástroje řízení a jinou formu organizace, což se může projevit v typu 

organizační struktury. 

Otázka 4. Vaše organizace převážně působí: 

Respondenti měli určit, zda působí převážně na domácím nebo zahraničním trhu. Rozdílné 

trhy požadují i různou strategii, jiný způsob organizování činností, což může mít vliv na 

změnu organizační struktury. 
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Otázka 5. Právní forma Vaší organizace je: 

Respondenti volili mezi základními formami, a to akciovou společností a společností 

s ručením omezeným, popřípadě mohli doplnit o jinou formu. Jde o doplňkovou otázku. 

Otázka 6. Převažující charakter výroby Vaší organizace je: 

Charakter výroby ovlivňuje používanou technologii a technologické postupy (metody) jsou 

důležitým faktorem při ovlivňování organizační struktury. 

Část B dotazníku se zaměřuje na vlivy, které působí na změnu organizační struktury. 

Vlivy uváděné jednotlivými autory byly rozděleny na vnitřní a vnější. Respondenti hodnotili 

sílu jednotlivých vlivů na změnu organizační struktury v okamžiku dotazníkového šetření 

(březen - duben 2012) a odhadovali sílu těchto vlivů v období za tři roky. Období tří let 

představuje přiměřeně dlouhou dobu, kdy jsou respondenti schopni představit si směr 

budoucího vývoje své organizace. K dispozici měli číselnou škálu
56

 od 1 do 5 doplněnou 

slovním komentářem (1= žádný efekt, 2= nepatrný efekt, 3= středně silný efekt, 4= silný 

efekt, 5= velmi silný efekt). Čím více stupňů má škála, tím větší klade nároky na rozlišovací 

schopnosti respondentů (v praxi je nejběžnější škála pětistupňová) a za vhodnější je 

považován lichý počet stupňů, umožňuje zaujmout neutrální postoj. Větší rozsah škály 

v disertační práci by vedl ke zbytečnému štěpení odpovědí.  

Otázka 7. Ohodnoťte míru vlivu uvedených vnějších faktorů na změny ve Vaší organizaci 

(především na organizační strukturu), popřípadě uveďte (doplňte) další faktory, které podle 

Vás na změnu struktury působí. 

 

Otázka 8. Ohodnoťte míru vlivu uvedených vnějších faktorů na změny struktury Vaší 

organizace za 3 roky, popřípadě uveďte další faktory, které by se podle Vás mohly objevit.  

K vnějším vlivům byly zařazeny vlivy působící vně organizace, jejichž působení 

organizace vesměs nemůže ovlivnit. Jde o vliv změn v technologii, zde chápáno jako 

technologický pokrok obecně, který ovlivňuje formování nových odvětví, komunikaci, klade 

vyšší požadavky na kvalifikaci zaměstnanců atd. Demografický vývoj populace v ČR ukazuje 

pokles porodnosti, stárnutí pracovní síly, což může ovlivnit získávání kvalitních zaměstnanců. 

Jiná je i struktura zákazníků, kdy jejich věková struktura, vzdělanost apod. ovlivňuje jejich 

potřeby, což ve svém důsledku může ovlivnit organizační strukturu podniku. Rozmanitost 

(různorodost) pracovní síly je způsobena zapojením specifických skupin zaměstnanců (např. 

cizinců, absolventů škol bez praxe, starších lidí, minoritních skupin, hendikepovaných), což 

                                                 
56

 Číselné škály představují řadu čísel, která vyjadřují míru intenzity posuzované vlastnosti (jevu). Tato čísla 

bývají doplněna verbálním klíčem. Pro dostatečnou diferenciaci intenzity měřeného jevu je doporučeno používat 

5 nebo 7 bodové stupnice (Pavlica, 2000). 
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může v organizaci způsobit konflikty. Manažeři se musí s nimi vyrovnat, zaujmout jiný 

přístup, styl řízení a organizování, což se může odrazit na nutnosti změny organizační 

struktury. Turbulentní změny představují náhodné, nesystémové změny v prostředí (odraz 

turbulentního prostředí současnosti). Změny ve struktuře práce odrážejí využívání 

informačních technologií, zaměstnanci mohou pracovat z domova i jiného místa (není nutná 

kancelář), ale také vznikají druhy práce, které se dříve nevyskytovaly, což se může odrazit ve 

změně organizační struktury. Vliv na změnu organizační struktury i mezi-podnikové 

uspořádání organizací (např. vznik sítí, outsourcing atd.) má i vznik aliancí a partnerských 

uskupení. Respondenti mohli ještě v možnosti „jiné“ vlivy doplnit vliv a jeho sílu dle uvážení, 

pokud pro ně výše uvedené vlivy nebyly dostačující.     

 

Otázka 9. Ohodnoťte míru vlivu vnitřních faktorů na změny ve Vaší organizaci (především na 

organizační strukturu), popřípadě uveďte další faktory, které by podle Vás mohly vést ke 

změnám v organizační struktuře. 

 

Otázka 10. Ohodnoťte, jak významně by se mohl vliv těchto faktorů projevit v období tří let, 

popřípadě uveďte další faktory, které by se mohly projevit. 

 

Mezi vnitřní vlivy byly zařazeny ty, které mají vztah k vnitřnímu životu organizace a 

jejichž změna může vést ke změně organizační struktury. Již z dříve uváděných teoretických 

východisek je zjevné, že tímto faktorem je strategie organizace (struktura následuje strategii- 

Chandler), v organizaci používaná technologie (Woodwardová). S růstem velikosti 

organizace (resp. s růstem počtu zaměstnanců) se zvyšuje tlak na stávající organizační 

uspořádání, tedy výraznější nárůst počtu zaměstnanců může působit jako aktivátor změny 

organizační struktury. Podobně působí i změna životního cyklu organizace. Jednotlivé fáze
57

 

života organizace vyžadují jak změnu organizační struktury, tak změnu stylu řízení. Styl 

řízení má zároveň vliv na způsob uspořádání organizace, směr komunikace atd. I u těchto 

otázek měli respondenti možnost doplnit dle svého názoru jiný vliv, který by považovali za 

významný.  

Část C dotazníku se týká konkrétního důvodu, který bezprostředně vedl manažery 

k rozhodnutí změnit organizační strukturu, kdy ke změně došlo, jaký byl typ původní a nové 

organizační struktury. Cílem následujících otázek bylo získat údaje o charakteristice nové 

organizační struktury.  

                                                 
57

 Greiner rozlišuje pět fázi vývoje organizace a jim přiřazuje určitý typ organizační struktury:1. fáze- tvůrčí 

(neformální struktura), 2. fáze- profesionální řízení (centralizovaná a funkční struktura), 3. fáze- decentralizace 

(struktura decentralizovaná a podle oblasti), 4. fáze- koordinace (liniově štábní a výrobní složky) a 5. fáze-

spolupráce (struktura týmová). (Veber, 2009). 
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Otázka 11. Poslední změna v organizační struktuře byla: 

Cílem této otázky bylo zjistit, kdy došlo ke změně organizační struktury. Zda je možné 

vysledovat, že období finanční krize v roce 2008 a její projev v České republice 

v následujících letech, vedlo organizace ke změně jejich struktury. Respondenti měli 

k dispozici čtyři období (viz dotazník). 

Otázka 12. Důvodem této změny bylo: (zhodnoťte míru vlivu uvedených důvodů, popř. doplňte 

o další, který považujete za významný, a není uveden). 

Respondenti mohli vybrat z šesti důvodů a měli možnost opět doplnit vlastní důvod, pokud ho 

považovali za významný a nebyl v nabídce uveden. V nabídce byly uvedeny základní důvody, 

které souvisejí s výkonností organizace, zájmem zákazníků, kvalitou produkce, 

nespokojeností zaměstnanců, či osobními zájmy manažerů, které mohou někdy převládnout 

nad zájmy organizace.   

Otázka 13. Vaši původní organizační strukturu lze označit jako: (označte křížkem - X) 

Otázka 14. Vaši novou organizační strukturu byste označil jako: (označte křížkem -X)   

V těchto otázkách měli respondenti k dispozici názvy organizačních struktur a měli označit 

typ své původní a nové organizační struktury. Zaznamenané typy organizačních struktur byly 

pro potřeby disertační práce rozděleny na dvě skupiny, a to na klasické a pružné organizační 

struktury. 

Další otázky (otázky 15 – 23) jsou zaměřeny na charakteristiku nové organizační struktury. 

Cílem bylo zjistit základní údaje o nové organizační struktuře (počtu stupňů řízení, rozpětí 

řízení, vzniku nových útvarů, způsobu komunikace, stupni delegování, týmové práci a 

samostatnosti týmů), ale také zda danému typu organizační struktury odpovídají 

charakteristiky tomuto typu vlastní nebo zda se objevuje rozpor mezi typem struktury a jejími 

charakteristikami. U těchto otázek bylo předpokládáno, že respondenti mají přehled o typech 

organizačních struktur a jsou jim známy základní pojmy jako centralizace, decentralizace, 

týmová práce apod.       

Otázka 24. Při změně organizační struktury došlo k vyčlenění – outsourcování - některých 

procesů (outsourcingu)? 

Respondenti měli určit, zda při změně organizační struktury došlo k outsourcování činností a 

kterých.  
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Část D dotazníku byla zaměřena na hodnocení, zda se změna organizační struktury 

odrazila na změně výkonnosti. Cílem bylo zjistit, zda existuje vztah mezi organizační 

strukturou a výkonností organizace.  

Otázka 25. Vliv poslední organizační změny (změny organizační struktury) hodnotíte jako: 

Respondenti měli zhodnotit, zda poslední změnu organizační struktury hodnotí jako pozitivní, 

negativní nebo neutrální. Na tuto otázku navazovaly otázky, které měly umožnit přesnější 

zhodnocení změny pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Vzhledem k absenci 

odpovědí na následující dvě otázky, byla otázka č. 25 rozhodující pro další postup, přičemž 

výkonnost je v tomto případě chápaná v jejím nekvantitativním pojetí, tedy jako zdraví 

organizace.   

Otázka 26. Uveďte hodnotu vybraných ukazatelů finanční analýzy před změnou organizační 

struktury nejlépe alespoň poslední dva roky. 

 

Otázka 27. Uveďte hodnotu vybraných ukazatelů finanční analýzy po změně organizační 

struktury, pokud je to možné alespoň za tři následující roky. 

Respondenti měli uvést vybrané ukazatelé, a to přidanou hodnotu na zaměstnance, rentabilitu 

aktiv, rentabilitu tržeb a výši celkových aktiv. Pokud to bylo možné, údaje se měly týkat 

období dva roky před změnou organizační struktury a tři roky po její změně. Tyto údaje měly 

sloužit k možnosti rozčlenění podniku podle jejich výkonnosti.  

 

4.1.3 Metody použité pro analýzu dat 

Tato část práce začala kontrolou dotazníků a jejich přípravou pro vkládání do 

statistického programu. Byl využit program SPSS. K tomuto účelu je určen list „Variable 

View“, který slouží k popisu proměnných a jejich hodnot a k zobrazení tohoto popisu. Slovní 

popis kódů byl zvolen tak, aby usnadnil identifikaci odpovědi, které je v datovém souboru 

přiřazen určitý číselný kód. Na dalším listě „Data View“ byly vkládány a zobrazovány 

zjištěné hodnoty proměnných. 

Při vyhodnocování byly zjišťovány četnosti jednotlivých odpovědí – absolutní a 

relativní a na jejich základě byly určeny statistické charakteristiky. Popisné charakteristiky 

závisí na typu proměnné. Většina proměnných, které se v práci vyskytují, jsou proměnné 

nominální nebo ordinální. Pro nominální proměnné je poloha charakterizována modální 

kategorií, tedy kategorií s největší četností - modus. Pro ordinální proměnné se určuje rovněž 

modální kategorie (modus) a dále je míra polohy charakterizována mediánem, což je střední 



83 

 

hodnota, která dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné skupiny. 

Míra variability je dána variačním rozpětím, což je rozpětí mezi minimální a maximální 

hodnotou.  

Statistické testy významnosti pro verifikaci hypotéz.  

Pomocí statistických testů významnosti se ověřuje, zda mezi proměnnými existuje 

vztah, respektive zda mezi jevy je statisticky významný vztah. Těsnost tohoto vztahu se 

posuzuje pomocí koeficientů. Při ověřování statistické významnosti jde o přijetí nebo 

zamítnutí nulové hypotézy na zvolené hladině významnosti. Volba testu závisí na typu 

proměnné.   

Vzhledem k typu proměnných vyplývajících z dotazníku je v disertační práci pro 

nominální data použit test nezávislosti Chí-kvadrát. Tento test lze použít, když se zjišťuje, zda 

existuje souvislost mezi dvěma jevy, které jsou získány pomocí nominálního popřípadě 

ordinálního měření (jde tedy o proměnné nominální nebo ordinální), což je časté právě při 

zpracování výsledků dotazníkového šetření. Výchozím bodem je formulace nulové a 

alternativní hypotézy. Výsledky z šetření se zapíší do tzv. kontingenční tabulky. V disertační 

práci je testování provedeno na hladině významnosti α = 0,05 (která je konvenčně 

považována za přijatelnou statistickou významnost). Pokud by nebyl použit program SPSS, 

který přímo vypočte hodnotu signifikance, která se porovnává se zvolenou hladinou 

významnosti, musely by se pro každé pole kontingenční tabulky spočítat očekávané 

(teoretické) četnosti a dle vzorce vypočíst testové kritérium χ
2
, které se porovnává 

s tabulkovou hodnotou tzv. kritickou hodnotou testového kritéria pro vypočítaný stupeň 

volnosti
58

 a pro zvolenou hladinu významnosti. Pokud je vypočítaná hodnota vyšší než 

hodnota kritická, je možno odmítnout nulovou hypotézu. Tento test nelze použít, pokud ve 

více než 20 % polí kontingenční tabulky jsou očekávané četnosti menší než 5 a také když 

v některém poli je očekávaná četnost menší než 1. 

Pro čtyřpolní tabulku lze použít test nezávislosti Chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku, což 

je zvláštní případ kontingenční tabulky se dvěma řádky a dvěma sloupci. Používá se 

v případě, kdy je sledován vztah mezi proměnnými, které mohou nabývat dvou alternativních 

hodnot (například organizační struktura pružná – klasická, výkonnost vyšší – nižší). Postup je 

stejný jako v předchozím případě a tento test lze použít, pokud celková četnost (n) je větší než 

40. Pokud platí, že 20<n≤40, lze test použít, pokud žádná očekávaná četnost není menší než 5 

(Chráska, 2007). Při zpracování výsledků dotazníkového šetření může dojít k tomu, že nejsou 

                                                 
58

 Pro tabulku o r řádcích a s sloupcích se určí počet stupňů volnosti dle vztahu: f=(r-1)x(s-1) 
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splněny podmínky očekávaných četností pro použití výše uvedené metody a musí být využit 

Fisherův exaktní test. Ten může být použit jak pro čtyřpolní tabulku tak pro tabulku větších 

rozměrů. 

Pokud je na základě testu Chí-kvadrát zjištěna závislost mezi proměnnými 

(nominálními), následně se zjišťuje stupeň (síla) této závislosti pomocí například koeficientu 

kontingence, který nabývá hodnot od 0 do +1 a čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší je stupeň 

závislosti. Tento koeficient je závislý na počtu řádků a sloupců, nelze tedy tímto koeficientem 

srovnávat tabulky různých rozměrů. Pro tabulky s rozdílným počtem řádků a sloupců lze 

použít Cramerovo V, které rovněž nabývá hodnot v intervalu <0; 1>. 

Vztah mezi ordinálními proměnnými resp. statistická závislost mezi ordinálními 

proměnnými je označována jako korelace. Pro zjištění míry této závislosti může být použito 

Goodmanova-Kruskalova γ (gama), které patří k symetrickým mírám (zjišťuje oboustrannou 

závislost), může nabývat hodnot z intervalu <0; 1>  (pro tabulku 2 x 2 nemusí nabýt hodnoty 

0).  Pro ordinální proměnné (resp. pro stanovení, jak těsná je souvislost mezi nimi) lze dále 

použít Kendallova τb (tau-b), Kendallova τc (tau-c). Koeficienty mohou nabývat hodnot 

z intervalu <-1; 1> pro tau-b i tau-c. Kendallovo τb (tau-b) je pro čtvercovou tabulku. 

Kendallovo τc (tau-c) ignoruje odlehlé hodnoty. Somersovo d je asymetrickou mírou a počítá i 

s odlehlými hodnotami (interval hodnot <-1; 1>). Interpretace koeficientů - hodnota nula 

znamená nezávislost a jedna úplnou závislost.  

Pro porovnání průměrů (porovnání průměrného vlivu faktorů vnějších a vnitřních) je 

možno použít T test, pokud bude proveden test normality, který potvrdí normální rozdělení. 

Pokud proměnné nemají normální rozdělení, nemůže být T test použit a bude muset být 

použita neparametrická alternativa tohoto testu, a to například U- test Manna a Whitneyho 

nebo Wilcoxonův test. 

Faktorová analýza, metoda ANOVA a VDA 6.1 

Při další analýze vlivů působících na změny v organizaci byla využita faktorová analýza 

a ANOVA. 

„Faktorová analýza je zaměřená na redukci dat s co nejmenší ztrátou informace. 

Vychází z předpokladu, že vzájemné závislosti pozorovaných proměnných jsou důsledkem 

v pozadí stojících neměřitelných veličin – faktorů, kterými lze původní komplikovaný systém 

veličin nahradit a souvislosti veličin vysvětlit jednodušším způsobem“ (Pecáková, 2008, str. 

198). Výchozím mezivýsledkem faktorové analýzy je korelační matice vypočtená pro 

soustavu proměnných, vykazujících navzájem silnější a slabší přibližně lineární závislosti. 
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Výsledkem výpočtu faktorové analýzy je model faktorové analýzy, což je soustava lineárních 

rovnic, která vyjadřuje naměřenou soustavu proměnných X1, X2, …, Xv, tvořících 

vícerozměrnou veličinu, jako lineární kombinace fiktivních proměnných F1, F2, …Fc, tzv. 

společných faktorů, kterých je méně, než skutečných proměnných a dále fiktivních 

proměnných U1, U2, … Uv, tzv. jedinečných (unicitních) faktorů, přiřazených každé 

proměnné X1, X2, …, Xv (aby platilo znaménko = v rovnicích).
59

 Faktory  F1, F2, …Fc  by 

měly být nezávislé, což nelze předem zajistit, ale přiblížení se tomuto požadavku je možné 

tzv. rotovaným řešením výsledků faktorové analýzy. Nejčastější rotací je „varimex“ která je 

použita i v této práci. Důležitým rozhodnutím je stanovení kriteria, podle kterého bude ještě 

poslední nejslabší faktor zařazen do výsledného vypočteného modelu. Při výpočtu modelu 

faktorové analýzy (FA) je zpravidla respektována sestupná priorita společných faktorů. Tímto 

kriteriem je obvykle podmínka, že nejslabší faktor Fc má vytvořit v modelu FA třídu nejméně 

dvou proměnných se závažnými hodnotami faktorových zátěží. Nejčastěji je používáno 

empirické stanovení minimální hodnoty zátěže 0,5 (absolutní hodnota), při které společný 

faktor vysvětluje nejméně 25 % z hodnoty rozptylu proměnné X. Třídu proměnných 

společného faktoru tvoří proměnné, které u tohoto faktoru vykazují závažné hodnoty zátěží 

tedy větší nebo rovné 0,5. Proměnné, které u žádného společného faktoru nevykazují 

závažnou hodnotu faktorové zátěže, lze označit v modelu FA za informačně nadbytečné 

(Palát
60

). Při zpracování faktorové analýzy v programu SPSS je potřeba ověřit zda má FA 

smysl. Používá se KMO (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Samling Adequance) – není to 

striktní test, ale doporučuje se, aby jeho hodnota byla vyšší než 0,5. Bartlett test testuje 

nulovou hypotézu, že proměnné na sobě v základním souboru nezávisí. Tuto hypotézu 

zamítáme, pokud je signifikance menší než 0,05 a potom lze faktorovou analýzu provést. 

V disertační práci je faktorová analýza použita při analýze vnitřních a vnějších vlivů 

působících na změny organizační struktury.          

ANOVA je statistická metoda, která pomocí F
61

 statistiky testuje hypotézu, zda průměry 

ve skupinách určených kombinací faktorů se od sebe liší více než na základě působení 

náhodného kolísání. Pokud se průměry neliší významně, usuzuje se, že faktory nemají na 

závisle proměnnou vliv. No way Anova (žádný parametr není pod kontrolou) porovnává 

rozptyl pro průměr s rozptylem pro chybu. One way Anova hodnotí vliv jednoho parametru, 

jde o zjištění závislosti kvantitativní proměnné na nominální proměnné, která má aspoň dvě 

                                                 
59

 X1= a11F1+ a12F2+ …a1cFc+d1U1, atd. 
60

 Prof. Ing. Milan Palát, CSc. Zdroj: http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Palat-Statistika-2.pdf. 
61

 F=  
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varianty. Závislost na daném parametru se projeví tím, že existuje statisticky významný rozdíl 

v průměrech proměnné ve výběrech, které vznikly tříděním podle variant faktoru (Ross, 

1989). Nulová hypotéza tedy znamená, že faktor neovlivňuje závisle proměnnou. Použití 

analýzy rozptylu požaduje splnění určitých předpokladů: 

 všechna měření musí být vzájemně nezávislá uvnitř skupin i mezi skupinami, 

 měření v každé skupině jsou normálně rozdělená,  

 ve všech skupinách mají měření stejný rozptyl kolem průměru. 

Ověřování těchto předpokladů se může provést numericky, korelační analýzou nebo graficky. 

Největší vliv na validitu F testu má předpoklad o statistické nezávislosti všech měření. Vůči 

poruchám ostatních předpokladů je analýza rozptylu poměrně robustní (Hendl, 2009). Pokud 

nelze vycházet z předpokladu, že proměnné mají normální rozdělení, použije se Kruskalův -

Wallisův test
62

, který je neparametrickou analogií analýzy rozptylu.   

Stanovení hranice 60 % jako rozhodující pro určení, zda jsou v podnicích v ČR 

uplatňovány v organizační struktuře pružné prvky, bylo založeno na metodice VDA 6. 1
63

. 

Tato 60% hranice pro přijetí platnosti hypotézy vychází z předem dané pravděpodobnosti 

správného rozhodnutí. Tedy plnění požadavku aspoň na 60 % znamená, že hypotéza o plnění 

požadavku platí. Pokud by se tedy více než 60 % podniků v ČR vyznačovalo 

charakteristikami pružné organizační struktury (jednotlivé charakteristiky by byly plněny u 

více než 60 % organizací), bylo by možné říci, že v ČR lze pozorovat trend k uvolňování 

organizačních struktur.  

Provedení vlastních výpočtů 

Pro výpočty je v práci použit statistický program SPSS. Program SPSS – Statistical 

Package for the Social Science, je dostupný na Ekonomické fakultě VŠB-TU. Časově 

náročnější částí práce s dotazníky je jejich vložení do statistického programu. Nejdříve je 

nutné popsat všechny proměnné a jejich hodnoty do listu s názvem „Variable View“ a poté 

vložit data do listu „Data View“. Další práce s vybranými statistickými metodami a testování 

hypotéz je díky tomuto programu snadné a rychlé. Veškeré výstupy a tabulky jsou 

v angličtině, proto pro jejich použití v disertační práci byly přeloženy a upraveny.    

 

 

                                                 
62

 Nulová hypotéza předpokládá, že měření ve skupinách mají stejné mediány.   
63

 VDA 6. 1 je německá oborová norma automobilového průmyslu, která definuje požadavky systému 

managementu jakosti v tomto odvětví. 



87 

 

5 Výsledky empirického výzkumu 
 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, světová literatura se zabývá organizační strukturou 

jako významnou konkurenční výhodou a citovaní autoři jsou přesvědčeni, že to, jak je 

organizace uspořádaná, jak jsou nastaveny procesy, definovány klíčové role, je podstatné pro 

zdraví podniku a pro jeho udržení se na trhu. Zároveň je zřejmý trend k plošším organizačním 

strukturám, stírání rozdílů mezi manažery a ostatními zaměstnanci, zdůrazňování týmové 

práce a růstu zodpovědnosti každého jedince za plnění cílů organizace. Pouze změna 

organizační struktury (pokud bychom tuto změnu chápali ve smyslu překreslení organigramu) 

není dostačující, je nezbytné tyto snahy doplnit odpovídajícím stylem řízení, organizací 

procesů, budováním vhodné organizační kultury a motivačním systémem. 

Výzkum realizovaný v rámci disertační práce je zaměřen na velké podniky v ČR a je 

veden snahou o zachycení trendu ve vývoji organizačních struktur, tedy zda se organizační 

struktury mění směrem k jejich uvolňování, což by mělo být doprovázeno decentralizací, 

převážně horizontální komunikací (nahrazující direktivní přikazování), participativními styly 

řízení, týmovou prací a také výrazným stupněm samostatnosti těchto týmů. Dále se výzkum 

zabýval silou působení vybraných vlivů na změnu organizační struktury v současnosti a 

predikcí síly jejich působení za tři roky. Respondenti hodnotili sílu těchto vlivů na stupnici 1 - 

5 a mohli doplnit vliv, který považují za významný (v části otázky „jiný vliv“). Na základě 

analýzy literárních zdrojů (již realizovaných výzkumů v zahraničí) a úspěchů organizací, kde 

funguje pružná struktura, (viz kap. 3) se práce zabývá i tím, zda v podmínkách české 

ekonomiky existuje vztah mezi organizační strukturou a výkonností (zdravím) organizace. 

Empirické šetření vychází ze zvoleného základního zjednodušeného modelu
64

 (viz obr. 5.1), 

kde při zjišťování vztahu mezi organizační strukturou a výkonností je abstrahováno od dalších 

možných vlivů. S vědomím, že výkonnost organizace není pojem objektivní a je ovlivňována 

mnoha vlivy a také s vědomím složitosti vztahu mezi zdravím, výkonností a 

konkurenceschopností organizace, bylo dílčím cílem disertační práce i ověření platnosti 

hypotézy, zda má organizační struktura vliv na výkonnost organizace, zda existuje vztah mezi 

strukturou a výkonností.   

 

 

                                                 
64

 Model představuje velké zjednodušení zkoumaného problému, volba proměnných je často subjektivní, 

založená na odborném přesvědčení nebo na intuici. Velké množství proměnných, které vstupují do problémů, 

není možno identifikovat a řadu z nich nelze ani exaktně měřit. Model je konstruován s cílem umožnit zaměření 

pozornosti na klíčové momenty a vztahy (Pavlica, 200). 
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Obr. 5.1. Model výzkumu 

 

 

 
OS = organizační struktura; Z = zdraví; V = výkonnost 

 

Model na obr. 5.1 zobrazuje zjednodušený pohled na realizovaný výzkum. Na změnu 

organizační struktury (daného uspořádání prvků v organizaci) působí vnitřní a vnější vlivy 

(jejich bližší specifikace bude výsledkem výzkumu) a nutí organizaci v zájmu zachování 

jejího zdraví, výkonnosti popř. konkurenceschopnosti ke změně organizační struktury. Změna 

může vést k pružné organizační struktuře, ale také ke klasické. Zda existuje vztah mezi 

změnou struktury a obnovením jejího zdraví, výkonnosti popřípadě konkurenceschopnosti 

bude předmětem verifikace hypotézy (H3).     

 

5.1 Situace v České republice 

Podniková sféra v České republice prošla významnými změnami. Po dlouhém období 

centrálního plánování (podniky ve vlastnictví státu) a direktivního řízení podniků 

s klasickými hierarchickými strukturami, kde byl jasný směr komunikace shora dolů, 

nastoupila po roce 1989 privatizace. V tomto procesu státní vlastnictví podniků přecházelo do 

rukou soukromých vlastníků českých i zahraničních. Došlo sice ke změně vlastnické 

struktury, ale hierarchické, centralizované organizační struktury (spojené s pokračujícím 

direktivním stylem řízení s nízkou účastí zaměstnanců na rozhodování) zůstaly. K výrazným 
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změnám ve vztahu manažer – podřízený nedošlo, manažerům většinou zůstalo postavení na 

vrcholu hierarchické pyramidy spojené s vysokými příjmy, a jak uvádí Truneček (2004), je 

zde zřejmá neochota manažerů delegovat a vzdát se části své přímé kontroly nad 

vykonávanými aktivitami a důvěřovat v jejich zdárné zajištění ze strany pověřené osoby. 

Postavení manažerů (zejména jejich vysoké příjmy často nepodpořené výsledky podniku) 

není jen problémem v ČR. Světově proslulý expert v oblasti managementu Gery Hamel 

(2011) ve svém článku uvádí, že manažeři jsou v podstatě „zbyteční“. Poukazuje na 

neefektivitu jejich řízení a především na zvýšené mzdové náklady, které s jejich působením 

v organizaci na nejvyšší úrovni souvisejí. Platy top manažerů Hamel označuje jako náklady 

tyranie (cost of tyranny). A požadavek Petra Druckera, aby plat nejvyššího manažera 

nepřesahoval dvacetinásobek platu jeho nejhůře placeného dělníka, zůstává vzdálen realitě. 

Tato situace v ČR je navíc doprovázena pokračující hospodářskou recesí.
65

    

Výzkum byl realizován v březnu roku 2012 na základě anonymního, písemného 

dotazníkového šetření.   

 

5.2. Analýza realizovaného výzkumu  

 Základní soubor, který byl získán zadáním podmínek uvedených na str. 75 do databáze 

firem Albertina data, čítal 973 podniků. Tento seznam zahrnoval i duplicitní adresy (20), tedy 

podniky se stejným názvem a stejnou kontaktní adresou. Některé dotazníky (179) se vrátily 

jako nedoručitelné i přesto, že v dané databázi je uvedeno, že je pravidelně aktualizována a 16 

odpovědí uvádělo, že požadované údaje nezveřejňují, že jim účast na tomto šetření nepřinese 

žádný efekt, popřípadě, že nemají zájem. Vrátit se tedy mohlo 758 dotazníků, ale vrátilo se 

celkem 98, což je návratnost 12,9 %. V rámci základního souboru byli e-mailem osloveni 

všichni respondenti, výběr lze tedy považovat za náhodný, ale samozřejmě, že samovýběrový 

efekt, tzn. ochota respondentů odpovědět (osoba není nucena ani povinna dotazník vyplnit), 

se projevil velmi výrazně v návratnosti. Většina respondentů však nereagovala na otázky 

týkající se finančních ukazatelů (otázky č. 26 a 27 v části D dotazníku). Tyto otázky buď 

                                                 
65

Na základě konjunkturálního výzkumu realizovaného ČSÚ v březnu 2012 se v průmyslu hodnocení celkové 

ekonomické situace sice nepatrně zvýšilo oproti předcházejícímu období (únor 2012) a obdobně tomu bylo i ve 

stavebnictví, ale hodnocení ekonomické situace ve službách se nezměnilo. Recese se v tomto období zatím 

výrazněji neprojevila v těžebním a v automobilovém průmyslu a zde hlavně díky evropskému šrotovnému. 

Ostatní průmyslová odvětví zaznamenávají pokles produkce oproti stejnému období v roce 2011. 

Konjunkturální průzkumy se opírají o názory podnikatelů, působících v oblasti zájmů (např. průmysl, 

stavebnictví, obchod, vybrané služby) a vypovídají o výsledcích do budoucna pomocí dílčích otázek (o výrobní 

či obchodní činnosti, poptávce, cenách, úvěrech atd.). Odpovědi nepodávají přímou kvantifikaci, ale budoucnost 

hodnotí pomocí obecnějších výrazů (lepší, stejný, horší).  Zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-2900 [online] 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-2900
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úplně ignorovali, nebo uváděli, že data nezveřejňují, neposkytují, jsou tajná apod. Na základě 

tohoto zjištění a vzhledem k návratnosti byl původní záměr pozměněn a jako rozhodující byla 

brána otázka číslo 25, která zjišťovala, zda změna organizační struktury měla pozitivní, 

negativní nebo neutrální vliv na výkonnost organizace. Respondenti (manažeři) tak sami 

hodnotili, zda změna organizační struktury ovlivnila výkonnost, tedy zda přinesla očekávaný 

efekt. Vzhledem k tomu, že změna organizační struktury není samoúčelná, ale řeší určitý 

problém a je realizována manažery, jejichž úkolem je najít nejvhodnější uspořádání dle 

stávajících podmínek, aby byl úkol splněn, jsou manažeři oprávnění toto hodnocení provést. 

Samozřejmě, že každá odpověď, kterou získáme a nelze ji přesně podle důkazů ověřit, může 

být zavádějící (ale to u každého marketingového průzkumu i jiných šetření), ale zase 

nemůžeme předem předpokládat, že respondenti se nevyjadřují pravdivě (to by žádné šetření 

nemělo smysl). I přesto, že manažeři při hodnocení vyjádřili svůj subjektivní názor, je možno 

jejich názor hodnotit jako hodnocení kvalifikované (jako názor experta pro tuto oblast).      

 

5.2.1 Identifikační údaje 

První část dotazníku (část A) obsahující otázky týkající se identifikačních údajů 

respondentů, je vyhodnocena v tabulkách v příloze č. 4.    

Z celkového počtu respondentů jich nejvíce působí v oblasti zpracovatelského průmyslu 

absolutně 48 (tedy 49 %), a 22 (22,4 %) v oblasti jiné (poštovní služby, telekomunikace) viz 

graf č. 5.1. 

Graf č. 5.1 Procentuální zastoupení respondentů dle převažující činnosti 

6 %

49 %

12 %

10 %

22 % těžba nerostných surovin

zpracovatelský průmysl

stavebnictví

ubytování a stravování

jiné

  

Podle počtu zaměstnanců mají největší zastoupení podniky s 250 – 499 zaměstnanci, a 

to 57 (58,2 %), 26,5%  podíl mají podniky s 500 – 999 zaměstnanci a 15,3 % je podniků 

s více než 1000 zaměstnanci (dle počtu zaměstnanců je podnik s 250 a více zaměstnanci 

velký) viz graf. č. 5.2.  
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Graf č. 5.2 Procentuální zastoupení respondentů dle počtu zaměstnanců 

 

 

Na základě těchto dvou charakteristik (převažující činnosti a počet zaměstnanců) je 

porovnána struktura základního a výběrového souboru. Dosažení úplné shody základního a 

výběrové souboru vzhledem k distribuci dotazníků nebylo možné zajistit. Pro srovnání bylo 

využito údajů z databáze Albertina data (únor 2012), Českého statistického úřadu (31. 12. 

2011) a získaných údajů od respondentů. Výsledky jsou shrnuty v tab. č. 5. 1. 

Tab. č. 5. 1 Struktura základního a výběrového souboru dle převažující činnosti  

PŘEVAŽUJÍCÍ 

ČINNOST 

ALBERTINA DATA ČSÚ VÝBĚROVÝ SOUBOR 

Absolutní 

počet 

v % Absolutní 

počet 

v % Absolutní počet v % 

Těžba a dobývání 15 2 17 2 6 6 

Zpracovatelský 

průmysl 

804 83 886 82 48 50 

Stavebnictví 59 6 72 6 12 12 

Ubytování a stravování 32 3 39 4 10 10 

Jiné  63 6 63 6 22 22 

Celkem 973 100 1 077 100 98 100 

 

V tabulce sloupec „absolutní počet“ zobrazuje počet organizací působících v dané 

oblasti a mající 250 a více zaměstnanců, sloupec „ v %“ uvádí procentuální podíl.  Tabulka 

ukazuje, že naprosté shody základního a výběrového souboru nebylo dosaženo, čehož daným 

 58%  27% 

 15% 250-499 

500-999 

více než 1 000 
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způsobem distribuce dotazníků nemohlo být docíleno. Určité proporční zastoupení je více 

vidět v další tabulce (tab. č. 5. 2), která kromě rozdělení podle činnosti zohledňuje i rozdělení 

podle počtu zaměstnanců. Zobecnění výsledků získaných na základě výběrového souboru 

tedy bude muset být opatrné a nebude mít charakter jednoznačného tvrzení, respektive bude 

platné pro výběrový soubor. 

Tab. č. 5. 2 Struktura základního a výběrového souboru dle převažující činnosti a počtu zaměstnanců   

PŘEVAŽUJÍCÍ 

ČINNOST 

POČET 

ZAMĚSTNANCŮ 

ALBERTINA DATA VÝBĚROVÝ SOUBOR 

 

Absolutní 

počet 

 

v % 

 

Absolutní 

počet 

 

v % 

Těžba a dobývání 250 – 499 8 53 3 50 

500 – 999 4 27 2 33 

více než 1 000 3 20 1 17 

Zpracovatelský 

průmysl 

250 – 499 473 59 24 50 

500 – 999 221 27 16 33 

více než 1 000 110 14 8 17 

Stavebnictví 250 – 499 36 61 10 83 

500 – 999 13 22 2 17 

Více než 1 000 10 17 0 0 

Ubytování a 

stravování 

250 – 499 21 66 7 70 

500 – 999 3 9 3 30 

Více než 1 000 8 25 0 0 

Jiné  250 – 499 33 53 13 59 

500 – 999 16 25 3 14 

Více než 1 000 14 22 6 27 

 Převažující činnost: Jiné - zahrnuje například informační a telekomunikační činnost (v 

tabulce č. 5. 1. i v tab. č. 5. 2.  

 

Zastoupení podniků s českými vlastníky je 40 (40,8 %), zastoupení podniků se 

zahraničními vlastníky 35 (35,7 %). Podniků vlastněných společně českými i zahraničními 

vlastníky je 23 (23,5 %). Většina respondentů, a to 49 %, působí převážně na domácím trhu, 

převážně na zahraničním trhu působí 33,7 % a na obou trzích působí 16,3 %. V dotazníku 

byla možnost odpovědi na převážné působení na domácím trhu a na zahraničním trhu. Někteří 
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respondenti ale doplňovali odpověď, že jejich působení je na obou trzích a tak při 

vyhodnocování dotazníků byla tato odpověď zohledněna. Právní formou u 44,9 % 

respondentů je akciová společnost, u 40,8 % je právní formou společnost s ručením 

omezeným a u 14,3 % jiná forma. Podle charakteru výroby mají největší zastoupení podniky 

poskytující služby 30,6 %, dále podniky se sériovou výrobou 29,6 % a hromadnou výrobou 

25,5 %. 

 

5.2.2 Faktory změn v organizační struktuře a řízení  

Otázky týkající se působení vnějších a vnitřních vlivů jsou v části B dotazníku (otázky 

7-10, viz příloha č. 3). Respondenti hodnotili vliv každého faktoru na škále od 1 (žádný efekt) 

až 5 (velmi silný efekt). Výstup z programu SPSS se základními charakteristikami (průměr, 

medián, modus) viz příloha č. 5. Graf č. 5.3 ukazuje průměrný vliv jednotlivých vnějších 

faktorů v současnosti a za tři roky na organizační strukturu (její změnu), ale v podstatě i na 

organizaci jako celek, neboť jsou tyto vlivy součástí prostředí, ve kterém organizace působí.  

 

Graf č. 5. 3 Průměrný vliv vnějších faktorů na změnu organizační struktury 

 

(1-5, kde 1= žádný efekt, 2= nepatrný efekt, 3= středně silný efekt, 4= silný efekt, 5= velmi silný efekt) 

 

Z grafu je vidět, že na organizační strukturu mají největší vliv změny v technologii (3,39), 

dále turbulentní změny (2,94) a partnerství a aliance (2,89). Respondenti se domnívají, že i za 

tři roky (tedy v roce 2015) budou změnu organizační struktury opět nejvíce ovlivňovat změny 

v technologii, jejichž vliv se mírně zvýší (3,58). Vliv turbulentních změn se nepatrně sníží 

oproti jejich vlivu v současnosti, ale i tak zůstane jejich vliv jako druhý největší. 

Předpokládaný vliv faktoru partnerství a aliance bude rovněž v následujícím období nižší než 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

změny v technologii 

demografické změny 

rozmanitost pracovní síly 

turbulentní změny 

změny ve struktuře práce 

partnerství a aliance 

jiné změny 

vliv za 3 roky 

vliv v současnosti 
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v současnosti. Pokud se podíváme na výsledek podobného šetření Mozentera, týkající se vlivu 

uvedených faktorů v roce 2002 (nezávislá studie byla provedena na Univerzitě v Bostonu 

v roce 1999), vidíme, že v USA přiznávají všem uvedeným faktorům mnohem větší význam 

(viz graf č. 5.4). 

Graf č. 5.4 Průměrný vliv vnějších faktorů na změnu organizační struktury zahrnující výsledky Mozentera  

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

změny v technologii

demografické změny

rozmanitost pracovní síly

turbulentní změny

změny ve struktuře práce

partnerství a aliance

jiné změny

Mozenter 2002

vliv za 3 roky

vliv v současnosti

 

(1-5, kde 1= žádný efekt, 2= nepatrný efekt, 3= středně silný efekt, 4= silný efekt, 5= velmi silný efekt) 

 

Faktor jiné změny dával respondentům možnost určit, který další vliv by mohl jejich 

organizační strukturu ovlivnit. Respondenti uvedli třikrát legislativu se silným a velmi silným 

efektem (s poznámkou zahrnující i legislativu EU), jedenkrát světovou krizi a vývoj světové 

ekonomiky rovněž se silným efektem a jedenkrát integrační proces do struktur mateřské 

společnosti s velmi silným efektem. Ostatní respondenti buď označili sílu „jiného vlivu“ a 

neuvedli název nebo ho neoznačili vůbec, což bylo považováno za hodnocení „žádný efekt“ 
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Graf č. 5.5 Průměrný vliv vnitřních faktorů na změnu organizační struktury   

 

(1-5, kde 1= žádný efekt, 2= nepatrný efekt, 3= středně silný efekt, 4= silný efekt, 5= velmi silný efekt) 

Mezi vnitřními faktory (graf č. 5.5) respondenti připisují nejvýraznější vliv změně podnikové 

strategie (3,57), a to jak v současnosti, tak za tři roky, kdy předpokládají vliv tohoto faktoru 

ještě vyšší (3,82). Dále vlivu stylu řízení (3,08) a jeho zesílení za tři roky na 3,11 (třetí 

nejsilnější faktor). V období za tři roky je připisován silnější vliv používané technologii, která 

se z 3,06 zvýší na 3,26. Vlivu ostatních faktorů připisují respondenti téměř stejný význam, a 

to v současnosti i za tři roky s mírným budoucím poklesem vlivu životního cyklu organizace. 

Respondenti připisují faktoru „jiný vliv“ sice určitý význam, ale ani jedním respondentem 

nebyl žádný uveden.  

V současnosti připisuje 52 % respondentů technologii (resp. technologickému prostředí) 

velmi silný a silný vliv, 24 % respondentů potom středně silný vliv (za tři roky 61 % 

respondentů velmi silný a silný vliv, středně silný 14 %). Vliv demografických změn hodnotí 

jako velmi silný a silný pouze 22 %, středně silný vliv 19 % (za tři roky 25 % a 20 %). 

Vliv rozmanitosti pracovní síly jako žádný a nepatrný hodnotí 59 % (za tři roky 61 %). 

Turbulentním změnám 46 % respondentů připisuje v současnosti velmi silný a silný vliv (za 

tři roky 38 %) a žádný a nepatrný vliv 40 % (za tři roky 46 %). Rovněž změnám ve struktuře 

práce většina respondentů, a to 60 % v současnosti (a 64 % za tři roky) přisuzuje žádný a 

nepatrný vliv. Vlivu partnerství a aliancí 42 % respondentů (za tři roky 37 %) připisuje velmi 

silný a silný vliv a 40 % respondentů žádný a nepatrný vliv (za tři roky 55 %). Přehled 

respondentů v % dle hodnocení síly působení jednotlivých vlivů v současnosti ( tj. rok 

realizace výzkumu 2012 a za tři roky tj. rok 2015) viz tab. č. 5. 3. 

 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
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Tab. č. 5. 3 Přehled respondentů v % dle hodnocení síly působení vnějších vlivů v současnosti ( tj. rok realizace 

výzkumu 2012) a za tři roky (tj. rok 2015) 

Vliv Žádný efekt Nepatrný 

efekt 

Středně 

silný efekt 

Silný efekt Velmi silný 

efekt 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Změny technologie 9 8 15 17 24 14 32 29 20 32 

Demografické změny 30 35 29 20 19 20 14 15 8 10 

Rozmanitost pracovní 

síly 
20 19 39 42 30 28 8 6 3 5 

Turbulentní změny 20 27 20 19 14 16 38 30 8 8 

Změny ve struktuře 

práce 
16 24 44 40 28 21 11 12 1 3 

Vliv partnerství a 

aliancí 
19 28 21 27 18 8 37 27 5 10 

Jiné změny 75 80 9 10 6 3 9 3 1 4 

 

Respondenti tedy vnímají jako nejsilnější vliv především změny v technologickém 

prostředí, a to možná proto, že nutnost reagovat na tyto změny je většinou spojována se 

zvýšenými investičními náklady. Ovšem ani ostatní vlivy by neměly být podceňovány, 

protože pokud organizace přehlédne vytvoření aliance svých konkurentů, může být ohrožena 

její existence. Totéž mohou způsobit i demografické vlivy, kdy nemusí být k dispozici 

dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Turbulentní vlivy jako náhodné a nesystémové změny 

lze jen těžko předvídat, proto zřejmě jejich vliv většina respondentů hodnotí jako slabý. 

Průměrný vliv vnějších faktorů je 2,54 (což je 50,8 %).   

Z vnitřních faktorů hodnotili respondenti jako nejsilnější vliv faktoru změna podnikové 

strategie, kdy ho jako velmi silný a silný hodnotilo 59 % respondentů v současnosti a za tři 

roky 73 %, střední vliv mu přisuzuje 29 % (za tři roky 16 %), což znamená přesun ze 

středního vlivu na silný. Druhým nejsilnějším vlivem je styl řízení, kdy jeho vliv jako velmi 

silný a silný hodnotí 40 % respondentů (za tři roky 39 %) a 30 % jako střední (33 % za tři 

roky).  Vliv technologie hodnotí 38 % respondentů v současnosti jako velmi silný a silný,  

30 % jako střední, ale sílu tohoto vlivu za tři roky hodnotí jako velmi silnou a silnou již  

43 % respondentů a jako střední 32 %. Změnu velikosti organizace jako velmi silný a silný 

vliv hodnotí 27 % respondentů (za tři roky 35 % respondentů) a 42 % (33 %) jako střední. 

Změně životního cyklu organizace přisuzuje velmi silný a silný vliv pouze  

26 % (za tři roky 28 %). I v případě vnitřních vlivů se 95 % respondentů v současnosti (a za 

tři roky 90 %) domnívá, že síla „jiného vlivu“ na ně nebude mít žádný vliv (tab. č. 5. 4). 
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Tab. č. 5. 4 Přehled respondentů v % dle hodnocení síly působení vnitřních vlivů v současnosti ( tj. rok realizace 

výzkumu 2012) a za tři roky (tj. rok 2015) 

 

Vliv Žádný efekt Nepatrný 

efekt 

Středně 

silný efekt 

Silný efekt Velmi silný 

efekt 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Změna podnikové 

strategie 
3 2 9 9 29 16 46 50 13 23 

Změna technologie 

organizace 
10 8 22 17 30 32 27 27 11 16 

Změna velikosti 

organizace 
8 6 23 26 42 33 24 29 3 6 

Změna stylu řízení 4 5 26 23 30 33 37 33 3 6 

Změna životního cyklu 

organizace 
13 21 33 28 28 23 24 25 2 3 

Jiný vliv 84 76 11 14 4 5 1 4 0 0 

 

Z vlivů označených jako vnitřní má tedy na organizační strukturu nejvýraznější vliv dle 

respondentů strategie organizace, což potvrzuje Chandlerovo tvrzení, že struktura následuje 

strategii. Významný vliv má i styl řízení a technologie.  

Průměrný vliv vnitřních faktorů je 2,75 (což je 55 %).  

Respondenti hodnotili působení jednotlivých vlivů na základě zkušeností a praxe ve své 

organizaci. Lze tedy předpokládat, že působení těchto vlivů na organizační strukturu může být 

ovlivněno dalšími charakteristikami organizace jako je oblast její převažující činnosti, počet 

zaměstnanců, charakter výroby nebo to, na jakém trhu působí. K zjištění, zda jsou jednotlivé 

vlivy závislé na výše uvedených charakteristikách (faktorech), byl použit Kruskalův- 

Wallisův test
66

 (zpracováno v programu SPSS, příklad výpočtu pro faktor převažující činnost 

viz příloha č. 6). Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce (tab. č. 5.5 pro 5% a 10% 

hladinu významnosti, s tím, že jsou uvedeny pouze vlivy, které vykazují na dané hladině 

významnosti vztah k danému faktoru).  

 

Tab. č. 5. 5 Závislost vlivů působících na organizační strukturu (závislá proměnná) na daném faktoru 

FAKTOR ZÁVISLÁ PROMĚNNÁ  

na 5% hlad. významnosti na 10% hlad. významnosti 

Převažující činnost  vliv technologie 

demografický vliv 

technologie organizace  

rozmanitost pracovní síly 

 

                                                 
66

Neparametrická alternativa ANOVY pokud není splněn předpoklad normálního rozdělení závislých 

proměnných. 
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životní cyklus organizace 

jiné změny 

Počet zaměstnanců životní cyklus organizace 

jiné změny 
 

Podnik je vlastněn struktura práce 

jiné změny 

 

Převážné působení na trhu technologie organizace 

jiné změny 

 

Právní forma podniková strategie 

životní cyklus organizace 

partnerství a aliance 

Charakter výroby technologie organizace 

jiné změny 

 

 

V případech uvedených v tabulce č. 5. 5 byla zamítnutá nulová hypotéza
67

, tj. že mezi 

faktorem a závislou proměnnou není vztah. Působení uvedených vlivů na organizační 

strukturu je tedy ovlivněno daným faktorem. Působení ostatních zde nejmenovaných vlivů 

nemá statisticky významný vztah k uvedeným faktorům. Největší počet vlivů je závislý na 

činnosti, kterou podnik realizuje. 

K posouzení vztahů sledovaných proměnných (vlivů) byla použita faktorová analýza, 

pomocí které bylo zjištěno, zda je možné proměnné rozdělit do skupin, ve kterých by 

proměnné ze stejných skupin spolu více korelovaly než proměnné z různých skupin. Může tak 

být i ověřeno, zda rozdělení jednotlivých vlivů na vnitřní a vnější bylo oprávněné. Výsledky 

zpracované v programu SPSS jsou uvedeny v tab. 5.6, kde nebyl počet faktorů při zpracování 

omezen. V  tab. č. 5. 7 jsou naproti tomu zobrazeny výsledky, kde byl při zpracování počet 

faktorů stanoven na 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Testuje se hypotéza: H0: Mezi faktorem a závislou proměnnou není vztah (např. působení vlivu technologie 

není závislé na činnosti, kterou podnik realizuje). H1: Mezi faktorem a závislou proměnnou je vztah (působení 

vlivu technologie je závislé na činnosti, kterou podnik realizuje).  
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Tab. č. 5.6 Výsledek faktorové analýzy vztahující se ke zkoumaným proměnným (z programu SPSS)  

1 2 3 4 5

změna 

technologie

,859 -,097 -,067 ,229 ,028

vliv změn v 

technologii

,779 -,066 ,093 -,134 ,194

změna 

podnikové 

strategie

,611 ,594 ,081 -,044 -,091

vliv 

turbulentních 

změn

-,204 ,773 ,087 ,113 ,031

vliv partnerství a 

aliancí

,064 ,716 -,174 ,152 ,269

změna stylu 

řízení

,099 -,097 ,884 ,043 -,072

změna velikosti 

organizace

-,080 ,315 ,632 -,421 ,230

změna 

životního cyklu 

organizace

-,008 -,046 ,588 ,395 ,150

vliv 

demografických 

změn

,000 ,325 ,043 ,756 -,200

vliv rozmanitosti 

pracovní síly

,068 ,039 ,096 ,719 ,501

Rotovaná matice 

 
Komponenty - Faktory

 

Z rotované matice vyšlo pět faktorů. Pokud by bylo použito těchto pět faktorů, procento 

vysvětleného rozptylu by bylo 72 % (viz příloha č. 7). Pátý faktor může být vyloučen, protože 

nejslabší faktor má tvořit třídu nejméně dvou proměnných se závažnými hodnotami 

faktorových zátěží, což v tomto případě není. Z tabulky je vidět, že první faktor – 

strategicko-technologický tvoří změny technologického prostředí, změna technologie 

(chápaná jako technologie daného podniku) a podniková strategie. Druhý faktor – dynamika 

prostředí je sycen turbulentními změnami (náhlými změnami), na které mohou podniky 

reagovat vytvářením nových partnerství a aliancí, aby si udržely svou konkurenceschopnost. 

Třetí faktor – vývoj organizace (vnitřní faktor) souvisí s vnitřními podmínkami v organizaci 

tedy s vývojem organizace – změnou její velikosti, změnou životního cyklu a stylem řízení. 

Čtvrtý faktor souvisí s demografickým vývojem a rozmanitostí pracovní sily a může být 

označen jako faktor – lidské zdroje.     

Pokud je počet faktorů omezen na dva (viz tab. 5.7) může být první faktor označen jako 

vnější a druhý faktor jako vnitřní respektive opět jako stategicko-technologický. Ostatní vlivy, 
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které nevykazují závažnou hodnotu faktorové zátěže, lze označit v tomto modelu jako 

informačně nadbytečné.   

Tab. č. 5.7 Výsledek faktorové analýzy vztahující se ke zkoumaným proměnným (v programu SPSS zadán počet 

faktorů) 

1 2

vliv turbulentních 

změn

,699 -,212

vliv partnerství a 

aliancí

,654 ,063

vliv rozmanitosti 

pracovní síly

,553 ,255

vliv demografických 

změn

,536 -,019

vliv změn ve struktuře 

práce

,439 ,371

změna životního 

cyklu org.

,358 ,166

změna velikosti 

organizace

,307 ,052

změna technologie -,086 ,826

vliv změn v 

technologii

-,117 ,798

změna podnikové 

strategie

,344 ,525

změna stylu řízení ,146 ,242

Rotovaná matice

 

Komponenty-Faktory

 

 

Pro ověření hypotézy H1: Síla Působení vnějších a vnitřních vlivů na změny 

v organizaci (změny organizační struktury) je stejná, byly stanoveny statistické hypotézy: 

H0: Průměrný vliv vnějších i vnitřních vlivů je stejný. 

H1: Průměrný vliv vnějších a vnitřních vlivů není stejný. 

Upravený výsledek zpracování ze statistického programu SPSS je uveden v tab. č. 5.8. 

Tab. č. 5.8 Výsledek testování hypotézy 

 

Nulová hypotéza Test Sig. Rozhodnutí 

Medián rozdílů mezi 

průměrem vnějších vlivů  

a průměrem vnitřních vlivů   

je roven nule 

Wilcoxonův test 0.002 Odmítá se nulová hypotéza 

Hladina významnosti 0.05 
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Pro použití párového T testu by měla být splněna podmínka normálního rozdělení každé 

proměnné. Předpoklad normálního rozdělení byl ověřen graficky. Vzhledem k tomu, že 

zejména proměnné „jiné změny“ a „jiný vliv“, ale také styl řízení, demografické změny  

a partnerství a aliance tuto podmínku nesplňují, byla použita neparametrická alternativa T 

testu, a to Wilcoxonův test. Hodnota signifikance je v obou případech
68

 menší než 0,05,  

a proto lze konstatovat, že data podporují rozhodnutí o zamítnutí platnosti nulové hypotézy  

o shodné síle působení vnějších a vnitřních vlivů ve prospěch hypotézy alternativní, tedy 

působení vnitřních a vnějších vlivů není stejné (silněji působí vnitřní vlivy). Dále byl 

sledován vztah mezi působením jednotlivých vlivů v současnosti a za tři roky pomocí 

koeficientů vhodných pro ordinální proměnné, silnější vztah byl nalezen pouze mezi vlivy 

technologie (v současnosti a za tři roky), demografickými změnami a rozmanitosti pracovní 

síly (v současnosti a za tři roky), což znamená, že pokud těmto vlivům respondenti připisovali 

určitý význam v současnosti, tak podobný vliv jim připisují i pro dobu za tři roky (viz příloha 

č. 8). Podle hodnoty jednotlivých koeficientů můžeme v tomto případě zhodnotit statistickou 

závislost jako mírnou až silnou
69

. Tabulky zahrnují i minimální hladiny významnosti, od 

nichž zamítáme nulové hypotézy o nulovosti koeficientů, (tedy že mezi jevy není žádný 

vztah). 

Na závěr části týkající se působení vnitřních a vnějších vlivů na organizační strukturu je 

uveden graf č. 5.6, který zobrazuje  jejich průměrný vliv v %. V grafu je zobrazena hranice  

60 %
70

 pro zvýraznění úrovně, která je považována za významnou. Tuto hranici překračuje 

vliv technologie, technologie v podniku, vliv strategie a stylu řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Test pro hodnocení vlivu za tři roky je v příloze č. 8.  
69

 Pro hodnocení se můžou použít tyto intervaly: <0;0,1> žádná závislost, <0,1;0,3> slabá závislost, <0,3;0,8> 

mírná závislost, <0,8;1> silná závislost (Verner, Ekonomická revue 14/2011, str. 157-166).  
70

 Tato hranice je dle metodiky systému měření kvality VDA 6.1 považována za významnou. 
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Graf č. 5.6 Průměrný vliv v %  

 

 

 

5.2.3 Motivy manažerů ke změnám  

Období, kdy v organizaci proběhly poslední změny v organizační struktuře, jsou patrné  

z  tab. č. 5.9. 

Tab. č. 5.9 Období poslední změny organizační struktury 

 

ZMĚNA ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURY V ROCE  

ABSOLUTNÍ 

POČET 

V % 

2011 37 37,8 

2009-2010 48 48,1 

2006-2008 17 17,3 

Před 2006 21 24,7 

 

 

Z tabulky č. 5.9 vyplývá, že nejčastěji došlo ke změně organizační struktury v letech 2009-

2010 (což uvádí 48,1 % respondentů) a v roce 2011 (37,8 % respondentů). Podniky se 

organizační změnou pokoušely určitým způsobem reagovat na situaci vzniklou v roce 2008 

(začátek finanční krize), která se projevila v České republice v následujících letech.  

Graf č. 5.7 zobrazuje průměrnou sílu důvodů, které vedly ke změně organizační 

struktury. Je zajímavé, že nejsilnější vliv je připisován poklesu výkonnosti spojeného s recesí 
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a poklesu výkonnosti, který není s recesí spojován. Na druhé straně vysoké procento 

respondentů nespatřuje žádný vliv v poklesu kvality produkce (žádný a nepatrný vliv mu 

připisuje 70,5 %), poklesu zájmů zákazníků (žádný a nepatrný vliv v něm vidí 60,2 %). Slabý 

vliv (tedy žádný a nepatrný) připisuje 88,8 % respondentů fluktuaci a 76,5 % osobním 

zájmům (viz příloha č. 9). Je zřejmé, že problém výkonnosti respondenti spojují s recesí, ale 

otázkou zůstává, zda poněkud alibisticky nespojují své potíže pouze s recesí a poté zjistí, že 

problém je třeba v kvalitě produkce, odchodu kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců nebo 

v nezájmu zákazníků.       

 

Graf č. 5.7 Důvod změny organizační struktury (průměrná síla tohoto vlivu) 

,00
,50

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

Důvod změny 
organizační struktury

 

 

 

5.2.3.1 Změny organizační struktury 

V této části průzkumu respondenti měli stanovit typ organizační struktury před její 

změnou (původní organizační struktura) a určit, jaká je nová organizační struktura podniku. 

Další otázky směřovaly k bližší specifikaci organizační struktury.   
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Graf č. 5. 8. Procentní zastoupení jednotlivých typů organizačních struktur 
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Graf č. 5. 8 zobrazující procentní zastoupení původních a nových organizačních 

struktur, ukazuje pozorovatelný posun k organizačním strukturám pružným nebo alespoň 

s pružnými prvky. Původní organizační struktury byly liniově-štábní a funkční u 86 % 

organizací. Nové organizační struktury (po změně) zaznamenaly jejich výrazný pokles na 

33,7 % (tedy snížení o 52,3 %). Pro srovnání, Vavrinčík (2006) v rámci provedeného 

výzkumu zjistil, že pouze 4 % slovenských podniků a 23 % německých má procesní 

organizační strukturu (v ČR 31,5 %) a 40 % slovenských a 35 % německých organizací 

uvádí, že jejich organizační struktura je liniová nebo liniově-štábní (v ČR 33,7 %). Kromě 

procesní organizační struktury se zvýšilo i zastoupení sítí a maticové struktury. V kategorii 

„jiná forma“ organizační struktury byly uváděny divize a SBU.    

 

5.2.3.2 Charakteristické znaky nové organizační struktury 

Ke zjištění, zda jde skutečně o průnik pružných prvků do organizační struktury, 

doprovázený i dalšími doprovodnými znaky (jako jsou styl řízení, směr komunikace, 

samostatnost zaměstnanců apod.), směřují otázky 15 až 24 dotazníku (příloha č. 3).  
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Tab. č. 5. 10 Počet stupňů řízení v nové organizační struktuře ve vztahu k původní 

POČET STUPŇŮ ŘÍZENÍ 

  Počet v % 

 nižší 72 73,5 

vyšší 17 17,3 

stejný 9 9,2 

Celkem 98 100,0 

 

V nové organizační struktuře došlo u 73,5 % respondentů ke snížení počtu stupňů řízení ve 

srovnání s původní organizační strukturou. Počet stupňů řízení 32 respondentů neuvedlo.  

28 % organizací má tři stupně řízení, 19 % má čtyři stupně řízení. 6 % organizací uvádí, že 

má pět stupňů řízení a stejný počet, tedy 6 %, uvádí, že jejich počet stupňů řízení jsou dva.  

7 % podniků má sedm stupňů řízení (viz příloha č. 10).    

Tab. č. 5. 11 Počet podřízených v nové organizační struktuře ve vztahu k původní  

POČET PODŘÍZENÝCH 

  Počet v % 

 nižší 48 49,0 

vyšší 45 45,9 

stejný 5 5,1 

Celkem 98 100,0 

Zvýšení i snížení počtu podřízených v nové organizační struktuře je téměř vyrovnané, 30 

respondentů neuvedlo počet podřízených v nové organizační struktuře. Konkrétní počet 

podřízených se pohybuje v rozsahu od 2 do 300. 12 % respondentů uvádí, že počet 

podřízených je pět a stejné procento uvádí počet podřízených 10 (ostatní hodnoty jsou pod  

12 %, viz příloha č. 10).   

Výsledky vztahující se ke způsobu vzniku útvarů, směru komunikace a centralizaci jsou 

uvedeny v příloze č. 12. Respondenti z 67,3 % podniků uvádí, že útvary vznikly na základě 

probíhajících procesů, 44,9 % má horizontální orientaci komunikace (tj. po linii kolegů na 

stejné úrovni) a 68, 4 % má decentralizovanou organizační strukturu. Útvary vzniklé na 

základě probíhajících procesů (při správném hodnocení) by měly být doprovázeny převažující 

horizontální komunikací a decentralizací. Procenta uváděná respondenty týkající se těchto 

charakteristik by tak měla být přibližně stejná. Z výše uvedených procentních hodnot je 

zřejmé, že horizontální komunikaci má mnohem nižší procento respondentů než u dalších 

charakteristik. Tyto charakteristiky (vznik útvarů na základě probíhajících procesů, 
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decentralizace a horizontální komunikace) indikují, že v organizaci by měla fungovat procesní 

organizační struktura, kterou uvádí, ale jen 31,5 % respondentů. Problémem může být 

neujasněnost terminologie mezi manažery. Podobné nesrovnalosti (nepřesnosti) jsou zřejmé i 

z dalších odpovědí (viz příloha č. 13).   

Respondenti dále hodnotili na stupnici 1 – 5 míru delegování (1 = většinu pravomoci si 

ponechávají, 5 = delegují vždy, kdy je to možné). Z odpovědí vyplývá, že pouze u 9 % 

organizací si vedení ponechává většinu pravomocí, ale na druhé straně pouze 11 % organizací 

deleguje pravomoci vždy, kdy je to možné. Mírně a středně (2. a 3. st.) deleguje 39 % 

organizací a 41 % organizací deleguje na stupni 4 (viz tab. v příloze č. 11).  

 Přesto, že jen 9 % respondentů si většinu pravomoci ponechává, má 19 % organizací 

jako převažující styl řízení
71

 styl direktivní. Koučování uvádí 12 % organizací, samostatnost 

pro rozhodování 31 % organizací a kooperativní 33 % organizací. I přesto je vidět, že 

direktivní styl řízení již není dominující (viz graf. č. 5.9). 

Graf č. 5. 9 Procentní zastoupení stylu řízení 

 

 

 

 Stupeň využití týmové práce byl rovněž hodnocen na stupnici 1 – 5 (1 - týmy nejsou 

tvořeny vůbec, 5 - týmy jsou základem fungování organizace). 7 % organizací netvoří týmy 

vůbec, 2. a 3. stupeň týmové práce využívá 38 % organizací, 4. stupeň využití týmové práce 

má 34 % organizací a základem fungování organizace jsou týmy 

                                                 
71

 Při výběru nabídky stylu řízení do dotazníku bylo využito členění stylu řízení dle Duchoň, Šafránková (2008). 

Weber (2009) uvádí členění řídících stylů dle Likerta, a to autoritativní, benevolentní, konzultativní, 

participativní.  
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u 21 % organizací (stupnice viz tabulka v příloze č. 11). Toto hodnocení týmové práce 

v podstatě odpovídá stylům řízení, které organizace uváděly (kooperativní, koučování a 

prostor pro rozhodování). Pokud organizace hodnotily míru iniciativy a samostatnosti svých 

zaměstnanců, kterou hodnotí jako pozitivní a přínosnou pro výkonnost organizace (rovněž na 

stupnici 1 – 5, kde 1 = zaměstnanci by měli dodržovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti a 

vykonávat pouze zadané úkoly, 5 = způsob plnění cílů je ponechán zcela v kompetenci 

zaměstnanců, jejich iniciativě a kreativitě), potom pouze 8 % organizací ponechává plnění 

úkolů zcela v kompetenci zaměstnanců a na opačné straně je 9 % organizací, které vyžadují 

striktní dodržování vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Pokud k těmto devíti procentům 

přiřadíme ještě druhý stupeň (mírná iniciativa zaměstnanců) dostaneme se k 17 %, což zhruba 

odpovídá procentu direktivního řízení. Ovšem 21 % organizací uvádí, že týmy jsou základem 

fungování organizace, ale pouze v uváděných 8 % organizací je plnění úkolů zcela 

v kompetenci zaměstnanců, což znamená, že týmy nefungují v tom smyslu, jak teorie 

vyžaduje, tedy nepodporují samostatnost, iniciativou a kreativitu zaměstnanců (viz příloha č. 

11). V rámci organizační změny (změny organizační struktury) pouze 23,5 % organizací 

uvádí, že došlo k outsourcingu některých činností, a to zejména účetních, úklidových a 

stravovacích služeb.  

Pro ověření hypotézy H2: Trend k uvolňování organizačních struktur (k zavádění 

pružných prvků do organizační struktury) se projevuje u méně než 60 % velkých 

podniků v ČR, jsou shrnuty výsledky otázek číslo 15-24 (část C) dotazníkového šetření do 

tab. č. 5.12, kde jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky organizační struktury, dle kterých je 

možné zhodnotit, zda se trend k plošším a pružnějším strukturám projevuje i ve velkých 

podnicích v ČR. 

Tab. č. 5. 12 Vybrané charakteristiky organizačních struktur  

CHARAKTERISTIKA % RESPONDENTŮ SPLNĚNO U VÍCE 

NEŽ 60 % ORG. 
Nižší počet stupňů řízení v nové struktuře 73,5 % Nesplněno 

Vznik útvarů na základě 

probíhajících procesů 

67, 3 % Splněno 

Převážně horizontální 

komunikace 

44,9 % Nesplněno 

Decentralizovaná organizační  

struktura 

68,4 % Splněno 

Stupeň delegování 4 a 5 52 % Nesplněno 

Styl řízení-kooperativní, koučování, 

poskytující prostor pro samostatnost 

76 % Splněno 

Stupeň týmové práce 4 a 5 55 % Nesplněno 

Stupeň iniciativy a samostatnosti 4 a 5 37 % Nesplněno 
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Protože většina charakteristik (62,5 %) z tab. č. 5.12 není splněna, respektive 60 a více 

procent podniků (respondentů) nesplňuje danou charakteristiku, lze říci, že trend k uvolňování 

organizačních struktur se neprojevuje u více než 60 % podniků v ČR a výše uvedená hypotéza 

H2 platí.   

 

5. 2. 4. Změna organizační struktury a výkonnost organizace   

Vzhledem k již dříve zmíněnému problému, týkajícího se neochoty respondentů se 

vyjadřovat k ekonomickým ukazatelům (otázky č. 26 a 27 v dotazníku viz příloha č. 3), byl 

problém výkonnosti vztažen na nekvantitativní hodnocení vlivu změny organizační struktury 

na výkonnost organizace
72

 z pohledů manažerů na základě otázky č. 25. Respondenti - 

manažeři tak vyjádřili subjektivní názor, zda změna organizační struktury měla pozitivní, 

neutrální nebo negativní vliv na výkonnost organizace. Ze svého pohledu hodnotili, jak danou 

změnu vnímají (bez použití tvrdých dat ukazatelů), zda se jim tedy organizační změnou 

podařilo vytvořit podmínky pro fungování organizace a pro to, aby obstála v konkurenčním 

boji (o čemž může svědčit i to, že organizace není zatím v insolvenci ani v likvidaci). Toto 

hodnocení výkonnosti se tak blíží spíše pojmu zdraví organizace (viz kap. 3. 2). Vzhledem k  

poměrně silné korelaci mezi výkonností a zdravím organizace, ale také pojetím výkonnosti, 

které není založeno na hodnotách ukazatelů finanční analýzy, je dle autorky možné považovat 

hodnocení změny organizační struktury manažery za relevantní.  Výsledky otázky č. 25 

shrnuje tab. č. 5. 13. 

Tab. č. 5. 13 Organizační struktura a vliv její změny na výkonnost organizace (kontingenční tabulka absolutních 

četností, základ pro Chí-kvadrát test)  

  Vliv změny organizační struktury 
na výkonnost 

Celkem 

pozitivní negativní neutrální 

nová 
organizační 
struktura 

klasická 19 2 17 38 

pružná 43 0 17 60 

Celkem 62 2 34 98 

 

                                                 
72

 Pojem výkonnost je možno definovat jako schopnost organizace zhodnotit (co nejlépe) investice vložené do 

podnikatelských aktivit. Za výkonnou organizaci nelze považovat jen tu organizaci, která má dobré hospodářské 

výsledky. Výkonnost lze hodnotit z různých pohledů. Dle zákazníka je to schopnost uspokojit jeho potřeby a 

nabídnout kvalitní produkt za cenu, která odpovídá jeho představě. Podle manažera je výkonnost vysoká, když 

podnik prosperuje, má stabilní podíl na trhu, stálé zákazníky, je schopen rychle reagovat na změny prostředí i na 

nově vzniklé podnikatelské příležitosti. Vlastník hodnotí výkonnost podniku podle zhodnocení vloženého 

kapitálu (ekonomická přidaná hodnota, návratnost investice, rentabilita atd.) (Wagner, 2009). 
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Z ní vyplývá, že 62 respondentů (63 %) hodnotí vliv změny organizační struktury na 

výkonnost organizace jako pozitivní. 

Pro ověření hypotézy H3: Zavedení pružných prvků do organizační struktury 

velkých podniků má pozitivní vliv na jejich výkonnost, (tzn., existuje vztah mezi 

organizační strukturou a výkonností organizace neboli pružná organizační struktura má vliv 

na výkonnost), byla tato věcná hypotéza převedena na hypotézy statistické: 

H0: Mezi organizační strukturou a výkonností organizace není vztah (struktura nemá vliv na 

výkonnost).     

H1: Mezi organizační strukturou a výkonností organizace je vztah (struktura má vliv na 

výkonnost). 

Vzhledem k tomu, že jde o nominální proměnné, byl použit test Chí-kvadrát (popis testu a 

podmínky použití viz kap. 4. 1. 3).  

 

Tab. č. 5.14 Výsled testu Chí- kvadrát (upravený výstup z programu SPSS) 

 

 Hodnota 
statistiky 

Stupně 
volnosti 

Minimální 
hladina 

významnosti 

Pearsonovo 
Chi kvadrát 

6,689 2 ,030 

Věrohodnostní 
poměr 

7,329 2 ,026 

Fisherův 
Exaktní test 

6,196   ,030 

Velikost 
souboru 

98     

Výsledek testu zpracovaný v programu SPSS udává, že nejsou splněny podmínky pro použití 

chí-kvadrát testu (33,3 %, dvě buňky, mají očekávanou četnost menší než 5), proto se musí 

vyhodnotit výsledky Fisherova exaktního testu pro oboustrannou alternativní hypotézu. 

Minimální hladina významnosti, od které se zamítá nulová hypotéza, je 0,030, což je hodnota 

nižší než 0,05, proto na 5% hladině významnosti nulovou hypotézu zamítáme. Lze tedy 

přijmout alternativní hypotézu předpokládající vztah mezi organizační strukturou a 

výkonností organizace. Tab. č. 5. 15 zobrazuje hodnoty koeficientů, které vyjadřují sílu 

vztahu mezi nominálními proměnnými.  
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Tab. č. 5. 15 Výstup z programu SPSS – sílá závislosti dvou sledovaných proměnných   

 

  HODNOTA MINIMÁLNÍ 
HLADINA 

VÝZNAMNOSTI 

Nominální 
proměnné 

Phi (fí) ,261 ,035 

Cramerovo 
V 

,261 ,035 

Kontingenční 
koeficient 

,253 ,035 

Velikost souboru 98   

Na základě nízkých hodnot těchto koeficientů, lze konstatovat, že vztah mezi organizační 

strukturou a výkonností organizace je slabý. Důvodem jsou další vlivy, které výkonnost 

organizace ovlivňují.  
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6 Shrnutí výsledků disertační práce 

Cílem disertační práce bylo zachytit světové vývojové trendy organizačních struktur, 

ověřit, zda se tyto vývojové trendy odrážejí (projevují) v organizační struktuře velkých 

podniků v České republice a identifikovat faktory ovlivňující organizační strukturu 

v podnicích v České republice. 

Na základě teoretických východisek, lze říci, že teorie managementu diskutuje různé 

typy pružných organizačních struktur a zdůrazňuje jejich pozitivní vliv na využití lidského 

potenciálu i výkonnost organizace. Nastupující trend k těmto strukturám je však pozvolný a 

nelze hovořit o jejich plošném rozšíření v Evropě ani ve světě.  Příklady fungování těchto 

struktur v podnicích, které je uplatňují, popsané v teoretické části disertační práce, dokazují, 

že nastoupený trend ke strukturám plochým, decentralizovaným, s převládající horizontální 

komunikací a podporující samostatnost a iniciativu zaměstnanců je správný. Tento trend je 

odrazem neustále a rychle se měnících podmínek v prostředí, ve kterém organizace operují. 

Přestože historicky jsou podniky vertikálně integrované, aby řídily přístup k omezeným 

fyzickým zdrojům, moderní podniky jsou interně i externě členěny, účastní se různých 

aliancí, joint ventures a outsourcují i aktivity, které lze považovat za jádro jejich činností. 

Globální konkurence, rostoucí vliv znalostní práce a prudký pokles nákladů na informační 

technologie zvyšuje tlak na podniky, aby přijaly moderní členění. Změna hierarchické 

organizační struktury by měla vést ke vzniku sebe-řídících interních „podnikatelských 

jednotek,“ které vytvářejí v organizaci interní tržní systém. Vývoj organizačních struktur je 

tedy nasměrován od hierarchických struktur přes maticové struktury k sítím 

decentralizovaných podnikatelských jednotek (Halal, 1998). Role manažerů organizací se 

přesouvá z role podnikatele a monitorování výkonnosti k architektovi, zodpovědnému za 

design a organizování, aby bylo dosaženo co nejlepšího kompromisu mezi osobní iniciativou 

a výkony organizace. Výsledkem organizování má být organizace, která dokáže motivovat a 

koordinovat činnost svých členů. Výkonnost organizace klesá, když je nedostatek motivace, 

koordinace nebo obojího. I pro velké podniky v ČR z výběrového souboru platí, že odklon od 

klasických struktur k pružným je pozvolný.  

   V další části disertační práce jsou shrnuty výsledky empirického šetření ve vztahu ke 

stanoveným dílčím cílům a hypotézám.    
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6. 1 Identifikace hlavních faktorů změn v organizaci a organizační struktuře velkých 

podniků v ČR.  

Pro identifikaci hlavních faktorů změn v organizaci a organizační struktuře velkých 

podniků v ČR (dílčí cíl č. 1) byly respondentům předloženy otázky, ve kterých hodnotili 

vybrané vlivy rozdělené na vnitřní a vnější a byla jim dána možnost, aby doplnili i jiné vlivy, 

pokud je považovali za významné (podstatná část respondentů této možnosti nevyužila). 

Předložené vlivy byly zvoleny na základě analýzy odborné literatury a publikovaných článků.  

Při hodnocení naplnění tohoto dílčího cíle, lze konstatovat, že v ČR je vnějším vlivům 

připisován menší vliv než vnitřním. Nejsilněji působícím vnějším vlivem je dle respondentů 

technologie, druhé místo mají turbulentní změny a třetí místo partnerství a aliance. Vliv 

ostatních faktorů je přibližně stejný. Z vnitřních vlivů působí na změny organizační struktury 

nejvíce změna strategie, což je dáno tím, že organizace se snaží na změnu strategie reagovat 

rovněž změnou svého uspořádání, organizování, změnou úkolů i pracovních míst, aby tak 

usnadnily splnění strategických cílů.  

Na základě výsledků faktorové analýzy (tab. 5. 6) lze říci, že vlivy působící na 

organizační strukturu mohou být rozděleny do čtyř faktorů. První faktor – strategicko-

technologický tvoří změny technologického prostředí, změny technologie podniku a změny 

podnikové strategie. Druhý faktor, který může být označen jako dynamika prostředí, je sycen 

turbulentními změnami, tzn. náhlými změnami, na které mohou podniky reagovat vytvářením 

nových partnerství a aliancí, aby si udržely svou konkurenceschopnost. Třetí faktor označený 

jako vývoj organizace (vnitřní faktor) souvisí s vnitřními podmínkami v organizaci – změnou 

její velikosti, změnou životního cyklu a stylem řízení. Čtvrtý faktor souvisí s demografickým 

vývojem a rozmanitostí pracovní sily a může být označen jako faktor – lidské zdroje.     

Při použití faktorové analýzy a stanovení požadavku pevného počtu faktorů na dva, je 

první faktor sycen převážně vlivy, které byly původně označeny jako vnější, a to vliv 

turbulentní změny, partnerství a aliance, rozmanitost pracovní síly a demografické změny. 

Můžeme tedy ponechat název faktoru jako faktor vnější. Druhý faktor je sycen vlivem 

technologického prostředí, technologie v podniku a strategie a může být označen také jako 

strategicko-technologický nebo jako vnitřní. Ostatní vlivy, jelikož nevykazují u žádného 

společného faktoru závažnou hodnotu faktorové zátěže, lze označit v tomto modelu jako 

informačně nadbytečné.   
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6.1.1 Verifikace hypotézy H1 

S dílčím cílem číslo jedna souvisí hypotéza H1: 

Síla působení vnějších a vnitřních vlivů na změny v organizaci (změny organizační 

struktury) je stejná.        

Na základě výsledku Wilcoxonova testu lze zamítnout nulovou hypotézu o stejném 

působení vnějších i vnitřních vlivů na organizační strukturu. Hypotéza H1 neplatí. Silnější 

vliv je připisován vlivům vnitřním. Vzhledem k tomu, že největší vliv na změnu organizační 

struktury má změna strategie, změna technologie a styl řízení, je možné říci, že tyto změny 

jsou reakcí na změny vnějšího prostředí, kterému se organizace snaží přizpůsobit.    

 

6.2 Identifikace důvodů manažerů velkých podniků v ČR ke změnám organizační 

struktury.  

Na tento dílčí cíl č. 2 byly zaměřeny otázky číslo 11-14 (část C) dotazníku. Z výsledku 

šetření vyplývá, že nejvyšší počet změn organizační struktury (48 %) byl proveden v období 

2009 – 2010 a v roce 2011 38 %. V období 2006 – 2008 uvádí změnu organizační struktury  

17 % respondentů a před rokem 2006 25 %. Některé podniky provedly změnu v celém 

sledovaném období více krát. Nejvíce změn v období 2009 – 2010 lze zřejmě připsat na vrub 

hospodářské recese, kdy se organizace snažily změnou organizační struktury reagovat na 

vzniklé problémy. Bohužel, právě díky této ekonomické situaci nelze jednoznačně říci, zda by 

k reorganizaci v českých podnicích došlo ve stejném měřítku, kdyby pokračoval ekonomický 

vývoj rovnoměrně. Reorganizování je podstatnou a mnohdy i nákladnou a riskantní záležitostí 

a organizování je považováno za kritickou (rozhodující) dovednost a schopnost pro každý 

podnik
73

.  

Co se týká hlavního důvodu změn v organizační struktuře v podnicích v ČR, největší 

vliv je připisován poklesu výkonnosti spojenému s recesí (38 % respondentů jej hodnotí jako 

velmi silný a silný a 22 % jako střední) a dále poklesu výkonnosti, který s recesí není spojen 

(silný a velmi silný vliv mu připisuje 37 % respondentů a střední 18 %). Podniky možná 

                                                 
73

 Výzkum realizovaný na Univerzitě v Oxfordu (Eggenkamp, Whittington, 2002 viz Whittington, Mayer, 2002) 

mezi 50 nejlepšími anglickými podniky mezi léty 1992 a 2000 zjistil, že frekvence reorganizací u velkých 

podniků roste. Zatímco na počátku devadesátých let provedlo reorganizaci velkého rozsahu každý rok okolo 20 

% podniků, na konci devadesátých let průměrné procento reorganizací překračuje již 30 %. Vzhledem 

k současnému turbulentnímu prostředí by velké podniky měly očekávat reorganizaci hlavních procesů zhruba 

jednou za tři roky. Většina menších podniků bude nucena provádět reorganizace menšího rozsahu (rozdělení, 

slučování sub-jednotek) dokonce ještě častěji. 
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alibisticky připisují recesi silný vliv, místo toho, aby hledaly problémy jinde. Ostatním 

vlivům většina respondentů připisuje žádný nebo nepatrný vliv. Lze chápat, že fluktuaci je 

připisován nízký vliv, protože většina zaměstnanců se v tomto období obává ztráty 

zaměstnání a tak se mnohdy smíří s nižším platem i horšími pracovními podmínkami, aby o 

pracovní místo nepřišli, protože nezaměstnanost je vysoká a pracovní místa se hledají 

obtížněji (zvláště v určitých oblastech). Rovněž vliv osobních zájmů je hodnocen jako nízký, 

což může být chápáno jako pozitivum v tom smyslu, že změny v organizaci neslouží jako 

prosazování individuálních zájmů, vytváření účelových funkcí, útvarů i pracovních míst na 

úkor efektivního fungování organizace. Jako zneklidňující se může jevit, a to především do 

budoucna, že důvodem změny organizační struktury není problém s kvalitou produkce.  

70, 5 % respondentů se domnívá, že pokles kvality produkce nemá žádný nebo má nepatrný 

vliv na změnu organizační struktury. Takto vysoké procento podniků si myslí, že nemá 

problémy s kvalitou produkce. Udržení kvality je nikdy nekončící proces, spojený i 

s reorganizací procesů, proto se dá spokojenost s tím, co není definitivní hodnotit jako hrozba 

do budoucna.  

Ve změně organizační struktury lze zaznamenat trend k posunu k organizačním 

strukturám pružnějším, tedy především s výraznou převahou organizační struktury procesní 

(viz graf. č. 5. 6).  

 

6. 2. 1 Verifikace hypotézy H2 

S dílčím cílem číslo dvě souvisí hypotéza H2: 

Trend k uvolňování organizačních struktur (k zavádění pružných prvků do organizační 

struktury) se projevuje u méně než 60 % velkých podniků v ČR. 

Pro vyhodnocení této hypotézy byly shrnuty výsledky otázek číslo 15-24 (část C) 

dotazníkového šetření do tab. 5. 12, kde jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky organizační 

struktury, dle kterých je možné zhodnotit, zda se trend k plošším a pružnějším strukturám 

projevuje i ve velkých podnicích v ČR. 

Vysoké procento (73,5 %) organizací má, počet stupňů řízení v nové organizační 

struktuře nižší než v původní (viz tab. č. 5. 12), ale zkrácení délky řídícího řetězce v těchto 

strukturách není nijak výrazné. Pouze 6 % organizací má 2 stupně řízení a 28 % organizací 

má 3 stupně řízení, tedy celkem u 34 % organizací lze organizační strukturu považovat za 

plochou. Vyšší počet stupňů řízení již nelze považovat za výrazné zkrácení délky řídicího 
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řetězce (snížení hierarchických stupňů), a proto tato charakteristika nesplňuje podmínku, že 

více než 60 % organizací má plochou organizační strukturu. Přestože jen 31,5 % respondentů 

uvádí, že jejich organizace má procesní organizační strukturu, 67,3 % respondentů říká, že 

jejich útvary vznikly na základě probíhajících procesů. Procento organizací, ve kterých 

vznikají útvary na základě probíhajících procesů, tedy překračuje 60 %, a proto je tato 

charakteristika považována za splněnou. 68,4 % organizací považuje svou organizační 

strukturu za decentralizovanou. Ovšem v kontextu dalších otázek je zřejmé, že decentralizace 

není doprovázena převážně horizontální komunikací. Tento problém mohl vzniknout i 

nejednoznačně formulovanou otázkou, protože management chápe např. divizní uspořádání 

jako decentralizované, ale komunikace probíhá po vertikální linii od centrály k divizím a 

samotné divize mezi sebou nekomunikují. Kromě stylu řízení, kdy direktivní styl převažuje 

pouze u 19 % organizací, jsou ostatní charakteristiky nesplněny (procento organizací, které je 

splňuje, nepřekračuje stanovených 60 %). Nejvyššího stupně hodnocení (4 a 5) u 

charakteristik: stupeň delegování, využití týmové práce a míra iniciativy a samostatnosti 

zaměstnanců, není dosahováno u více než 60 % podniků. Protože většina charakteristik (z tab. 

č. 5.12) není splněna, lze říci, že trend k uvolňování organizačních struktur se neprojevuje u 

více než 60 % podniků v ČR a výše uvedená hypotéza H2 platí.   

Pro zachycení trendu mohou být srovnány závěry výzkumu profesora Trunečka 

(Truneček, 2009) resp. jeho třetí fáze z období 2006-2007 s výsledky šetření realizovaného 

autorkou v roce 2012 v rámci disertační práce (současnost):  

 45 % organizací udávalo, že jejich počet stupňů řízení je větší než 4 - v současnosti  

32 %,  

 64 % organizací bylo organizováno na základě probíhajících procesů - v současnosti 

67,3 %,  

 týmovou práci nevyužívalo 35 % organizací a základem fungování organizace byla 

u 26 % organizací - v současnosti týmovou práci nevyužívá 7 % organizací a 

základem fungování jsou u 21 % organizací, 

 převažující horizontální komunikace fungovala u zhruba 40 % organizací a  

v současnosti je toto procento podobné, tedy 44,9 %,  

 pravomoci nedelegovalo téměř 50 % organizací a ani v této oblasti není vidět výrazný 

posun, v současnosti je toto procento nedelegování také téměř 50 %, 

 dodržování vztahů nadřízenosti a podřízenosti vyžadovalo 23 % organizací, 

v současnosti pouze 9 %. 



116 

 

Závěrem lze říci, že v uvedených oblastech nedošlo v období zhruba pěti let k žádným 

výrazným změnám nastoupeného trendu. Nelze tedy říci, že by se světové trendy ve vývoji 

organizačních struktur výrazněji odrážely v podnicích v ČR. Lze také konstatovat, že 

nesrovnalosti, které zjistil při svém výzkumu prof. Truneček, byly zaznamenány i autorkou v 

realizovaném výzkumu. Zejména jde o rozpor mezi představou manažerů a skutečným 

fungováním organizace, což se nejvíce projevuje právě u procesního organizování, které je 

deklarováno, ale následně je uvedeno, že organizace má vertikální komunikaci, nízký stupeň 

delegování a nevyužívá týmovou práci. Manažeři mají nedůvěru ve schopnosti svých 

zaměstnanců, informace jsou pro ně nástrojem moci a nechtějí je sdílet, o čemž svědčí i 

neochota účastnit se různých šetření.   

6. 3 Ověření existence vztahu mezi organizační strukturou a výkonností 

Dílčí cíl číslo 3: Na základě hodnocení manažerů ověřit, zda existuje vztah mezi 

organizační strukturou a výkonností organizace, vychází z teoretických poznatků a dříve 

realizovaných výzkumů jiných autorů. Na jejich základě lze předpokládat, že vhodná 

organizační struktura je prostředkem k realizaci cílů a zvýšení výkonnosti organizace. 

Samozřejmě, že organizační struktura nemůže být chápaná jako změna organizačního grafu, 

které je docíleno pouze překreslením organigramu, ale jako důsledek změny podnikových 

procesů, což může trvat měsíce, a navíc je potřeba ji podpořit změnou podnikové kultury a 

podporou adaptace zaměstnanců na nové způsoby práce
74

. Dle Gibbse (2012) dvě třetiny 

manažerů velkých společností potvrdily, že schopnost vytvořit interní propojení procesů 

napříč organizací bylo zdrojem jejich síly. Příklady velkých společností ve světě, které 

změnou organizační struktury, reorganizací procesů a vysokou samostatností a 

důvěryhodností zaměstnanců odvrátily (zmírnily) propad své výkonnosti a zachovaly si 

konkurenceschopnost (i zdraví), vedly ke stanovení výše uvedeného dílčího cíle. Na základě 

tohoto cíle byla stanovena hypotéza H3. 

6.3.1 Verifikace hypotézy H3 

S dílčím cílem číslo tři souvisí hypotéza H3: 

Zavedení pružných prvků do organizační struktury velkých podniků má pozitivní vliv na 

jejich výkonnost tzn.: existuje vztah mezi organizační strukturou a výkonností organizace.  

                                                 
74

 McKinsey Quarterly (June 2012), Gibbs, Heywood, Weiss. 
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Na základě výsledku Chí kvadrát testu lze zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci 

vztahu mezi strukturou a výkonností podniku. Hypotéza H3 platí. Hodnoty koeficientů 

zjišťující sílu toho vztahu indikují slabou závislost, což bylo předpokládáno, neboť výkonnost 

(i zdraví) podniku je ovlivňována celou řadou činitelů s různou sílou působení. Vztah mezi 

strukturou a výkonností (zdravím) je samozřejmě složitější, není přímý, ale je zprostředkován, 

což znamená, že vhodná organizační struktura usnadňuje například komunikaci, učení se, 

inovace, a to by se mělo odrazit ve výkonnosti organizace a její dlouhodobé perspektivě. 

V praxi to znamená flexibilní možnost reakce na potřeby zákazníka, zkrácení doby trvání 

procesů, zvýšení úrovně kvality (vhodnější struktura vede k menšímu množství chyb) aj. 

Z rozhovorů s respondenty dále vyplynulo, že vliv změny organizační struktury na výkonnost 

organizace nelze posuzovat jen na základě finančních ukazatelů, protože skrze ně se pozitivní 

vliv nemusí projevit bezprostředně, ale mnohdy až v delším časovém horizontu. Respondenti 

uváděli, že změnu struktury hodnotí jako pozitivní i přesto, že finanční ukazatelé tomu 

nenasvědčují, protože vyřešila problém, který byl sledován. Zde může být připomenuto, že 

pokles výkonnosti byl uváděn jako nejsilněji působící důvod, který vedl ke změně organizační 

struktury.      

 

6.4 Implikace výsledků pro českou podnikatelskou sféru 

Dílčí cíl číslo 4: Odvodit z provedených průzkumů závěry a doporučení pro českou 

podnikatelskou sféru. 

Z analýzy zahraničních zdrojů a provedeného šetření ve velkých podnicích v ČR je 

možné učinit určité závěry. Především je nezbytné říct, že neexistují jednoznačná doporučení 

týkající se způsobu uspořádání organizace tedy volby organizační struktury v podniku, aby 

podnik dosahoval excelentních výsledků. Odborníci a specialisté, zabývající se touto 

problematikou v rámci dlouhodobých (i desetiletých) výzkumů, nedocházejí k jednotným 

závěrům pro optimální organizační uspořádání podniku, a proto v rámci tohoto dílčího cíle 

disertační práce rovněž nejsou předložena konkrétní doporučení. Kopírování nejlepších 

podniků (tzv. best practise) ve snaze o dosahování lepší výkonnosti totiž většinou selhává. 

Každá organizace musí zvolit konkrétní postup organizování na základě svých vnitřních i 

vnějších podmínek, které její rozhodnutí ovlivňují. Z výzkumu realizovaného autorkou ve 

velkých podnicích v ČR vyplývá, že organizačnímu rozvoji a organizační struktuře nebyla 

věnována v minulých letech velká pozornost. Určitý posun a soustředění pozornosti lze 

spatřovat v oblasti procesního řízení. V některých případech lze však z vyhodnocených otázek 
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soudit, že se spíše jedná o moderní záležitost než o porozumění problematice fungování 

procesní organizace, což je zřejmé z odpovědí, které si vzájemně odporují.  

Vzhledem k základnímu členění disertační práce na část teoretickou a část praktickou, 

lze vyjádřit závěry pro podnikovou praxi na základě analýzy a komparace dostupných 

literárních a internetových zdrojů a na základě výsledků realizovaného výzkumu v podnicích 

v ČR.  

 

6.4.1 Implikace výsledků teoretické části disertační práce 

Jak bylo řečeno, organizování je považováno za kritickou (rozhodující) dovednost a 

schopnost pro každý podnik. Přesto téměř jedna třetina změnových programů končí 

neúspěchem (selhává). 70 % selhání je dáno neproduktivním chováním managementu a 

slabým zdravím organizace. K hlavním bariérám organizačních změn patří níže uvedené, a 

proto je možné organizacím doporučit, aby se při realizaci organizačních změn zaměřily na 

jejich překonání: 

39 % selhání je dáno odporem zaměstnanců ke změnám, 

33 % chováním manažerů nepodporujícím změnu, 

14 % neadekvátními zdroji nebo rozpočty, 

14 % selhání tvoří další překážky. 

Vedení podniku by se nemělo zaměřit jen na jednorázový cyklus změn, ale chápat změnu jako 

permanentní proces. Organizace by se měla naučit „učit se“ tak, aby byla schopná reagovat 

flexibilně, aby se mohla přizpůsobit tomu, co budoucnost přinese. Jen organizace, která je 

schopná učením trvale hledat nové zdroje hodnoty, zachytit je rychleji a efektivněji než 

konkurence si vytváří maximální konkurenční výhodu.  

 Na základě kompromisu (mezi schopnosti změnit se, znalostní kapacitou, efektivností a 

inovativností) a se zjištěním, že nové organizační modely nejsou vhodné do všech prostředí, 

lze manažerům – praktikům doporučit, aby postupovali při implementaci nových modelů 

obezřetně. Volba organizační struktury závisí na podniku (používané technologii, jeho 

velikosti, zvolené strategii), odvětví, ve kterém podnik působí, ale také na demografických 

podmínkách, struktuře pracovní síly, stabilitě prostředí apod. V současné době je zřejmé, že 

stabilní ekonomické prostředí, ve kterém dobře fungovaly klasické (mechanické) organizační 

struktury, neexistuje, proto by manažeři podniků měli zvažovat jejich změnu a postupný 

přechod ke strukturám organickým (pružným). Prvním krokem může být „roubování“ (právě 

evropské „starší“ podniky jsou často schopné selektivně zavést například interní sítě v rámci 



119 

 

existující struktury), tedy uplatnění prvků nových organizačních modelů do základních 

stávajících (starých) struktur. Tyto organizační hybridy jsou schopné získat to nejlepší 

z nových organizačních modelů bez toho, aby zahodily všechno z těch starých.  

 

6.4.2 Implikace výsledků praktické části disertační práce 

Globalizace způsobila, že české podniky působí ve stejně náročných 

hyperkonkurenčních podmínkách jako podniky kdekoliv jinde na světě. Na základě 

empirického šetření, kterého se zúčastnilo 98 velkých podniků v ČR, lze vyvodit určité 

závěry, ale spíše obecnějšího charakteru (a to i proto, že výběrový soubor není úplně totožný 

se základním), protože konkrétní řešení organizační struktury musí vycházet z konkrétních 

podmínek daného podniku. Pozitivní trend odklonu od funkčních a liniově-štábních struktur 

ke strukturám síťovým, ale především k procesním, je poznamenán odpověďmi, které tento 

trend plně nepotvrzují. Jde o rozpor mezi tím, co manažeři deklarují a skutečným fungováním 

organizace. Manažeři si musí ujasnit pojmy a souvislosti, které s problematikou procesní 

organizace souvisejí (resp. s problematikou organických struktur obecně) a také je úspěšně 

realizovat ve svém podniku. Procesní organizace nemůže být hierarchická (tzn. mít pět stupňů 

řízení, být centralizovaná, mít převažující hierarchický směr komunikace a nevyužívat 

týmovou práci), což jsou právě nesrovnalosti vyplývající z realizovaného průzkumu. Průzkum 

ukázal, že manažeři si uvědomují význam zlepšování procesů (organizace procesů) a věnují 

mu pozornost, ale je nezbytné, aby úprava procesů byla doprovázena dalšími 

komplementárními prvky, a to především získáním a udržením kompetentních pracovníků, 

jejich vzděláváním, odměňováním, motivací, jejich aktivním zapojením do podnikových 

procesů, aby mohli uplatnit své schopnosti. Změna organizační struktury není pouze změna 

organigramu nebo změna procesu, neboť manažeři musí dosáhnout synergie strategie, 

podnikových procesů, organizační struktury i organizační kultury. Zjištěné skutečnosti z 

empirického šetření můžeme doplnit do původního modelu na obr. 5.1 (viz obr. 6.1).     
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Obr. 6. 1 Model zahrnující výsledky šetření 
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7 Závěr 

Role organizování a organizačních struktur v současné době nabývá na významu. 

Organizování je chápáno jako nezbytná manažerská dovednost a zatímco teoretikové 

přicházejí s novými typy organizačních struktur a vyzdvihují jejich výhody, praktici zůstávají 

poněkud stranou a nové moderní modely výrazněji neaplikují.    

Cílem disertační práce bylo zachytit světové vývojové trendy organizačních struktur, 

ověřit, zda se tyto vývojové trendy odrážejí (projevují) v organizační struktuře velkých 

podniků v České republice a identifikovat faktory ovlivňující organizační strukturu 

v podnicích v České republice.  

Provedené analýzy současného stavu poznání umožnily zjistit trendy ve vývoji 

organizačních struktur ve světě a vlivy, které na organizační změny působí. Tyto poznatky se 

staly základem pro komparaci se současným vývojem v podnicích v ČR. Situace v české 

podnikové sféře byla zjišťována na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, 

zda působení identifikovaných vlivů je pociťováno rovněž v českých podnicích a jaká je 

intenzita tohoto působení. Jeden z dílčích cílů byl zaměřen na vztah mezi organizační 

strukturou podniku a jeho výkonností. 

Světový trend ve vývoji organizačních struktur velkých podniků směřuje k uvolňování 

klasických organizačních struktur, k decentralizaci, snížení počtu stupňů řízení a využití 

týmové práce. Skutečnost, že tyto trendy v organizačních strukturách zejména světových 

podniků existují, že pružné prvky organizačních struktur v určitých podmínkách a v určitém 

prostředí fungují, dokládají příklady podniků, které je uplatňují a jsou většinou úspěšné. Tyto 

struktury s uplatňovanými pružnými prvky však nejsou plošně rozšířeny, a to ani ve 

vyspělých zemích s tržní ekonomikou, přesto že vhodné organizační uspořádání by mělo být 

významnou konkurenční výhodou
75

. V českých podnicích dochází k nárůstu organizačních 

změn po roce 2009, kdy se podniky dostávaly do problémů v souvislosti s nastupující recesí a 

snažily se změněným podmínkám přizpůsobit. Zvýšená organizační aktivita českých podniků 

je zaznamenána i Českým statistickým úřadem, který uvádí nárůst počtu organizačních 

inovací v letech 2008 – 2010 ve srovnání s léty 2006 – 2008
76

.    

                                                 
75

 K organizačním změnám však podniky přistupují většinou až v okamžiku vzniku problémů (DuPont Chemical 

Company, 2002, Unilever 90tá léta, Microsoft, 2002, Coca-Cola, 2004 a mnoho dalších). 
76

 V tomto období podniky zavedly ve větší míře nové metody organizace vnějších vztahů. Podíl této inovace se 

u organizačně inovujících podniků zvýšil o 6,5 procentních bodů (zřejmě reakce podniků na změny vztahů 

v ekonomice způsobené krizí). Využití nových metod organizace pracovních povinností a rozhodování se 

zvýšilo pouze nepatrně o 0,5 procentních bodů a v případě zavedení nových obchodních technik došlo k poklesu 

podniků, které zavedly tento typ inovace. Velké podniky v tomto období inovovaly více nové metody organizace 
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Průzkum zaznamenal také v podnicích v ČR odklon od hierarchických organizačních 

struktur, zejména směrem k procesní organizaci, kdy útvary nejsou tvořeny na základě 

funkční specializace, ale na základě procesů. Patrný byl však i nesoulad mezi tím, co 

manažeři deklarují a tím, jak organizace funguje. Zda jde o neznalost problematiky ze strany 

manažerů nebo skutečně reálný obraz situace v podnicích v ČR, se lze jen domnívat. Ačkoliv 

byl zjištěn vztah mezi organizační strukturou a výkonností podniku, jeví se jako velmi slabý, 

což bylo předpokládáno vzhledem ke složitosti prostředí, ve kterém organizace působí a 

komplexnímu působení řady faktorů ovlivňujících výkonnost podniku.     

 Mezi identifikované vnější vlivy, které dle respondentů působily na změnu organizační 

struktury v podnicích v ČR, se řadí technologické změny, turbulentní změny a snaha o 

vytváření partnerství a aliancí, kdy podniky spojují své síly k realizaci náročných projektů. 

Z vnitřních vlivů je to především strategie, technologie používaná v podniku a styl řízení. 

Určitý vliv respondenti připisují i demografickým změnám a rozmanitosti pracovní síly. 

Vesměs je síla působení těchto vlivů respondenty hodnocena jako slabší než například v USA.    

Nestabilita prostředí, ve kterém organizace působí, permanentně ovlivňuje problematiku 

organizačního rozvoje, organizačního projektování a organizačních struktur (resp. jejich 

teoretickou základnu) a stále více výzkumů a publikací se zabývá touto oblastí. Podniková 

sféra je zase nucena hledat praktická řešení pro synchronizaci s prostředím, aby si udržela 

konkurenceschopnost.  

Další výzkum by mohl být zaměřen například na sledování změn organizačních struktur 

a jejich vztahu k problémům, které s touto změnou souvisejí ve vybraném odvětví (nebo 

odvětvích) s možností uplatnění benchmarkingu podniků v tomto odvětví (odvětvích). Je 

možné se zaměřit na komparaci problémů podniků v daném odvětví a zjistit, zda na 

analogické problémy také podobně reagují. Na základě složitějšího modelu lze také sledovat 

vztah mezi organizační strukturou, úrovní komunikace, inovativností, motivací zaměstnanců a 

výkonností organizace. Možným způsobem by bylo také zpracování případových studií. 

Následující výzkum by také mohl být zaměřen pouze na problematiku procesní 

organizace, tedy na sledování praktických problémů při jejím zavádění, a mohl by věnovat 

pozornost vztahu mezi organizací procesů a procesní organizací. V obou případech bude 

nutná velmi úzká spolupráce s podnikovou sférou. Zkušenosti z realizace současného 

průzkumu ukázaly, že spolupráce s podnikovou sférou je problematická, protože ochota 

                                                                                                                                                         
pracovních povinností a rozhodování (nárůst o 8,6 procentních bodů) a také nové metody organizace vnějších 

vztahů (nárůst o 4,2 procentní body). Zdroj: Český statistický úřad 
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manažerů účastnit se výzkumů a otevřeně sdělovat informace je v současných podmínkách 

nízká.     
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CONCLUSION 

The role of organizing and organizational structures are currently gaining importance. 

Organizing is seen as a critical management skill and while the theorists are coming up with 

the new types of organizational structures, highlighting their benefits, the practitioners remain 

somewhat aside and do not apply new modern models significantly.  

The aim of this thesis was to capture the global trends in organizational structures, to 

verify whether these trends influence the organizational structure of large enterprises in the 

Czech Republic and to identify the factors affecting organizational structure in companies in 

the Czech Republic.  

The current state analyses captured the developmental trends in organizational 

structures in the world and the factors influencing organizational changes. The findings 

provided a basis for a comparison with the current developments in enterprises in the Czech 

Republic. The situation in the Czech corporate sector was monitored on the basis of survey, 

whose objective was to determine whether the effects of the identified factors can be felt also 

in Czech enterprises and what is the strength of these effects. One of the partial aims was 

focused on the relationship between organizational structure and its performance.  

The prevailing global trend in the development of organizational structures in large 

enterprises is currently shifting away from the classical organizational structures towards 

decentralization, reducing the number of management levels and the use of teamwork. The 

survey detected a similar trend with enterprises in the Czech Republic, i.e. the trend away 

from hierarchical organizational structures, especially towards process organization. But there 

was also a perceptible discrepancy between what managers declare and how the organization 

works. Although the relationship between organizational structure and performance was 

found, it appears to be very weak, which had been expected because of the complexity of the 

environment in which the organization operates and complex variety of factors affecting 

business performance. The results of the empirical survey  suggest that the technological 

environment, turbulent changes and the creation of partnerships and alliances are the strongest 

external factors influencing the organizational structure of a company. The strongest internal 

factors seem to be the changes in strategy, management style and technology used in the 

company.  Some influence is also attributed by the respondents to demographic change and 

workforce diversity but the effect force of these influences is rated as weaker than for 

example in the USA.  
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Further research might be focused on the monitoring of the changes in organizational 

structures and their relation to problems connected with this change in the selected sector (or 

sectors) with the posibility of benchmarking of enterprises in the sector(s). It is possible to 

focus on the comparison of the problems of enterprises in the sector and determine whether or 

not they respond to analogical problems similarly. A more complex model could also trace 

the relationship between organizational structure, the level of communication, innovation, 

employee motivation and performance of the organization. Case studies could also be an 

option.  

The following research could also be directed only to the issues of process organization, 

monitoring the practical problems which may occur during their implementation, paying 

attention to the relationship between the organization's processes and process organization. In 

either case, close cooperation with the business sector will be necessary. 
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