
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá plánováním ve výrobním podniku. Úvodní část 

specifikuje plánování jako jednu z manažerských funkcí a popisuje další manažerské 

funkce. V navazující části je popsán význam plánování v podniku a definovány pojmy, 

které s plánováním v podniku souvisejí. Třetí kapitola popisuje proces plánování v podniku 

a proces tvorby dlouhodobého a strategického plánu. Poslední kapitola zkoumá trendy 

a přístupy strategického plánování a následně jsou zhodnoceny hlavní myšlenky, výhody 

a nevýhody plánování. 
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ABSTRACT 

The thesis analyses the process of planning in a manufacturing company. The first part of 

the paper describes planning as a management function in the context of other management 

functions, while the second section highlights the importance of company planning and 

covers relevant terminology. The third part describes the process of company planning, as 

well as the process of creating a long-term strategic plan, and the last chapter examines the 

trends and approaches to strategic planning, concluding with a review of its benefits and 

the main thought processes that underline the text of the abstract. 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je klíčový instrument řízení podniku, a tím je plánování. Toto 

téma mě oslovilo z toho důvodu, že bez ujasnění si cíle a vytvoření plánu, jak tyto cíle 

realizovat, se podnik stává neřízenou střelou. Toto téma je mi blízké a to z toho důvodu, 

jelikož jsem přesvědčena, že vše, co je dobře naplánováno, má vysokou šanci na úspěch.  

Hlavním cílem mé práce je vymezit plánování jako manažerskou funkci a jeho význam pro 

úspěšné vedení podniku. Dílčím cílem práce je poukázat na podobnost dlouhodobého 

a strategického plánování, ikdyž se na první pohled může zdát, že se jedná o jeden a tentýž 

nástroj řízení podniku. 

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela z odborné literatury pro oblast strategického 

managementu a plánování. 

Tato bakalářská práce je teoretická a člení se do pěti základních kapitol a dalších podkapitol. 

První kapitola se zaměřuje na vymezení manažerských funkcí plánování, organizování, 

vedení a kontrolu. V této kapitole se manažerské funkci plánování věnuji pouze okrajově. 

V druhé kapitole Plánování v podniku definuji význam plánování a zcela podrobně se 

zaměřuji na manažerskou funkci plánování jak z hlediska dlouhodobého, tak z hlediska 

strategického. Třetí kapitola pojednává o zcela zásadním nástroji plánování a tím je plán 

a postup tvorby plánu. Zde se zaměřuji převážně na tvorbu plánu dlouhodobého, ale také zde 

zmiňuji tvorbu plánu strategického.  Poslední čtvrtá kapitola se zaměřuje na vývojové trendy 

v oblasti plánování. 
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1 MANAŽERSKÉ FUNKCE 

Manažerské funkce  jsou činnosti, které manažer vykonává opakovaně, účelně a účinně tak, 

aby jeho práce byla úspěšná. Pod pojmem účelnost se nachází smysluplnost, tedy dělat věci 

tak, aby odpovídaly potřebám, cílům a etickým hodnotám podniku. Vykonávat činnosti 

účinně znamená, že manažer pracuje hospodárně.   

Hlavním smyslem manažerské práce je vykonávat tyto funkce tak, aby byly dosaženy cíle, 

které si podnikem stanovil. Vykonávání těchto manažerských funkcí ve vzájemném souladu 

je předpokladem tohoto dosažení cílů. Jednostranná realizace jednotlivých manažerských 

funkcí či nevyváženost skladby práce v rámci každé jednotlivé manažerské funkce vede 

k neplnohodnotnému naplnění funkcí dalších. [1]  

Manažerské funkce se dělí na postupné, tedy sekvenční a sukcesivní, a průběžné, tedy 

paralelní a simultánní. [3]  

1.1 Členění manažerských funkcí 

Rozmanité koncepce obsahové náplně manažerských funkcí i jejich odlišné členění existují 

jak ve vývoji manažerského myšlení, tak i v dnešní manažerské literatuře. Ke správnému 

porozumnění koncepcí manažerských funkcí je podstatná správná orientace v  klasifikaci 

manažerských funkcí. Z toho důvodu jsou níže uvedena některá významná pojetí členění 

manažerských funkcí. [1]  

Henri Fayol, francouzský teoretik, je považován za hlavního zakladetele pojetí manažerských 

funkcí. Fyzol je také považovánza jednoho z prvních průkopníků managementu. Z pohledu 

manažerské práce jako celku a nutného charakteru vedoucího pracovníka uvedl do oblasti 

managementu pět funkcí a to následujícím způsobem [1]: 

 plánování („planning“) – je chápáno jako určení cílů a postupů, jak těchto cílů může 

být dosaženo, 

 organizování („organizing“) – znamená zajištění zdrojů a dalších podmínek, které jsou 

potřebné pro dosažení cílů, 

 přikazování („directing“) – je zastoupeno přidělováním povinností a pokynů 

podřízeným či spolupracovníkům, 
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 koordinace („coordinating“) – představuje snahu o zharmonizování činností 

podřízených, 

 kontrola („controlling“) – zde patří zhodnocení a ověření souladu dosažených 

výsledků a s plánovaným a přijetí závěrů.  

Tvůrce managementu uznávaného po celém světě Peter F. Drucker ve své práci klade důraz 

na hlavní náplň činnosti manažera a to v tomto pojetí [1]: 

 určení cílů a možností jejich uskutečnění („setting obectives“), to je vlastně 

manažerská funkce plánování, 

 organizování („organizing“), jedná se o manažerskou funkci organizování, 

 motivace a komunikace („motivation and communication“), to je vlastně manažerská 

funkce vedení, 

 měření („measurement“), respektive zhodnocování dosažených cílů, 

 rozvoje pracovní způsobilosti kolektivu i sebe („developing people, including 

himself“). 

Peter F. Drucker vyjadřuje hlavní manažerské činnosti zkráceně takto [1]: 

 plánování („planning“), 

 orgaizování („organizing“), 

 integrování („integrating“), 

 měření („measurement“). 

Druckerova koncepce sjednocení má zde specifický obsah, a to vytvoření vztahů spolupráce 

lidí.  

H. Koontz a H. Weihrich uvádějí toto členění manažerských funkcí [3]: 

 plánování („planning“), 

 organizování („organizing“), 

 rozmístění spolupracovníků a personální zajištění („staffing“), 

 vedení lidí („leading“), 

 kontrola („contolling“).  
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Na základě této klasifikace manažerských funkcí, která je jedna z nejrozšířenějších, založili 

komentář svého díla managementu právě Harold Koontz a Heinz Weihrich. Tyto funkce jsou 

v následujícím textu označovány jako sekvenční neboli postupné manažerské funkce. [1] 

Vedle postupných manažerských funkcí existují také paralelní neboli průběžné manažerské 

funkce. Tyto průběžné manažerské funkce pronikají postupnými manažerskými funkcemi. 

Průběžné manažerské funkce se dělí na [3]: 

 analýzu řešených problémů („analysis“) – prošetřujeme podstatu problému, lze ji 

pokládat i za součást rozhodování, 

 rozhodování („decision making“) – rozbor rozhodovacího problému (nebyla-li 

pokládána za samostatnou funkci), volba vhodné varianty, 

 implementaci („implementation“) – uskutečnění rozhodnutí.  

Management v podniku lze chápat jako uspořádaný proces uskutečňování všech 

manažerských funkcí (plánování, organizování, personální zajištění, vedení a kontroly), které 

jsou nutné, aby byl stanoven a dosažen cíl či cíle podniku. [3] 

V tabulce 1 „Přehled manažerských funkcí“ [6] jsou shrnuty manažerské funkce. 

Tab. 1 „Přehled manažerských funkcí“ [6] 

Manažerské funkce 

podle Druckera podle Koontze a 

Weihricha 

podle Applebyho podle Fayola podle Gullicka 

 plánování 

 organizování 

 kontrola 

 motivace a 

komunikace 

 rozvoj svůj i 

ostatních 

 plánování 

 organizování 

 vedení lidí 

 kontrola 

 výběr a 

rozmisťování 

pracovníků 

 

 plánování 

 organizování 

 přikazování 

 kontrola 

 

 plánování 

 organizování 

 přikazování 

 kontrola 

 koordinace 

 

 plánování 

 organizování 

 výběr a 

umístění lidí 

 přikazování 

 koordinace 

 rozpočtování 

 podávání zpráv 

(kontrola) 
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1.2 Postupné manažerské funkce 

Tato podkapitola je věnována postupným manažerským funkcím podle klasifikace Harolda 

Koontze a Heinze Weihricha. 

1.2.1 Plánování 

Plánování je základní manažerskou funkcí, ve které jsou zahrnuty všechny manažerské 

činnosti. Tato funkce se soustřeďuje do budoucnosti a vytváří spojnici mezi současným 

stavem a stavem, který s největší pravděpodobností nastane. Plánování, které je předmětem 

a cílem této práce, bude podrobněji analyzováno v dalších kapitolách. [3]  

Plánování je proces, během kterého se stanovují cíle a vytvářejí postupy k jejich dosažení. 

Aby bylo plánování efektivní je zapotřebí zajistit a využít informace k [1]: 

 identifikaci a diagnóze výchozího stavu, 

 předpokladu a odhadu eventualit plánovaného rozvoje v prostoru a čase, 

 určení cílů, jejich prostorové, hierarchické a časové organizaci a vzájemných vazeb 

cílů, 

 vytvoření návrhů a rozborů dovolených postupů pro dosažení zvolených cílů, 

 výběr scénáře plánu. Scénář je vhodná spojnice od výchozí situace k cílům. To vše 

včetně zhodnocení efektivního využití zdrojů a srovnání se s dalšími restriktivními 

podmínkami realizace, 

 určení postupu uskutečnění daného plánu a případné přizpůsobení na měnící se 

podmínky. 

Povaha takovéto přípravy i postupy realizace se mohou lišit, a to od zvláště kreativních 

plánovacích postupů strategického charakteru přes taktické postupy až k docela dobře 

sestaveným a mnohdy až rutinním postupům operativního plánování. [1] 

1.2.2 Organizování 

Organizování, jako jedna z manažerských funkcí, může být chápáno jako cílevědomá činnost, 

jejímž konečným cílem je uspořádat prvky a činnosti v podniku tak, aby maximálně přispěly 

k dosažení cílů, které si daný podnik stanovil. Důvod, proč se organizuje je ten, že velké 
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množství aktivit musí vykonávat více lidí. Jako výstup organizování lze chápat organizační 

strukturu, která je kostrou a tvrdým prvkem vnitřního prostředí společnosti. [3] 

Organizování je proces, který vede k určení a uspořádání dělby práce v podniku. Stanovuje 

tak pozici lidí, respektive postavení jednotlivců i kolektivů v hierarchické struktuře, jejichž 

úkolem je uskutečnění stanoveného plánu. [1]  

Organizování bere v potaz při organizaci dělby práce zvolené kritérium výběru (například 

vhodná specializace). Za tímto účelem sdružuje lidi do dílčích pracovních skupin, respektive 

vytváří formální organizační struktury.   

Způsob vyjádření formální organizační struktury (organizační řád, charakteristiky funkcí) 

informačně vypovídá o rozhodovací a realizační pravomoci a zodpovědnosti za určené 

činnosti i o vazbách mezi jednotlivými aspekty tohoto uspořádání (nadřízenost, podřízenost, 

spolupráce rovnoprávných útvarů).  

Informační procesy organizování jsou nicméně mnohem bohatší, a to o souhrn otázek ohledně 

působení a usměrňování neformálních organizačních struktur, o nestandardní postupy 

a neformální vztahy při sdružování a vedení lidí. [1] 

1.2.3 Personální zajištění 

Personální zajištění řídících i řízených dějů je velmi úzce spojováno s již zmíněnými úlohami 

organizování. Důraz je však kladen na schopnosti, znalosti, dovednosti a užitečné návyky 

pracovníků. Dochází k nalezení východisek nezbytných úkolů výběru, rozmisťování 

a přerozdělování spolupracovníků (včetně získávání nových pracovníků či využitelné 

substituce pracovní síly, rekvalifikace). [1] 

1.2.4 Vedení 

Do této manažerské funkce patří schopnost, dovednost a umění vůdčích pracovníků řídit, 

regulovat, stimulovat a motivovat nejen své podřízené, ale i spolupracovníky 

k plnohodnotnému, aktivnímu, kvalitnímu a tvůrčímu poslání své práce. [3]  

Vedení spolupracovníků se týká především těch procesů, které vyplývají ze vzájemné 

komunikace jak jednotlivců, tak kolektivů z pohledu vztahů nadřízenosti, podřízenosti, více či 

méně rovnoprávné spolupráce. Do funkce vedení patří formy přímého i nepřímého 

usměrňování a koordinace chování jednotlivců i kolektivů tak, aby včas, účelně a účinně plnili 
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zadané úkoly. Nemusí se jednat pouze o naplánované úkoly, protože účast lidí v řízených 

procesech vyžaduje reakci i na nepředvídané situace a změnu předpokladů, která vyplývá 

z nejistoty v budoucích procesech. 

Ke způsobům přímého usměrňování patří příkazy, instrukce, normy a ke způsobům 

nepřímého usměrňovaní se řadí metody hmotné i nehmotné stimulace, různé formy motivace 

a nepřímých doporučení. 

V rámci této funkce jsou řešeny nejen otázky vzájemných vztahů v řídící hierarchii, ale také 

otázky uvážení skrytých zájmů a úzkoprsé racionality v chování spolupracovníků. Ve vazbě 

na procesy organizování jsou aktuální otázky, které se týkají účelné míry autonomie důležité 

rozhodovací i výkonné pravomoci a zodpovědnosti v dílčích organizačních podsystémech. 

Lidé mají v managementu vždy mimořádný význam. [1] 

1.2.5 Kontrola 

Kontrola je významnou manažerskou funkcí a je integrální součástí práce každého manažera. 

Proces kontroly má charakter informačních procesů pro zhodnocení či změření kvantity nebo 

kvality průběžných a konečných výsledků v manažerské činnosti.  Tuto funkci lze definovat 

jako kritické zhodnocení současného stavu s ohledem na stanovený cíl. V podstatě jde 

o porovnání záměrů (cílů, plánů, standardů, norem) a reality (dosažených výsledků). Tímto 

porovnáním je posléze ukázáno, zda bylo dosaženo shody či neshody. [3]  

Proses kontroly má charakter informačních procesů pro zhodnocení či změření kvantity nebo 

kvality průběžných a konečných výsledků v manažerské činnosti. V zásadě jde o porovnávání 

záměrů (cílů, plánů, standardů, norem) a reality (dosažených výsledků). [1] 
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2 PLÁNOVÁNÍ V PODNIKU 

V následující kapitole je podrobně popsána základní manažerská funkce plánování a s ní úzce 

související pojmy. Jedná se o definici a vymezení pojmu plánování, plány, strategie, 

strategické plánování, strategický plán, vize, mise, hodnoty a cíle. 

2.1 Definice a význam plánování 

Pojem plánování je definován jako proces, který je cílený a směřující k dosažení podnikem 

vytyčeným cílům. [3]  

Plánování je rozhodovací postup, díky kterému manažeři na všech stupních řízení organizace 

zabezpečují dosahování vytyčených organizačních cílů. Výstupem této manažerské funkce je 

definování očekávaných výsledků v určeném čase, na požadované úrovni a za využití 

potřebných zdrojů. Umožňuje manažerům efektivně vykonávat všechny činnosti, které 

směřují k dosažení vytyčených cílů a plánů organizace. Jak již bylo zmíněno, jedná se tedy 

o rozhodovací proces zaměřený na cíl, který vede k realizaci stanovených cílů. Hlavním 

prostředkem realizace tohoto procesu je plán. [3]  

Plánování „buduje mosty“ mezi tím, kde se podnik nyní nachází, a tím, kam chce dojít. 

Vytváří podmínky pro to, aby se uskutečnily určité záležitosti, které by se třeba za jiných 

okolností nerealizovaly. Jen málokdy se podaří přesně předvídat budoucnost, okolnosti 

náhody mohou změnit i ty nejlepší plány. Pokud by nebylo vše plánováno, byl by běh věcí 

ponechán náhodě. Plánování je proces, který vyžaduje intelekt, tedy vyžaduje, aby se průběh 

činností stanovoval vědomě a rozhodnutí podniku se zakládalo na cílech, znalostech 

a důležitých odhadech. Výsledným produktem plánování je zpracování dobrého plánu. [3]  

Význam plánování lze shrnout do těchto hlavních bodů [14]: 

 Zvyšování efektivity - činnosti podniku jsou tím efektivnější, čím lépe jsou určeny 

cíle, stanoven vhodný způsob jejich dosažení, zabezpečeny vyžadované zdroje, 

stanoveny úkoly a definována kontrola. 

 Snižování rizika - plánování umožňuje snížit možná budoucí rizika. Během života 

podniku a tedy i během plánování podniku se upřesňuje směřování podniku. Díky 

tomu může podnik pružně reagovat na nepředvídané změny ve vnitřním i vnějším 

prostředí. 
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 Úspěšné organizační změny - součástí plánování jsou změny v podniku. Těchto změn 

nelze úspěšně dosáhnout bez kvalitního naplánování.  Pro lepší vyrovnávání se 

s důsledky těchto změn by měli mít manažeři dobrou představu o tom, jaký vliv tyto 

změny budou mít.   

 Rozvoj manažerů – přínosem plánování je také to, že manažeři musí ke svým 

nynějším rozhodnutí přistupovat s ohledem na budoucí výsledky. Manažery to tedy 

nutí, aby uvažovali systematicky o současnosti i budoucnosti, analyzovali vývoj 

vnitřního i vnějšího okolí, přijímali stálost změn, plnili proaktivní úlohu ve smyslu 

ovlivňování budoucího vývoje a řešili problémy. To vše kladně ovlivňuje úroveň 

manažerů i podniku. 

 Rozvoj standardů jakosti – díky plánování jsou v podniku stanovovány racionální, 

objektivní standardy výkonnosti celého podniku, jeho dílčích jednotek, manažerů 

a ostatních pracovníků a to vše prostřednictvím cílů, postupů a úkolů podniku. 

2.2 Plány 

Základním nástrojem plánování je plán. Pomocí plánu je určen postup k dosažení cílů. Co 

pojem cíl a s ním související pojem zdroj znamená, je vysvětleno v následujícím odstavci. 

S pojmem plán úzce souvisí pojem cíl a zdroj. Cíl je konečný stav celého procesu plánování. 

Pojem zdroj může být charakterizován jako nezbytný předpoklad, který zajišťuje uskutečnění 

jednotlivých plánů. Zdroje mohou být jak materiální tak nemateriální povahy: personální 

zabezpečení, finanční zdroje, know how, materiální zajištění, infrastruktura, apod. [3] 

Každý plán by měl odpovídat na dvě základní otázky: 

1. čeho chceme dosáhnout, 

2. jak toho chceme dosáhnout. 

Mezi prostředky, které zabezpečují realizaci stanovených plánů, patří aktivity, které 

představují jednotlivé kroky činností, pomocí kterých pracovníci organizace dosahují určitých 

cílů. Znamenají návody, jak postupovat, aby bylo cílů dosaženo. Mohou být standardizované 

(podnik je usměrňuje pomocí norem a příkazů) nebo nestandardizované (vyžadují více 

iniciativnosti a kreativity).  Také je nutné mít zajištěny potřebné zdroje (především lidské 

a finanční), které jsou většinou omezeny, a tak představují určitou limitující okolnost. Dalším 

předpokladem pro splnění cílů je stanovení konečného termínu a celkové odpovědnosti. 
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Je určen konkrétní pracovník, který provádí průběžnou kontrolu aktuálního stavu a porovnává 

zjištěné skutečnosti s naplánovanými cíli. Odpovědnosti jsou poté možné rozdělit na 

jednotlivé samostatné lhůty a dílčí odpovědnosti. [3]  

Jako každý pojem i pojem plán si zaslouží svou klasifikaci, které jsou věnovány následující 

odstavce. 

V rámci podniku je základní členění plánů ve shodě s hierarchií řízení, což je demonstrováno 

v Tab. 2 „Zaměřenost plánů k jednotlivým úrovním řízení“ [3] 

 

Tab. 2 „Zaměřenost plánů k jednotlivým úrovním řízení“ [3] 

Úroveň řízení podniku Cíle, plánování 

Vrcholový management strategické cíle, strategické plánování 

Střední management cíle jednotlivých organizačních článků, 

taktické plánování 

Nižší management cíle jednotlivých zaměstnanců, operativní 

plánování 

 

V tabulce 2 je uvedena hierarchie plánů v podniku podle důležitosti ve vztahu k jednotlivým 

stupňům řízení. Vrcholoví manažeři (top manažeři) představují skupiny řídících pracovníků 

podniku. Tito manažeři zpracovávají cílové politiky organizace, regulují a koordinují všechny 

důležité činnosti v podniku. [3] 

Klasifikace plánů je následující [3]: 

 dle stupně obecnosti na: 

 obecné plány (poslání, úkoly, cíle), 

 obecná pravidla (strategie, taktiky), 

 souhrnné plány (objemové plány nákupu, výroby, prodeje apod.), 

 rámcová pravidla (rozpočty, metody), 

 konkrétní plány (postupy, programy pracovišť, technologie), 

 konkrétní pravidla (technické podmínky), 
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 dle délky plánovacího období (viz Obr. 1) 

 dlouhodobé (strategické, pět a více let), 

 střednědobé (taktické, jeden rok až pět let), 

 krátkodobé (operativní, zpravidla do jednoho roku), 

 dle oblasti řízení 

 výroby (plány těžby, zpracování, montáže), 

 materiálových toků (plány dopravy, surovin, energie), 

 nasazení a potřeby lidí (personální plány), 

 finančních toků (rozpočty), 

 informací (plány reklamy), 

 dle charakteru 

 plány celkové (komplexní) a plány dílčí, 

 plány souhrnné (firemní) a plány individuální, 

 plány jednoznačné a plány alternativní, 

 plány základní a plány odvozené (navazující), 

 plány rozvoje a plány omezení, 

 apod. 

Z uvedeného členění plánů vyplývá, že plány mohou mít různou formu, ale vždy znamenají 

procesy budoucích činností v rámci podniku. [3] 
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Obr. 1 „Vertikální uspořádání základních typů plánů organizace“ [1] 

2.3 Strategie podniku 

Tato podkapitola je věnována významu a vzájemným vztahům některých důležitých pojmů, 

se kterými se při tvorbě strategie podnik potýká. Je také důležité, jaké přínosy strategické 

plánování podniku přinese. Tyto přínosy jsou uvedeny posléze.  

2.3.1 Základní pojmy 

S tvorbou strategie podniku souvisí celá řady pojmů: 

Strategie podniku 

S plánováním úzce souvisí pojem strategie. Strategii je možné vyjádřit jako dlouhodobý plán 

řady činností, který je zaměřen na dosažení nějakého cíle. Strategie se nejdříve začala 

uplatňovat ve vojenství, dnes se tento pojem nachází v mnoha odvětvích, jako je management, 

politologie nebo sport. V managementu tento pojem znamená dlouhodobý plán prvořadých 

činností organizace, který je zaměřen na dosažení stanovených strategických cílů. [3]  

Strategické plány 

Taktické plány 

Operativní plány 
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Podstatou strategie je učinit rozhodnutí, že podnik bude vykonávat činnosti odlišně od 

konkurence tak, aby poskytly jedinečné hodnotové záměry. Udržitelná strategická poloha 

vychází ze systému činností, z nichž každá posiluje ostatní. [8]  

Stanovení správné strategie je asi nejdůležitější manažerskou úlohou v podniku. Strategie je 

o učinění rozhodnutí o tom proč, kam a jak dojít. [9]  

Strategické plánování  

S pojmem strategie je spojeno strategické plánování. Toto plánování je proces, kterým se 

definují dlouhodobé, strategické cíle organizace. Tento proces vyplývá z důkladné analýzy 

a poté je určena jeho realizace, kontrola a potřebné zdroje. Je ve shodě se strategií podniku 

a jeho zodpovědnost spočívá na bedrech vrcholového managementu podniku. [3] 

Strategický plán 

Náplní strategického plánu je detailní návrh strategie. Strategický plán je dokument, ve 

kterém jsou uvedena východiska pro vytvoření strategie, která vychází z poslání podniku, 

analytická poznání zkoumáním externího a interního prostředí podniku. V tomto dokumentu 

jsou interpretovány výsledky SWOT analýzy, ale hlavně formulována strategická vize, která 

je rozpracovává do strategických cílů a strategických iniciativ. Těmto iniciativám je přiřazena 

konkrétní zodpovědnost a časové milníky. [10]  

Vize podniku 

Vize můžeme definovat jako obraz chtěné budoucnosti. Je to stav podniku, který chce podnik 

vidět a zažít v určitém časovém okamžiku v budoucnosti. Čím detailněji bude budoucí obraz 

podniku popsán, tím více jej bude chtít podnik zažít. [10]  

Součástí vize by mělo být stanovení strategických cílů podniků a určení prostředků, jak těchto 

cílů dosáhnout. Náplní vize by mělo být aspoň to, co bude podnik nabízet, na jakých trzích, 

jakými prodejními kanály, s jakým ziskem a tržním podílem, pro jaké zákazníky, za jakou 

cenu a v jaké kvalitě. [10], [2] 

Hodně důležitá je vize na pohled managementu v podniku. K dosažení této vize je třeba 

hledat odpovědi na tyto dvě otázky [5]:  

1. Jaké budou v hrubých rysech nové a nesrovnatelné aspekty systému podniku ode 

dneška za pět let? 

2. Jak to, jak je podnik veden, zaručí konkurenční výhodu?  
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Mise podniku 

Mise je vlastně posláním podniku. Poslání je odpověď na otázku jaký smysl bude mít toto 

podnikání, čím bude tento podnik tak jedinečný a pro koho budou jeho produkty určeny 

a čeho chce podnik dosáhnout.  

Poslání musí respektovat nejen historii podniku, ale i jeho schopnosti, strategické hodnoty 

a předpokládané vlivy prostředí. Poslání je vyjádřením základní smyslu podnikání 

v souvislosti s dlouhodobými představami podniku [2]  

Hodnoty 

Základem podniku jsou sdílené hodnoty mezi zaměstnanci podniku. Hodnoty řídí podnikovou 

kulturu, priority a chování. [7]  

Každý podnik byl vystavěn na určitých hodnotách a tyto hodnoty je třeba neustále připomínat.  

Hodnoty jsou zásady, které podnik přijal za vlastní, a pomáhají podniku v nerozhodných 

situacích. Zásady a hodnoty pomáhají podniku při zvládání krizových situací v životě 

podniku, ale jsou i motorem pro udržení kondice podniku v dobrých časech.[10]  

Cíle podniku 

Dlouhodobé cíle navazují na vytvořenou vizi, kterou podstatně zpřesňují v dlouhodobých 

předpokládaných výsledcích. Jinak řečeno strategické cíle popisují definitivní stav, ke 

kterému směřuje zpracovaná vize.  

Při strategickém plánování jsou zpravidla rozlišovány obecné cíle podniku, které vyplývají 

z jeho poslání, a strategické cíle. 

Cíle podniku se stanovují pro tyto oblasti [2]: 

 finanční výkonnost podniku; 

 růst podniku; 

 trh (zde se zaměřují na umístění produktu, uspokojení zákazníků,…); 

 výzkum a vývoj, úroveň technologie a investic; 

 sociální oblast, kvalita zaměstnanců a systémů motivace; 

 realizaci informačních systémů, životní prostředí aj. 
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Dobře formulovaný cíl musí být SMARTER [2]: 

 Specific (specifický); 

 Measurable (měřitelný); 

 Achievable (dosažitelný); 

 Result oriented (realistický, orientovaný na výsledek);  

 Time framed (časově vymezený); 

 Ethical (v souladu s etickým přístupem k podnikání);  

 Resourced (zaměřený na zdroje). 

Při určování cílů plánu je důležité mít na paměti potřeby [3]: 

 priorit – v plánu by měly být především takové cíle, které mají rozhodující význam 

pro daný objekt plánování. 

 měřitelnosti – pokud má cíl představovat budoucí skutečnost a být zároveň vodítkem 

pro její dosažení, je nezbytné, aby upřesnění cílů bylo co nejsrozumitelnější, a aby 

byly tyto cíle měřitelné. 

 přiměřenosti – ta by měla být obsažena ve věcné náplni cílů. Na jedné straně by měly 

být cíle přiměřené vzhledem k vývoji okolí, na druhé straně by měly korespondovat 

s možnostmi podniku. 

Cíle dávají směr plánům, které tyto cíle odrážejí a formulují pro jednotlivé úseky, a to od 

nejvyššího stupně řízení až po ten nejnižší. [3] 

2.3.2 Přínosy strategického plánování 

Zde jsou uvedeny nejdůležitější přínosy strategického plánování, které spočívají v tom, že 

[12]: 

 pomáhá podniku pochopit žádoucí směry dlouhodobého vývoje, soustřeďuje veškeré 

snažení a zdroje na řešení hlavních problémů, 

 ukazuje podniku, jak se může nejlépe přichystat na budoucí vývoj vnějších podmínek, 

jak minimalizovat negativní důsledek hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, 

které se mohou objevit, 
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 vytváří věcný základ pro rozhodování o prioritách, 

 řeší překážky dlouhodobě a komplexně, 

 umožňují nejlépe používat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje.  

Mezi strategickým a dlouhodobým plánováním existují jisté rozdíly, které jsou vypsány 

v Tab. 3 „Srovnání rozdílů mezi strategickým plánováním a jinými typy plánování“ [11] 

 

Tab. 3 „Srovnání rozdílů mezi strategickým plánováním a jinými typy plánování“ [11] 

Strategické plánování Jiné typy plánování 

Realizované vrcholovými manažery (top-

down) 

Realizované zaměstnanci (bottom-up) 

Vytváří budoucnost Pokračuje v současnosti 

Časový horizont často mezi 5 až 20 lety Časový horizont často od 1 do 5 let 

Je ovlivňováno zkušenostmi top manažerů Minimální či žádné ovlivňování 

zkušenostmi top manažerů 

Zameření na externího zákazníka Zaměření na interního zákazníka 

Hodnocení bývá zaměřeno na efektivnost Hodnocení je často zaměřeno na účinnost 

Klade důraz na proces Klade důraz na plán 

Proaktivní Reaktivní 
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3 PROCES PLÁNOVÁNÍ 

Tato kapitola se zaměřuje na proces plánování a tvorbu plánu, jako prostředku plánovacího 

procesu, pomocí kterého podnik směřuje svůj budoucí vývoj. [3]  

Aby mohl být sestaven kvalitní plán, je důležitá znalost prvořadých cílů podniku, které se 

týkají daných oblastí plánování. Při tvorbě plánu jsou využívány mnohé další činnosti, jako je 

diskuse, připomínky, projednání, stanoviska. Velkou váhu má také zajištění potřebných 

informací, které jsou získávány z informačních zdrojů. Podle druhu a charakteru plánu se liší 

jednotlivé metody tvorby plánu, nicméně plány vždy musí být vždy v souladu s určenými 

nadřazenými cíli. [3]  

Plánování je předpokladem pro zabezpečení budoucího úspěchu podniku a předpokladem 

úspěšného plánování je aktivní postoj při tvorbě plánu od všech zainteresovaných pracovníků. 

K naplnění tohoto předpokladu používají vedoucí pracovníci různorodé motivační nástroje, 

může se jednat třeba o jednorázovou prémii, mimořádnou odměnu nebo bonus v peněžní 

i nepeněžní formě. [3] 

3.1 Hlavní kroky tvorby plánu 

Postup tvorby jakéhokoli plánu, ať už se jedná o plán strategický, operativní či taktický, je 

stejný jak ve své struktuře, tak formálnosti, obsahu i logice. Tento postup je možné stručně 

uvést v pěti hlavních krocích, které jsou podrobně popsány v této podkapitole. [4] 

Dle Mohelské, Pitry mezi hlavní kroky tvorby plánu patří [4]: 

 Vytyčení cílů – hlavním úkolem tohoto kroku je určit cílový stav, což znamená to, 

čeho chce daný podnik splněním plánu dosáhnout. 

 Analýza současné situace – v následujícím kroku je nezbytné určit stav, který je při 

plnění plánu pro daný podnik výchozí a posléze odhadnout nutnou vzdálenost, která 

brání podniku v dosažení stanoveného cíle. 

 Vytvoření seznamu nezbytných činností k dosažení cíle – tento seznam činností je 

nutné vytvořit z toho důvodu, aby byl překlenut předchozí krok tvorby plánu.  Musí 

být definovány činnost, které je zapotřebí vykonat v zájmu dosažení cíle.  V tomto 

třetím kroku tvorby plánu jsou upřesněny činnosti, díky jejichž úspěšnému provedení 

je dosaženo cílů, které byly stanoveny v prvním kroku. 
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 Provedení kapacitní bilance neboli „nároky-možnosti“ – činnosti, které jsou ve třetím 

kroku tvorby plánu upřesněny, přinášejí určité požadavky na zdroje podniku. Kapacity 

těchto zdrojů jsou v podniku omezeny. Podnik tedy musí zajistit, aby nároky činností 

třetího kroku kladené na zdroje, byly uspokojeny. 

 Návrh časového harmonogramu postupu – výstupem tvorby plánu je formální 

dokument, který přehledně zachycuje systém čtvrtého kroku. Tento dokument 

obsahuje pevný logický rámec uskutečnění zdrojově vyvážených činností. 

Jednotlivé kroky jsou vzájemně provázány. Pokud při tvorbě plánu v některém z výše 

popsaných kroků nedošlo k uspokojivému výsledku, je nutné se vrátit o krok zpět a odstranit 

příčinu nedostačujícího výsledku. [4] 

3.2 Tvorba strategického plánu 

Tvorba strategického plánu je důležitou fází strategického managementu. Fáze tvorby 

strategického plánu zahrnuje postupové kroky, které vyúsťují v podobu strategického plánu. 

Strategický plán zahrnuje postupně tvorbu strategické mapy, investiční studie, které zahrnují 

vstupní analýzy, a stanovení funkčních strategií, vedoucích ke tvorbě konečných variant  

strategického plánu. Dlouhodobé strategické cíle je nutné rozložit na cíle krátkodobé. 

Krátkodobým cílům náleží funkční strategie a jsou východiskem pro operativní řízení. Takto 

vytvořený strategický plán je hotový plán a je připravený pro implementaci. [2] 

3.2.1 Strategický plánovací cyklus 

Postup tvorby strategického plánu se může lišit podle toho, v jakém oboru je podnikáno, 

nicméně úroveň univerzality je společná skrze celé podnikatelské prostředí.   

Podnikový plánovací proces vychází z návrhu plánu (připomínky útvarů), zadání vlastníků 

a dalších příslušných informačních vstupů. Podnikové plány jsou zpravidla tvořeny 

iterativním způsobem, to znamená metodou postupného specifikování a optimalizování. První 

verze plánu většinou není optimální a plánovací cyklus je nutné opakovat tak dlouho, dokud 

klíčové charakteristiky plánu nezajišťují technickou a ekonomickou implementaci 

a neuspokojí klíčové zájmové skupiny.  

Tvorba strategických plánů vychází z nabytých informací o prostředí, ve kterém podnik 

operuje, a tyto informace jsou transformovány do rozhodnutí o poslání, cílech a strategiích. 
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Jak již bylo popsáno výše plánovací proces má cyklickou povahu, přičemž jednotlivé dílčí 

plány se v rámci tohoto cyklu vzájemně ovlivňují. Východiskem tohoto plánovacího cyklu je 

marketingový či obchodní plán. Na obchodní plán navazuje plán výroby. Plán výroby se 

soustřeďuje na uspokojování požadavků zákazníků v sortimentním skladě, požadované 

kvalitě a čase. V logickém sledu navazuje na plán výroby plán řízení jakosti. Plán řízení 

jakosti má za úkol zajistit, aby byly jak finální výrobky, tak i meziprodukty a polotovary 

otestovány v souladu s příslušnými normami a požadavky.   

Na plán řízení jakosti navazuje plán logistiky. Úkolem tohoto plánu je zajistit, aby atestovaná 

produkce byla uskladněna v souladu s příslušnými vnitropodnikovými předpisy a expedována 

vhodnými distribučními cestami až k zákazníkovi. Současně je nezbytné zabezpečovat 

dodávku materiálových zdrojů z toho důvodu, aby nebyla ohrožena kontinuita výroby. Někdy 

je také nutné zabezpečit převoz polotovarů a meziproduktů v rámci výrobního závodu.   

Plán výzkumu a vývoje není úzce napojen na některou z fází plánovacího cyklu, avšak jeho 

kvalitní zpracování je jednou z podmínek dlouhodobé prosperity podniku. Plán údržby je 

definován s cílem udržet výrobní zařízení, výzkumně-vývojové zázemí a logistické opatření 

ve stavu, který zajistí plynulý chod firemních procesů. Plán informačních technologií je 

zaměřen na zabezpečení informační podpory, zejména potom na strategické znaky této 

podpory, jako je architektura informační sítě, platforma používaných informačních systémů 

nebo topologie sítě. Investiční plán se orientuje na optimální rozmístění a efektivní využívání 

investičních prostředků a to vše s cílem zabezpečit pomocí optimálně vedeného investičního 

portfolia budoucí prosperitu podniku. 

Jednotlivé plány poté tvoří své požadavky na zdroje. Podstatou těchto zdrojů jsou pracovní 

síly, investiční a neinvestiční finanční prostředky, popřípadě technické, technologické a jiné 

zdroje. Požadavky na zdroje v jednotlivých fázích plánovacího procesu je nutné 

bezpodmínečně zabezpečit. Pokud by nebyl kterýkoli z dílčích plánů uspokojován zdroji, 

může se stát, že celý plán bude nefunkční a neživotaschopný. V takovémto případě je nutné se 

vrátit na začátek, předefinovat výchozí předpoklady a celý plánovací cyklus zopakovat. [2] 

3.2.2 Hlavní kroky tvorby strategického plánu 

Jednotlivé fáze tvorby strategického plánu následují logickou posloupnost kroků. Tato 

posloupnost vychází ze zhodnocení analytických podkladů, které se týkají struktury odvětví, 

vlivu mikrookolí a makrookolí na podnikání podniku a dovádí je až k vyhodnocení 
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strategické pozice podniku. Tato pozice podniku je klíčovým výstupem analytické části 

podnikové strategie. Předpovídací část strategie definuje cíle, navrhuje strategické varianty 

a vytváří možné scénáře vývoje okolí. Následuje testování jednotlivých variant při vybraných 

scénářích vývoje okolí, poté je vybrána nejvhodnější varianta a na konci tvorby strategického 

plánu je její implementace. 

Hlavními kroky postupu tvorby strategických plánů tvoří [2]:  

 Strukturální analýza prostředí – v tomto kroku tvorby plánu je zkoumáno, v jakém 

prostředí budou podnikové plány realizovány. Jedná se o prostředí oborové, vnitřní 

a vnější. Dále jsou zde vyhodnocovány příležitosti a hrozby z hlediska vnějšího 

a oborového okolí i silných a slabých stránek podniku. 

 Zhodnocení strategické pozice firmy – zde je podáván přehledný obraz o konkurenční 

síle podniku, jeho charakteristických přednostech a pravomocích, na kterých má 

v plánu podnik založit svoji konkurenční výhodu. 

 Tvorba scénářů vývoje okolí – tato tvorba probíhá na základě soudržné kombinace 

rizikových okolností včetně stanovení jejich pravděpodobnosti. 

 Stanovení strategické vize, mise a podnikových cílů – zde se podnik zaměřuje na to, 

k čemu chce směřovat, jak a kdy si toho přeje podnik dosáhnout. Při tom všem je však 

důležité brát v úvahu názor či přímo zadání ze strany vlastníků. 

 Stanovení variant – v tomto kroku je zvažováno, jaké jsou reálné možnosti pro 

dosažení cílů podniku. 

 Testování variant plánu při jednotlivých scénářích – podnik zde zkoumá, nakolik jsou 

tyto varianty plánu schopné života a výhodné při jednotlivých scénářích. 

 Výběr varianty k realizaci – nyní podnik volí postup činností, které bude realizovat 

a to na základě potenciálu variant, jejich rizikovosti a dostupnosti zdrojů. 

 Formulování funkčních či procesních strategických plánů – zde je možno uvést 

například plán marketingový, investiční. 

 Číselné vyjádření plánů pomocí rozpočtu – rozpočet je výstup finančního plánu. Tento 

plán uzavírá celý plánovací cyklus. Tento plán má podobu plánových finančních 

výkazů, které jsou doplněný o příslušné komentáře. 
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 Schválení strategického plánu – strategický plán schvaluje management, statutární 

orgány nebo valná hromada podniku. 

 Implementace strategického plánu a průběžná kontrola jeho plnění – tento krok tvorby 

plánu navazuje na plánovací cyklus. 
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4 TRENDY A PŘÍSTUPY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

Tato kapitola je věnována vývoji, přístupu a překážkám strategického plánování. 

4.1 Trendy strategického plánování 

Za posledních třicet let se proces strategického plánování uskutečňoval v mnoha formách. 

Jeho vývoj je možné stručně popsat průběhem od dlouhodobého plánování ke strategickému 

plánování v šedesátých letech 20. století, od strategického plánování ke strategickému řízení 

v osmdesátých letech a od strategického řízení ke strategickému vůdcovství v devadesátých 

letech až po dnešní praktiky, od kterých se současné podniky odklánějí a vracejí se ke 

klasickým přístupům. [2]  

Postup strategického plánování prodělal čtyři fáze svého vývoje [2]: 

 První fáze – dlouhodobé plánování, které se zakládá převážně na četném rozpočtování 

a extrapolačním předpovídání. 

 Druhá fáze – strategické plánování, které se skládá z dvou fází, a to procesu určení 

strategie podniku a poté stanovení strategie podnikových jednotek, které je 

rozpracováno do operačních plánů a rozpočtů. 

 Třetí fáze – strategické řízení, kdy na sebe podnikový management bere plnou 

odpovědnost za strategii. Dochází k přetváření podnikové struktury, kultury podniku 

a řídících procesů. 

 Čtvrtá fáze – strategické aliance a partnerství, kdy je strategie postavena na partnerství 

a budování sítě s dodavateli a distributory. Při tvorbě strategie jsou používány aliance 

ke vstupu na nové trhy a k novým výrobním postupům.  

Na základě kritiky rigidních přístupů ke strategickému plánování byly nastíněny trendy 

vylepšující strategického plánovacího procesu v praxi. Tyto trendy se vyznačují především 

těmito rysy [2]:  

 Tvorba strategie se neuskutečňuje pravidelně každý rok, ale tvoří stálý dialog, který 

probíhá během celého roku. 

 Strategické diskuse se nezaměřují pouze na operační plány, ale hlavně na několik 

strategických problémů či projektů. 
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 Na místo velkých týmů strategického plánování dnes nastupují ředitelé pro rozvoj 

podniku, jejichž úkolem je pracovat na podnikových projektech a řešit přístupy na 

nové trhy. Ředitelé mají k dispozici malé štáby, které udržují úzkou spolupráci 

s vyššími vedoucími pracovníky v centrálách a v divizích; je-li zapotřebí zvýšit 

pracovní kapacitu, užijí se externí konzultanti. 

 Vrcholový management podniků pracuje převážně podle cílů, které jsou dohodnuté 

s akcionáři nebo představenstvy. Vedené podniku tyto cíle zharmonizuje s cíly, které 

jsou projednávány s týmy divizí nebo podnikových útvarů. 

 Stále se zpravidla používají externí zdroje pro srovnávání ukazatelů podniku 

s konkurencí (benchmarking), vypracovávají se přehledy hlavních externích trendů, 

analyzují se trhy a tržní postavení konkurenčních podniků nebo jejich cenové politiky.  

V dnešních podnicích není strategické plánování podstatou pro přijímání rozhodnutí, které 

zahajuje uskutečnění strategie podniku. Úkolem tohoto plánování je jen zdokumentování 

rozhodnutí, která vedení podniku přijalo dříve a mnohdy nahodile. Proto dnes podniky 

zásadně pozměňují proces strategického plánování. Předpokladem je pochopení příčin 

problémů a aktivní působení na příčiny. Některé podniky již odstranily neefektivní proces 

strategického plánování a nahradily jej kontinuálním přijímáním strategických rozhodnutí, 

které se soustředí na konkrétní případy a příležitosti. To znamená, že se v podniku důsledněji 

přemýšlí nad každým zásadním strategickým rozhodnutím a jeho očekávanými důsledky na 

výkonnost a hodnotu podniku. Tento vývoj nové strategie je hnacím motorem rozhodování 

v podniku. Důsledkem tohoto vývoje strategie je, že se v podniku přijímá více strategických 

rozhodnutí za rok ve srovnání s podniky, které se drží tradičního přístupu. Tradiční přístup 

znamená, že podniky sestavují strategické a roční podnikatelské plány členěné podle 

podnikatelských jednotek. [2]  

Strategické plánování může být účinné pouze tehdy, pokud nepodněcuje strategické 

rozhodování. A podceňovat strategické rozhodování bude tehdy, když bude zaměřovat pouze 

na jednotlivé podnikatelské jednotky a pokud je limitováno ročním časovým horizontem. 

Celý tento přístup může být shrnut tak, že management firmy [2]:  

 odděluje, ale zároveň integruje rozhodování a plánování,  

 soustřeďuje se na několik strategických témat,  

 chápe tvorbu strategie jako kontinuální záležitost, 
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 sestavuje prověřování strategie tak, aby výsledkem byla rozhodnutí jak 

v dlouhodobém, tak i krátkodobém období.  

Proces strategického plánování by měl být naplánován tak, aby bylo managementu umožněno 

objevit co nejvíce strategických příležitostí a přijmout více strategických rozhodnutí. Když je 

toto úspěšné a proces plánování, tvorba strategie a strategických rozhodnutí začne formou 

tohoto přístupu fungovat, otevřou se před podnikem značné příležitosti pro dlouhodobý růst 

a zvyšování ziskovosti. [2] 

4.2 Přístupy k tvorbě plánů 

Přístupy k plánování a to, jaké jsou možnosti tyto přístupy ovlivnit, se odvíjí od mnoha věcí. 

Zpravidla se odvíjejí od oboru podnikání, systému a způsobu správy podniku a převládající 

podnikové kultury.  

Klasické plánovací techniky obsahují tyto postupy [2]:  

 Shora dolů (Top-Down Process) — jedná se o tzv. retrográdní plánování. Nadřazený 

podnikový plán a jeho cíle jsou rozvinuty na nižší úroveň.  

 Zdola nahoru (Bottom-Up Process) — tento přístup se zakládá na principu, kdy 

syntézou dílčích plánů vzniká podnikový plán.  

 Obousměrné plánování (Top-Down/Bottom-Up) — je kombinací obou přístupů. 

Plánování probíhá synchronně jak shora dolů, tak zdola nahoru. 

4.3 Překážky strategického plánování 

Existuje několik překážek, které by mohly podnik při jeho činnosti potkat. Podnik na ně musí 

být připraven a hlavně by je měl poznat.  

Jedná se hlavně o tyto překážky [13]: 

 Chybějící vize – podnik vůbec neví, kam bude směřovat. Je to zásadní chyba, díky 

které podnik nebude dobře prosperovat. Když chybí vize, podnik neví, kam se bude 

upínat jeho pozornost, co je hlavním cílem a kdo jsou nejdůležitější iniciátoři scénáře 

firmy.  
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 Nesystémovost – systém hraje klíčovou roli v plánování a v nastavení hodnot 

v podniku. Když jsou zaměstnáni pracovníci, kteří velmi dobře ovládají cizí jazyky, 

přinese to podniku jen úspěch.  

 Nepřipravenost ke změnám – aby byl podnik úspěšný, musí si být vědom toho, že 

změna, je nutnost. Proto musí své zaměstnance naučit, že se nemusí bát změn. Změna 

znamená nejistotu, dokonce může znamenat i politické ohrožení, ale podnik se 

z těchto negativ musí ponaučit.  

 Krátkozrakost – podnik může využít tuto hodnotu s maximalizací krátkodobých zisků 

tak, že sníží výdaje na rozvoj služeb zákazníkům, reklamu, kvalitu výrobků, 

vzdělávání zaměstnanců, výzkum ve firmě. Ale není to vhodné a podnik tím 

zanedbává určité složky, které by měly být zachovány. 

 Byrokracie – zdlouhavé papírování v podniku, vliv nařízených, neustálé pokyny. 

 Strach bořit paradigma – problém, který je dnes ve většině podnicích a který říká, že 

to, co je všeobecně platné se to bude dělat nadále. 

 Nerozhodnost – vedení podniku by mělo být rozhodné a mělo by rozhodovat rychle. 

 Nedůslednost – podnikání začíná přijetím správného a kvalitního rozhodnutí.  
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5 VLASTNÍ ZHODNOCENÍ 

V průběhu studia tohoto tématu jsem se seznámila s celou problematikou procesu plánování 

v podniku. Záměrem každé kapitoly byl pohled na plánování v podniku jak z hlediska 

dlouhodobého přístupu tak strategického přístupu k plánování v podniku. 

V první kapitole jsem se zaměřila na manažerské funkce, jejich členění a poté charakteristiku 

postupných manažerských funkcí. Dále jsem plánování definovala jako manažerskou funkci. 

Manažerské funkce uvádím čtyři a to plánování, organizování, vedení a kontrolu. V této práci 

se sice zabývám konkrétní funkcí plánování, ale z pohledu efektivně fungujícího podniku 

nelze tyto funkce oddělovat. Pokud se jedné z manažerských funkcí věnujeme přespříliš, utrpí 

tím ostatní manažerské funkce a v konečném výsledku správné fungování podniku. 

Význam plánování jsem definovala ve druhé kapitole. V této kapitole se zaměřuji na 

detailnější popis manažerské funkce plánování. Definuji zde také plán jako nástroj plánování. 

K naplnění cílů bakalářské práce poukazuji na podobnost dlouhodobého a strategického 

plánování. Tyto dva nástroje jsou si velmi podobné, avšak jsou často chybně zaměňovány.  

Tato problematika souvisí s vývojem plánování v podniku, o kterém se zmiňuji v podkapitole 

Trendy strategického plánování. V této podkapitole jsou uvedeny fáze svého vývoje 

pracovního postupu strategického plánování, z něhož vyplývá, že se strategické plánování 

vyvíjelo z dlouhodobého plánování a na jehož základech je i postaveno, ale nejedná se o jeden 

a tentýž termín. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma nástroji řízení podniku je v tom, že oba 

rozdílně vnímají pohled na okolní prostředí. Vnímání prostředí z pohledu dlouhodobého 

plánování je statické, tudíž podnik vytvoří plán na základě dlouhodobých cílů, které nepočítají 

s tím, že by se prostředí mohlo jakýmkoli způsobem změnit, to znamená, že zůstane stále 

stejné jako v době stanovené dlouhodobých cílů. Naopak vnímání prostředí z pohledu 

strategického plánování je dynamické, podnik tedy tvoří strategii na základě cílů s ohledem na 

neustále se měnící podmínky prostředí. Tento zásadní rozdíl mezi dlouhodobým 

a strategickým plánováním je důvodem vývoje plánování v podniku jako takového a proto 

dnes firmy plánují převážně formou strategického plánování nežli formou statického 

dlouhodobého plánování, které může zapříčinit tvorbu nefunkčního plánu podniku a tím 

zbytečnou práci navíc. Nikterak to však nemění nic na faktu, že se podnik sám o sobě 

rozhoduje, jak bude plánovat a dnes existuje mnoho podniků, které se k přístupu 

dlouhodobého plánovaní vrací. 
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Ať už se jedná o dlouhodobé, operativní či taktické plánování, je zapotřebí velmi precizně 

vypracovaný plán. Tvorbě plánu se věnuji v celé třetí kapitole. Nejdříve se zde zaměřuji na 

tvorbu všeobecného dlouhodobého plánu a posléze tvorbou plánu strategického. 

Ve třetí kapitole popisuji vztahu plánování k vední podniku. Plánování je předpokladem pro 

zajištění budoucího úspěchu podniku. Aby bylo plánování úspěšné, je podstatná tvorba plánu, 

které se věnuji také tato v této kapitole. Hlavní výhodu strategického plánu vidím v tom, že 

strategické plánování, jak jsem již zmínila výše, vnímá prostředí jako dynamické a tudíž musí 

na změny prostředí i dynamicky reagovat. Nevýhodou však je, že se mohou měnit rozhodnutí 

managementu podniku ze dne na den. Pozitivním důsledkem je tvorba preciznější 

a adaptabilnější strategie.  

V této kapitole se nejdříve zabývám tvorbou dlouhodobého plánu a pak až tvorbou 

strategického plánu. Zvolila jsem tento postup z toho důvodu, že postup tvorby dlouhodobého 

plánu je společný pro tvorbu všech plánů, ať už strategického, perativního či taktického. 

Plánování v podniku prošlo několika vývojovými stádii, kterým se spolu s přístupy 

a překážkami v plánování věnuji v poslední kapitole. Věnuji se zde fázím vývoje 

strategického plánování a novému přístupu ke strategickému plánování a tím je strategické 

rozhodování. Podstatou tohoto trendu spočívá v tom, že plánování umožňuje managementu 

objevovat co nejvíce strategických příležitostí a přijímat více strategických rozhodnutí. Pokud 

je toto plánování úspěšné a proces plánování začne fungovat, otevře se před podnikem velké 

množství příležitostí pro jeho dlouhodobý růst a zvyšování ziskovosti. 

Plánování ať už v podniku či v životě každého z nás vyžaduje zamyšlení se nad tím, jakého 

cíle by mělo být dosaženo, rozhodnutí se pro konkrétní cíl a nalezení nejefektivnější cesty, jak 

tohoto cíle dosáhnout. Proto bychom neměli plánování podceňovat, ať už se jedná 

o jakoukoliv oblast. 

 



 

28 

 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo definovat plánování jako manažerskou funkci, jeho význam 

a vymezit jeho postavení v rámci úspěšného vedení podniku. K naplnění cíle práce byly 

uvedeny rozdíly dlouhodobého a strategického plánování. Po prostudování odborné literatury 

a internetových zdrojů, které se týkající oblasti strategického managementu a plánování, byl 

vytvořen přehled informací od plánování jako manažerské funkce, přes tvorbu plánů až po 

vývojové trendy plánování.  

Tato práce je uspořádána do čtyř kapitol a dalších podkapitol. V nasledujích uvedených 

kapitolách jsou naplněny cíle bakalářské práce. První kapitola se zaměřuje na manažerské 

funkce, jejich členění a poté charakteristiku mnou vybraných a literaturou doporučených 

postupných manažerských funkcí. V této kapitole bylo plánování definováno jako manažerská 

funkce. Význam plánování je definován ve druhé kapitole, ve které je detailnější popis 

manažerské funkce plánování. V této kapitole je také definován plán jako nástroj plánování. 

Ve třetí kapitole je popsáno plánování ve vztahu k vedení podniku především jako předpoklad 

pro zajištění budoucího úspěchu podniku. Součástí úspěšného plánování je důsledná tvorba 

plánu, které se věnuje také tato kapitola. Dále je zde vymezen celý proces dlouhodobého 

i strategického plánování. Poslední kapitola je věnována fázím vývoje strategického plánování 

a novému přístupu ke strategickému plánování a tím je strategické rozhodování. Jelikož se 

jedná o teoretickou bakalářskou práci zakončenou vlastním zhodnocením řešené 

problematiky. 

Plánování v podniku je nepostradatelný proces, díky kterému mohou podniky dosahovat 

svých cílů a být úspěšnými. Pro podnik je plánování zcela nezbytnou činností, jelikož bez 

plánování a promýšlení budoucnosti by byl podnik ponechán svému osudu a jeho existence 

by velice brzy zanikla. 
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