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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. 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 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.  

 



 

3 
 

2 Cíl a struktura práce 

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
1
.  

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 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. 

                                                           
1
 Výkonnost je v disertační práci pojímána dle Wagnera (2009), Keller, Price (2011)  
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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. 

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.  

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. 

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 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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3 Osnova práce 
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4 Obsah a metodický postup práce 

Práce je strukturována do sedmi kapitol. Stěžejními kapitolami jsou Teoretická východiska 

(kap. 3.), Metodika práce (kap. 4) a Výsledky empirického výzkumu (kap. 5.).  Teoretická část 

disertační práce je založena na deskripci a analýze zahraničních i českých literárních a elektronických 

zdrojů. V této části jsou uvedeny definice pojmů a objasněny vztahy mezi organizačním rozvojem, 

organizačním designem a organizační strukturou. Dle přístupu kontingenční školy je organizační 

struktura a způsoby fungování organizace funkcí podmínek, ve kterých organizace existuje. Jsou zde 

proto charakterizovány faktory, jejichž vliv na organizační strukturu je považován za významný 

z pohledu různých autorů. Vzhledem k rozdílným závěrům zahraničních výzkumů, které se zabývaly 

vztahem mezi organizační strukturou a výkonností organizace, byl jeden z dílčích cílů zaměřen na 

ověření hypotézy, zda tento vztah existuje v podnicích v ČR. Vzhledem k tomu, že výkonnost lze 

hodnotit z různých pohledů tzn., že přístup k hodnocení výkonnosti závisí na vztahu zájmové skupiny 

k organizaci, jejich preferencích i na vztazích zájmových skupin mezi sebou, byla výkonnost v rámci 

disertační práce chápaná v jejím nekvantitativním pojetí. Nekvantitativní pojetí výkonnosti odpovídá 

pojetí zdraví organizace dle Keller, Price (2011), kteří rozlišují výkonnost a zdraví organizace. Za 

výkonnost považují 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. Podnik, 

který nemá stabilní (silné) zdraví, nemůže dlouhodobě prosperovat. Zjednodušený model abstrahuje 

od ostatních vlivů, které na výkonnost podniku v reálném prostředí působí. Součástí kapitoly je i 

charakteristika organizačních struktur se zaměřením na tzv. pružné (organické) organizační struktury, 

jejich uplatnění a příklady fungování v podnicích.  

Empirická část disertační práce je založena na datech získaných na základě dotazníkového šetření. Při 

zpracování dat byl využit statistický program SPSS.  Základní soubor tvoří podniky, které splňují 

zvolené podmínky: 

 působí na území ČR – objektem zkoumání jsou podniky v ČR, 

 mají 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.  
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Soubor byl získán zadáním výše uvedených podmínek do databáze Albertina data
3
. Do souboru nejsou 

zařazeny podniky, jejichž CZ NACE dle převažující činnosti je třída 72 až 99 (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. 

Výběrový soubor tvoří 98 podniků.   

  

 

 

  

                                                           
3 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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5 Aplikované metody práce 

Teoretická část disertační práce je zpracovaná na základě české i zahraniční literatury a 

elektronických zdrojů především pomocí metody deskripce, analýzy, komparace a syntézy. Na základě 

sekundárního výzkumu a pozorování byly stanoveny hypotézy. 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. Praktická část zpracovává data získaná 

realizovaným výzkumem, který lze charakterizovat jako neexperimentální (výzkumný proces 

neobsahuje záměrnou manipulaci proměnnými ze strany výzkumníka), jednorázový a krátkodobý (byl 

realizován na jaře 2012). Zdrojem těchto primárních dat je dotazování, a to písemné, formou 

dotazníku a dále pozorování a sběr dokumentů. Rozhovor byl pouze doplňkovým zdrojem informací a 

jako forma byl zvolen rozhovor volný popřípadě polostrukturovaný, kdy otázky vycházely 

z dotazníku.   

Data získaná dotazníkovým šetřením byla vložena do statistického programu SPSS. Při 

vyhodnocování dat byly zjišťovány četnosti jednotlivých odpovědí – absolutní a relativní a na jejich 

základě byly určeny statistické charakteristiky. Většina proměnných, které se v práci vyskytují, jsou 

proměnné nominální nebo ordinální. 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 právě pomocí nominálního popřípadě ordinálního měření (jde 

tedy o proměnné nominální nebo ordinální), což je časté právě při zpracování výsledků dotazníkového 

šetření.  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. Pro tabulky 

s rozdílným počtem řádků a sloupců lze použít Cramerovo V, které rovněž nabývá hodnot v intervalu 

<0; 1>. Pro zjištění míry závislosti mezi ordinálními proměnnými může být použito Goodmanova-

Kruskalova γ (gama), Kendallova τb (tau-b), Kendallova τc (tau-c). Použití koeficientů je spojeno 

s určitými podmínkami.  

Pro porovnání průměrů (porovnání průměrného vlivu faktorů vnějších a vnitřních) je možno použít T 

test, pokud provedený test normality potvrdí normální rozdělení. Tento test byl proveden graficky a 

některé proměnné nesplňovaly podmínku normálního rozdělení, proto byla použita neparametrická 

alternativa tohoto testu, a to Wilcoxonův test. K analýze vlivů působících na organizační strukturu 
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byla použita metoda faktorové analýzy a ANOVA, respektive její neparametrická alternativa 

Kruskalův -Wallisův test
4
.   

 

6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

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 týmovou práci i samostatnost 

a iniciativu zaměstnanců je správný. Tento trend je odrazem neustále a rychle se měnících podmínek 

v prostředí, ve kterém organizace operují. 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. Průzkum zaznamenal také v podnicích v ČR trend odklonu od hierarchických 

organizačních struktur, zejména směrem k procesní organizaci. 

Stručné shrnutí výsledků dle dílčích cílů a hypotéz: 

Dílčí cíl č. 1: 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. Na základě výsledků 

faktorové analýzy 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 a vlivem vytváření 

partnerství a aliancí. 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.     

                                                           
4
 Nulová hypotéza předpokládá, že měření ve skupinách mají stejné mediány.   
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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.  Hypotéza H1, o stejném působení vnějších i 

vnitřních vlivů na organizační strukturu, neplatí. Silnější vliv je připisován vlivům vnitřním. 

Dílčí cíl č. 2:  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. 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 %). Ostatním vlivům většina respondentů připisuje žádný 

nebo nepatrný vliv. Trend k uvolňování organizačních struktur se neprojevuje u více než 60 % 

podniků v ČR a hypotéza H2 platí. 

Dílčí cíl č. 3 a hypotéza H3: 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. 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.      

Dílčí cíl č. 4: 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 ani v rámci tohoto dílčího cíle nejsou předložena konkrétní doporučení. 
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Každá organizace je jedinečná, a proto i řešení její organizační struktury by mělo být svým způsobem 

jedinečné a mělo by vycházet z konkrétních podmínek daného podniku. Změna organizační struktury 

není pouze změna organigramu nebo změna procesu, neboť manažeři musí dosáhnout synergie 

strategie, podnikových procesů, organizační struktury i organizační kultury. 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 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.  

Závěrem je možné poukázat na další možnosti výzkumu, který 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. Jiným směrem výzkumu by mohlo být zaměření se pouze na problematiku procesní 

organizace, tedy na sledování praktických problémů při jejím zavádění, a věnovat pozornost vztahu 

mezi organizací procesů a procesní organizací. V obou případech bude nutná velmi úzká spolupráce 

s podnikovou sférou.  
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9  Summary  

Key words: Organizational development, organizational  design, organizational structure, organic 

organizational structure, companie´s performance, 

   

 The aim of the thesis entitled „Development trends in organizational structure of large 

corporations and their manifestations in the Czech Republic”, is to capture the global development 

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 the organizational 

structure in companies in the Czech Republic. The organizational structure is seen as one of the 

success factors of a company (McKinsey 7S model, Leavitt´s diagram), and therefore it can be 

expected that the appropriate organizational structure will lead to a higher business performance.  

The theoretical part of this thesis is based on the description and analysis of both foreign and 

Czech literary and web sources. This part of the thesis provides definitions of terms and explanation of 

the relationship between organizational development, organizational design and organizational 

structure. According to the contingency school the organizational structure and methods of operation 

are a function of the circumstances in which companies exist. Therefore the factors whose influence 

upon the organizational structure is considered significant are also characterized in this part. As 

various foreign studies examining the relationship between organizational structure and organizational 

performance differ in their findings, one of the partial aims is focused on the hypothesis verification 

whether or not this relationship exists in enterprises in the Czech Republic. A simplified model 

abstracts from other factors influencing the company's performance in the real environment. The 

chapter also characterizes some modern (flexible) organizational structures, their application and 

functioning.  

The empirical part is based on the data obtained by a questionnaire survey. The data were 

processed with statistical program SPSS. The hypotheses were verified by using statistical methods. 

To analyze the factors influencing the organizational structure, factor analysis and ANOVA methods 

were used. The results of the empirical survey are summarized according to the partial aims and 

hypotheses. 

The empirical survey results suggest that the development of organizational structures is 

directed from the hierarchical structures through the matrix structures towards the networks of the 

decentralized business units. However, it must be said that the set trend towards flat and decentralized 

structures, with the predominant horizontal communication and supporting the employee 

independence and initiative is correct, but slow and it cannot be considered widespread either in 

Europe or in the world. This conclusion can also be applied to the sample of companies in the Czech 

Republic. Although the relationship between organizational structure and performance has been found, 
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it appears to be very weak. 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 a company.         
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