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Abstrakt  

 

Tématem této bakalářské práce je „moderní organizační struktury výrobních podnikŧ“. 

Úkolem práce je definice pojmŧ organizace a organizační struktury podnikŧ. První část 

obsahuje charakteristiku trendŧ v organizování a popis faktorŧ, které ovlivňují organizační 

strukturu. Práci se detailněji zaměřuje na moderní struktury vhodné pro prŧmyslové podniky. 

Práce bude dále obsahovat několik příkladŧ struktur podnikŧ z České republiky, zahraničí a 

porovnání těchto příkladŧ. Závěrečná kapitola se věnuje vlastnímu návrhu řešení změn v 

organizační struktuře a výhody, či nevýhody s tím spojené. 

 

Klíčová slova: organizace, organizační struktura, výrobní podnik  

 

Abstract 

 

The subject of this thesis is "modern organizational structures of production 

companies". The task is the definition of the concepts of organization and organizational 

structure of companies. The first part contains characterization of trends in organization and 

description of factors influencing organizational structure. The thesis is focused on modern 

organizational structures, which are suitable for production companies. It contains several 

examples of organization structure of enterprises in Czech Republic and abroad and their 

comparison. Final chapter presents the proposal for changes in organizational structure and 

the pros and cons of it.   
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1 Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je problematika z oblasti managementu, a to organizační 

struktury, především moderní. Jako dŧsledek velkých technologických změn uskutečněných 

během 20. století vzniká v 21. století nová globální konkurence. 21. století je doba plná změn, 

dynamiky a globalizace. Firmy dnes fungují v mezinárodním globálním prostředí, které se 

neustále mění a pohybuje. Překonávají zeměpisné hranice, rozšiřují svou pŧsobnost, dochází k 

provázání kultur a zmenšování vzdáleností.  

 Cíly této práce proto jsou zejména nové trendy a typy organizací, které se objevují 

v posledních letech. O těchto druzích organizací lze slyšet ze zahraničí, převáţně mimo 

Evropu a bohuţel i Českou republiku. Přesto tyto nové styly, jiţ mohou zasahovat do našich 

ţivotŧ a je dobré, ne-li přímo uţitečné se s nimi seznámit blíţe.  

 Nejprve však budu muset definovat pojem organizace, který se objevuje v mnoha 

literaturách, v rŧzných zněních, a následně i samotný pojem organizační struktury. V první 

části bude rozdělení tradičních organizačních struktur podle jedné z mnoha typologií. Je nutné 

zaměřit část pozornosti na tradiční struktury, z dŧvodŧ přetrvávajícího vyuţívání typických 

tradičních struktur výrobními podniky. 

 V druhé polovině práce se zaměřím na hlavní cíle a těmi jsou moderní organizační 

struktury, které lze vyuţít pro výrobní podniky. Tyto struktury budou doplněny moderními 

postupy a prvky, které pomáhají moderní strukturu utvářet. 

 V posledních částech práce uvedu příklady struktur výrobních podniku u nás a 

v zahraničí. Tyto struktury bude nutné popsat, porovnat a následně všechny uvedené 

informace vyuţít k vlastnímu přínosu této práce. Vlastní přínos bude klíčovou částí práce, kde 

uvedu vlastní hodnocení celého problému, rady a případně výhody či nevýhody s nimi 

spojené. 
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2 Organizace a organizování 

 

Vymezení pojmu organizace je především v dnešní době stěţejní pro manaţery, kteří 

za organizaci stojí a odpovídají za ní. Je rovněţ dŧleţité i pro ty co organizace zkoumají, 

popisují a snaţí se pro jednotlivé firmy navrhnout nejvhodnější struktury. Dlouhá léta byl 

problém s upřesněním pojmu organizace, ať uţ z dŧvodu nedostatku literatury a studijních 

materiálŧ organizačního a manaţerského charakteru, nebo díky odlišným definicím 

jednotlivých autorŧ knih. A zdá se, ţe se dodnes příliš nezměnilo. Stále chybí ucelený pohled 

na pojem organizace. 

Co je to vlastně organizace? Dědina a Odcházel, citují E. Daleyho (1965) a píší, ţe 

organizování patří do tzv. organizační teorie, kde se jedná o činnost, jeţ vede k uspořádání 

prvkŧ a vztahŧ mezi nimi. Je také cestou k určitému řádu v organizovaném objektu. [6] 

Vnějším projevem organizování je organizace a její vnitropodniková struktura. Stejně 

jako jiné musela i tato teorie projít vývojem. Na organizaci je také pohlíţeno jako na sociální 

systémy, které z hlediska kybernetiky zahrnují skupiny vzájemně pŧsobících proměnlivých 

veličin. Organizace se skládá z lidí, jeţ pouţívají ke své práci nejrŧznější technologie a 

mnoţství informací.  

Blažek popisuje umělou organizaci v návaznosti na Hayeka (1991) jako cílevědomě 

utvořenou, s účelem a s vnějšími a vnitřními vztahy přesně určenými. Dá se říct, ţe taková 

organizace je umělý řád, vědomě vytvořený lidmi z pŧvodního řádu přirozeného, za účelem 

dosahování stanovených cílŧ. [1] 

Je problém dát dohromady definici, se kterou budou souhlasit všichni, ale asi nikdo 

nebude pochybovat o tom, ţe v organizaci se vyskytují lidé. Tito lidé pracují a ke své práci 

pouţívají nejrŧznější technologie, mnoţství informací, ale i nejrŧznější nástroje řízení. 

Pokud se tyto organizační komponenty propojí, mŧţeme říct, ţe tvoří organizaci. Dŧleţité je 

také dodat, ţe organizace jsou tvořené s nějakým cílem. 

 Tyto komponenty však neexistují chaoticky v nějakém uzavřeném prostoru 

nazývaném organizace, nýbrţ jsou protknuty procedurami, mají svŧj řád, kolektivní cíl a musí 

do sebe zapadat co nejlépe. V opačném případě se sniţuje výkon organizace a vznikají 

konflikty. 



10 

 

Jedno z dalších vysvětlení těchto pojmŧ nám přináší Dědina a Odcházel, kteří 

nahlíţejí na organizaci jako na sociální uspořádání vytvořené za účelem dosaţení kolektivních 

cílŧ pomocí řízení. Sociální proto, ţe organizace je tvořena lidmi, jiţ mezi sebou vzájemně 

komunikují, sdílejí informace, pouţívají technologie atd. Dále povaţuji za dŧleţité uvést, ţe 

podnik je nutné organizovat bez přestání. Jedině tak je moţné obstát v konkurenčním 

prostředí, měnící se v současných podmínkách velice rychle. [6] 

Dŧleţité je také uvědomit si, ţe: 

 podnik je organizace - jednotliví lidé, skupiny, podniky se mohou spojit a vytvořit tak 

organizaci, jejíţ členové pak mezi sebou mohou snáze komunikovat a docházet ke 

společným cílŧm.  

 podnik má organizaci - organizace je nějakým daným zpŧsobem uspořádána, 

disponuje nějakou (procesní nebo útvarovou) strukturou a všichni členové tohoto 

uspořádání mají svá práva i povinnosti. 

 podnik je organizován - zpravidla pomocí manaţerŧ vystupujících také jako 

organizátoři, kteří ovlivňují a usměrňují chování jednotlivých organizačních členŧ 

zejména za pomocí motivačních nástrojŧ, podnikové kultury apod. 

 

2.1 Organizace výroby 

Definice o organizaci výrobních podnikŧ se příliš neliší od definice organizování 

všeobecně. Organizací výrobního procesu dochází k uspořádání vztahŧ mezi jednotlivými 

výrobními jednotkami a pracovišti. Organizace řízení výroby se zabývá organizací řídících a 

informačních procesŧ ve výrobě. 

Úkolem organizace a řízením výroby je zabezpečení a uspořádání vzájemných vztahŧ 

všech činitelŧ výrobního procesu, uspořádání činitele výroby v jednotný ucelený systém a 

vytvoření : 

 věcné,  

 časové, 

 prostorového uspořádání výrobního procesu a strukturu.  

 

Řešení tohoto úkolu závisí na výrobních podmínkách, ale i na dodrţení zásad 

organizace výrobních procesŧ. Patří se především tyhle zásady: 
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 Zásada nepřetrţitosti výrobního procesu 

 Zásada souběţnosti 

 Zásada rytmičnosti 

 Zásada specializace a plánovitosti 

 

Význam organizace výroby je především v tom, že změnou organizační struktury 

vytváří novou kvalitu výrobních systémů dovolujících dosahovat podstatně vyšších 

efektů. [13]   

 

2.2 Organizační struktura  

 

 „Od samého počátku, který se datuje z doby před více než sto lety, vycházelo veškeré studium 

organizací z jedné premisy:  Existuje – nebo přinejmenším musí existovat – jediná správná 

organizační struktura.“ [8]  

 Studiem organizací a jejich struktur se na přelomu 19. a 20. století začali zabývat 

praktičtí manaţeři velkých společností. [8] Patřili k nim H. Fayol, J. J. Rockefeller starší, J. P. 

Morgan a A. Carnegie. Zejména dílo A. Carnegieho mělo největší přínos pro další rozvoj 

organizování.  

Význam pojmu jediné správné organizace, jak byla zmíněna výše, se v prŧběhu doby 

měnil, avšak její hledání pokračuje do současnosti. I přes názorové posuny v náhledu na 

organizaci zŧstalo nedotknuté paradigma, ţe organizační struktura je nezbytná. Zkušenosti i 

nové přístupy teorie managementu však prokázaly, ţe kaţdá organizační struktura má své 

přednosti, nedostatky a je vhodná pro určité konkrétní pouţití. Nastal tudíţ posun, „od 

hledání jediné správné organizace se management musí naučit hledat, vyvíjet a testovat 

organizaci a organizační strukturu, která odpovídá svému úkolu.“ [8] 

Na sloţitém objektu, kterým organizace určitě je lze definovat rŧzné systémy, ať uţ se 

jedná o malý či velký podnik. Kaţdý systém má svoji strukturu a vykazuje určité chování.  

Většinou je dáno, ţe struktura je relativně stabilní, chování systému dynamické a struktura 

předurčuje většinou chování. U dynamických systémŧ tento vztah není pouze jednosměrný, 

ale chování zpětně ovlivňuje strukturu systému  
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Podle výše definovaných pojmŧ organizování a organizace ve vztahu k podniku se 

s těmito pojmy nejčastěji setkáváme se souvislosti s organizační strukturou (pouţívá se téţ 

výraz Formální organizační struktura).  

Organizační struktury představují v instituci kostru, která umoţňuje plnit její plánované 

cíle. Typy organizačních struktur jsou tříděny podle rŧzných kritérií. Při vytváření 

organizačních struktur je zvláště významné, jakým zpŧsobem budou seskupeny činnosti 

vytvářející základ pro vznik vrcholových organizačních jednotek podléhajících výkonnému 

řediteli či jinému vrcholnému představiteli společnosti, neboť jejich charakter a struktura 

ovlivňují zásadním zpŧsobem chod celé organizace. 

 

2.2.1 Prvky organizační struktury 

Opět je mezi autory odborných literatur mnoho rŧzných názorŧ na dŧleţitost a rozdělení 

prvkŧ (nebo parametrŧ) organizačních struktur. Mezi hlavní prvky organizační struktury se 

řadí dělba práce, specializace, koordinace, rozpětí řízení a dělba pravomocí. 

2.2.1.1 Dělba práce a specializace 

 Celkový objem práce, který musí organizace při naplňování svých cílŧ realizovat, 

představuje rozsáhlý soubor rŧznorodých činnosti. Daný soubor činností, mezi kterými jsou 

sekvenční, informační a hmotně-energetické vztahy, tvoří procesní strukturu a seskupení 

těchto činností do útvarŧ s cílem vytvořit útvarovou strukturu. Dělba práce spočívá v 

rozdělení komplexního úkolu na dílčí činnosti. Tyto úkony je poté moţné přiřazovat 

pracovním místŧm, na kterých budou prováděny, a tím dělba práce umoţňuje specializaci 

pracovníkŧ. Vysoká míra specializace přináší pozitivní ekonomické efekty. S rŧstem 

specializace dochází k poklesu nákladŧ na jednotku produkce. Ovšem od určitého stupně 

specializace tyto náklady začínají rŧst. 

Manaţeři se mohou rozhodnout pro vysoký stupeň specializace, coţ znamená, ţe 

převáţně nacházíme v organizaci individuální zaměření na co nejméně úkolŧ, nebo pro nízký 

stupeň coţ naopak znamená úkolŧ mnoho. Dŧleţité je si uvědomit, ţe dělba práce se 

neomezuje pouze na úkony vedoucí k výrobě, ale i na manaţerskou činnost. Ta mŧţe být také 

dělená do rŧzných stupňŧ specializace. [4] 
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2.2.1.2 Koordinace  

Koordinace je prvek slouţící jako stavební kámen organizace a znamená spojování 

činností v organizaci za účelem dosaţení cílŧ. Koordinace práce probíhá především mezi 

útvary v rámci divize. 

Rozlišujeme koordinaci vertikální a horizontální, formální a neformální. Vertikální 

koordinace činností v organizaci probíhá prostřednictvím hierarchického uspořádání. Kaţdý 

vedoucí pracovník, jenţ se stává součástí řídícího řetězce, je v organizaci odpovědný za 

koordinaci práce osob jemu podřízených a je vybaven potřebnou pravomocí. 

Formální koordinace činností organizace je zaloţena na existenci formalizovaných 

komunikačních mechanismŧ. Těmi rozumíme hlavně vertikální vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti zajišťující doručení pracovních úkolŧ, a závazných pravidel, směrnic a norem 

usměrňujících chování pracovníkŧ. Neformální koordinace spočívá hlavně ve spontánní, 

neřízené komunikaci mezi jednotlivými osobami v organizaci. Nutnost koordinace stoupá 

s velikostí organizace a rŧznorodosti činností jednotlivých organizačních jednotek. Potřebu 

koordinace vyvolává i rŧst mnoţství organizačních útvarŧ, do kterých jsou činnosti 

organizace rozděleny.[15] 

2.2.1.3 Tvorba organizačních jednotek 

 Hlavním dŧvodem pro seskupování prací je jejich koordinace. Práce musejí být 

provedené poţadovaným zpŧsobem a s postupným rŧstem počtu prací nastane okamţik, kdy 

jiţ jeden manaţer není schopen efektivně koordinovat všechny práce a to i u malých firem. 

Tudíţ je nutné seskupit řízené počty prací do skupin. 

 Při vytváření organizačních jednotek je rozhodující poţadavek na zpŧsob seskupování 

prací. V odborných literaturách se objevuje pět nejvíce vyuţívaných přístupŧ pro vytváření 

organizačních jednotek. Funkcionální a procesní, které vycházejí z potřeb vnitřního 

prostředí organizace a dále produktový, zákaznický a geografický. Poslední tři zmíněné 

respektují poţadavky vnějšího okolí. Jednotlivé organizační struktury jsou dále podrobněji 

popsané v kapitole. 

2.2.1.4 Rozpětí řízení 

 Rozpětí řízení je parametr, který vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníkŧ 

jednomu nadřízenému. Úzké rozpětí, neboli málo podřízených umoţňuje lepší kontrolu a 
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naopak. Se začátkem trendu sniţování počtu stupňŧ „zplošťování“ ve struktuře podniku, 

vznikal problém s nárŧstem nekontrolovaných činností. Problém se prohloubil, kdyţ V. A. 

Graicunas (1933) poprvé poznamenal, ţe manaţer musí také sledovat vztahy mezi 

podřízenými, coţ znamená, ţe počet vztahŧ exponenciálně vzrostl. 

Musela se najít nějaká optimální řešení. V. A. Graicunas zvolil rovnici, z níţ na 

základě výsledkŧ výzkumŧ byl stanoven prŧběh závislosti mezi počtem podřízených a počtem 

moţných vztahŧ (Obr. 1). Z toho vyplývá, ţe jiţ od počtu pěti podřízených dochází ke 

strmému nárŧstu počtu vztahŧ. Z grafu je rovněţ zřejmé, ţe vzroste-li např. počet vztahŧ 

v případě, ţe vedoucí má jen dva podřízené a přidáme mu třetího (V1) ve srovnání 

s enormním nárŧstem počtu vztahŧ v situaci, kdy má vedoucí jiţ šest podřízených a přidáme 

mu sedmého (V2). K výsledkŧm exaktních výpočtŧ se připisují ještě obtíţně 

kvantifikovatelné aspekty, jakými jsou např. rozdílnost pracovního prostředí. 

 Obr. 1: Závislost počtu vztahů na počtu podřízených [5] 

 

Dle zkušeností světových firem je optimální rozpětí řízení pro horní úrovně 

managementu od čtyř do osmi lidí – ideálně čtyři pro vrcholové vedení podniku. V dolních 

úrovních organizace společnosti se jako ideální jeví počet osmi aţ patnácti podřízených, 

přičemţ ideální je počet osmi aţ dvanácti pracovníkŧ. Tyto údaje je však nutné brát pouze 

jako doporučení, protoţe je stále jasnější, ţe vypočítat přesné všeobecné optimum není 

moţné. Existuje mnoho proměnných, jako duševní a fyzické moţnosti nadřízeného 

pracovníka, povaha prováděných procesŧ, charakter okolního prostředí, organizační kultura, 

stupeň automatizace řízení atd. [14] 
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2.2.1.5 Dělení pravomocí 

 Dělení pravomocí neboli delegování kompetencí je podmínkou vnitřní strukturalizace. 

V mnoha publikacích se uvádí, ţe dělení pravomocí vychází ze specializace. S rostoucí 

specializací klesá moţnost delegování pravomocí. Ze specializace vychází rozdělení 

odpovědnosti. Odpovědnost za splnění určitého úkolu by měla odpovídat pravomoci a 

prostředkŧm nutným pro jeho splnění. [14]  

 Zjednodušeně řečeno, manaţeři rozhodují, jak velkou pravomoc přidělit svým 

podřízeným. Pravomoc představuje právo jednotlivce učinit určitá rozhodnutí bez souhlasu 

svého nadřízeného. Delegování pravomocí se týká výhradně rozhodování. Rozdělení 

pravomocí mezi rŧzná funkční místa mŧţe vést k centralizaci a decentralizaci. 

2.2.2 Dimenze organizační struktury 

 

„Řada výzkumníků a praktiků managementu usiluje o jednoznačnou identifikaci vlivu  

organizační struktury na výkonnost, postoje a uspokojení pracovníků. Tyto snahy jsou  

však rozbíjeny nejen samotnou složitostí hledaných vztahů, ale též obtížností definování  

a vyhodnocování koncepce organizační struktury.“ [7] 

  

I přes komplikace se sloţitostí existuji prvky (viz 2.1) a dimenze, které usnadňují 

charakterizování či analyzování specifik organizačních struktur. Ty do dimenze jsou:  

2.2.2.1 Stupeň formalizace 

Stupeň formalizace udává, jak přesně a do jaké míry jsou činnosti písemně 

vypracovány a vynucovány. Pokud mají všechny části organizace (všichni jedinci) přesně 

určené postupy a pravidla, povaţujeme onu organizaci za vysoce formalizovanou. V dnešní 

době se objevují názory, zda je potřeba vysoká formalizace, při pohledu na funkčnost 

vzdělávacích a výzkumných institucí, opravdu nutná. Opět hodně záleţí na dané organizaci, 

jak moc povaţuje za nutné mít vše podrobně specifikováno. 
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2.2.2.2 Stupeň centralizace 

Stupeň centralizace respektive decentralizace poukazuje jakým zpŧsobem a do jaké 

míry jsou v organizaci centralizovány a decentralizovány rozhodovací a výkonné pravomoci. 

Jinými slovy pokud je pravomoc rozhodovat o celém dění organizace v jednom bodě, 

například v rukách jednoho člověka (vedoucího), povaţujeme tuhle organizaci za plně 

centralizovanou. Pokud je případ opačný a pravomoc rozhodování umístěno v nejniţších 

stupních řízení, je taková organizace povaţována za plně decentralizovanou. Oba příklady 

jsou samozřejmě mezní a je těţké je převést do praxe, obzvláště případ druhý. Plnou 

centralizaci si lze představit v menších organizacích. [5] 

Výhoda centralizace je plný přehled vedení o dění v organizaci a zabránění nechtěným 

problémovým rozhodnutím z niţších stupňŧ řízení. Naopak si nelze představit nadnárodní 

společnosti s geografickou organizační strukturou a s velkým počtem stupňŧ řízení, kde 

všechny rozhodnutí dělá jeden člověk. Proto přetíţení vedoucích pracovníkŧ je nevýhodou 

centralizace. 

2.2.2.3 Stupeň složitosti 

Stupeň sloţitosti se odvíjí od počtu specifikovaných prací, počtu organizačních 

jednotek a je výsledkem dělby práce a vytvářením oddělení. Jinými slovy, stupeň sloţitosti 

roste s rostoucím počtem rŧzných činností a počtem organizačních jednotek. 

 Stupeň sloţitosti souvisí do určité míry s diferenciací prací organizačních jednotek. 

Proto se často mŧţeme setkat s pojmem stupeň diferenciace. Tenhle pojem by se dal rozdělit 

a horizontální a vertikální diferenciaci, kde vertikální diferenciace vyjadřuje počet stupňŧ 

řízení a horizontální diferenciace označuje počet odlišných prací na jednom stupni řízení. 

 Všechny tři výše uvedené dimenze nejsou na sobě závislé. Podstatné není, do jaké 

míry se organizace liší, ale jak jednotlivé dimenze ovlivňují jejich výkonnost. Dimenze mŧţe 

manaţer ovlivnit svými rozhodnutími o dělbě práce, delegováním pravomocí, charakterem a 

velikostí organizačních jednotek.[7]  
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3 Tradiční Organizační struktury 

 

 Veber uvádí kategorii struktur klasifikovaných právě podle činností či jejich výsledkŧ 

a kategorii struktur rozdělených podle dělby pravomocí, která se dále dělí podle existence 

pevných a pruţných prvkŧ. [17]  

 

3.1 Rozdělení z hlediska (zobrazení) činností 

Hovoříme-li v terminologii teorie managementu o organizační struktuře, pak máme na 

mysli strukturu systému řízení organizace. U této struktury je třeba definovat: 

 činnosti a sekvenčních, dále též informačních či hmotně-energetických  

vztahů mezi nimi, což vede k definování procesní struktury,  

  funkčních či pracovních míst a mocenských, dále též informačních a  

hmotně-energetických vztahů mezi nimi, což vede k definování útvarové struktury  

  

Procesní a útvarovou strukturu je nutno chápat jako složky či aspekty účelově 

abstrahované z celkové struktury podniku.“ [15]   

Hlavním cílem většiny organizací je produkce výrobkŧ a sluţeb. Tohoto lze dosáhnout 

zorganizováním do podoby procesŧ. Zdroje pro realizaci těchto procesŧ jsou lidé, kteří ke své 

práci pouţívají nejrŧznější technologie mnoţství informací a jsou zorganizovaní do útvarŧ. 

V tomto smyslu je procesní struktura primární a útvarová struktura sekundární, protoţe 

organizace neexistuje kvŧli útvarŧm, ale útvary existují kvŧli naplňování cílŧ organizace. 

Existence útvarŧ je tedy oprávněna pouze do té míry, do jaké tyto útvary efektivně 

zabezpečují realizaci procesŧ vedoucích k naplňování těchto cílŧ.  

3.1.1 Útvarová struktura 

Jinými slovy výše uvedená definice znamená, ţe pomocí útvarového organizování se 

v organizaci upravují mocenské a právní vztahy jednotlivcŧ, ale i skupin spolupracovníkŧ. 

Upřesňuje jak funkční útvarové zařazení lidí, pracovní povinnosti, nadřízenost, podřízenost a 

odpovědnosti. Jak jiţ bylo řečeno, útvarová struktura je vŧči procesní struktuře sekundární. 

To znamená, ţe při vytváření či přetváření útvarové struktury je určujícím faktorem struktura 

procesní.  
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Pro útvarové struktury bývá typický hierarchický tvar, který je dán principem jediného 

přímého nadřízeného. Kaţdá útvarová struktura je tvořena strukturovanými prvky, a to prvky 

výkonnými a řídícími, jeţ jsou v organizační struktuře znázorněny typickými obdélníky. 

Pomocí přímek se zobrazují vztahy mezi útvary, jedná se pouze o vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti, případně informační vztahy, znázornění dalších vztahŧ není obvyklé. [5] 

3.1.2 Procesní struktura 

Dle definice uvedené výše procesní strukturou rozumíme uspořádání činností a vztahŧ 

v podniku tak, aby bylo moţné naplňovat poslání podniku a směřovat k tzv. společnému cíli.  

V praxi se provádí velké mnoţství, zpravidla značně sloţitě propojených činností, které jsou 

vzájemně propojené a navzájem se ovlivňují. Vycházíme-li ze skutečnosti, ţe procesní 

strukturu lze chápat jako primární, zatímco strukturu útvarovou jako sekundární, je patrná 

vysoká provázanost obou struktur, a pokud má dojít ke změně v jedné ze struktur, je třeba 

ověřit vliv této změny na strukturu druhou – nepřímo dotčenou. 

 Útvarová struktura má jeden výrazný nedostatek, nezobrazuje totiţ vzájemnou 

souvislost jednotlivých činností v organizaci a jejich návaznost. Procesní přístup vychází z 

potřeb a poţadavkŧ zákazníkŧ a sledu činností, které je uspokojují. Aţ v návaznosti na něj, by 

si měla organizace vytvořit útvarovou strukturu. Pokud činnosti či organizační útvary nepatří 

do řetězce aktivit, podporujících spokojenost zákazníka, neměly by se v organizaci vŧbec 

vyskytovat.  Procesní struktura zachycuje hlavní firemní procesy a jejich vzájemné vztahy. 

Vedle procesŧ spojených s výrobou a prodejem zboţí či sluţeb patří do procesního modelu i 

procesy podpŧrné a řídící. Hlavní procesy se obvykle ještě dělí na dílčí procesy, od kterých se 

odvíjí tvorba niţších organizačních útvarŧ. [1] 

 

3.2 Organizační struktury s pevnými prvky 

3.2.1 Funkcionální organizační struktury 

(neboli funkcionální, funkční rozdělení organizace) soustřeďuje pracovní činnosti 

podle funkcí, jak lze vidět na obrázku 2. Výhoda tohoto rozdělení je v efektivitě díky 

seskupení stejných specializací a snadné koordinaci. Nevýhodou je obtíţné promítnutí 

ekonomických cílŧ podniku do cílŧ jednotlivých útvarŧ. 
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Funkcionální rozdělení se velmi často uplatňuje v relativně malých organizacích 

zaměřených na výrobu, či poskytování úzkého sortimentu výrobkŧ nebo sluţeb. Na základě 

funkcionálního hlediska se vytváří zejména organizační struktura výrobních podniků (viz 

obrázek 4). Vedle hierarchie bývá v této struktuře téţ uplatňován princip odbornosti. Při 

pouţití funkční struktury mohou jednotlivé útvary vyuţívat jiných útvarŧ, např. personálního 

oddělení, finančního oddělení, zásobování atd. [7] 

  

 

 

 

Obr. 2 Funkcionální struktura [7] 

 

3.2.2 Liniová struktura 

 Je nejstarší podobou organizační struktury. Zcela se řídí principem jediného 

odpovědného vedoucího. Jedná se tedy o absolutní hierarchickou strukturu, ve které existují 

pouze vertikální vztahy (viz obr. 5). Vzhledem k tendenci stále větších organizací a vyšší 

náročnosti mŧţeme liniovou strukturu nalézt uţ jen ve velmi malých a jednoduchých 

organizacích. Pro jiné organizace je nevyhovující. [17] 

 

 

Obr. 5 Schéma liniové struktury [7] 
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3.2.3 Liniově-štábní struktura 

 Liniová struktura, která je v dnešní době jiţ překonaná je uspořádaná na bázi jediného 

odpovědného vedoucího. Naproti tomu liniově-štábní organizační struktura zaujímá 

významnou pozici v praktickém vyuţívání. Tato struktura vychází z liniové organizační 

struktury, přičemţ řídící pozice vedoucího mŧţe mít vlastní štáb (osobní, generální, 

specializovaný), který mu pomáhá v řízení útvaru. Štáb tedy plní podpŧrnou funkci. Příklad 

liniově-štábní struktury znázorňuje Obrázek č. 6. [7] 

Struktura tedy obsahuje sloţku liniovou a štábní. V kompetenci liniové sloţky je 

komplexní management organizace a jejích útvarŧ. Vedoucí je tedy nadřízený všem útvarŧm 

včetně pracovníkŧ štábu. Úkolem štábní sloţky je specializovat se na rŧzné oblasti řízení, a 

tím managementu organizace odlehčit práci při zachování principu jediného odpovědného 

vedoucího. Štáb se tedy podílí na vedení organizace pouze zprostředkovaně.  

S rŧstem organizace a zvyšující se dynamikou a sloţitostí okolního prostředí naráţí 

organizace na slabiny liniově-štábní struktury. Těmi jsou především: nepruţnost, malá 

adaptabilita limitovaná kapacitou při práci s informacemi a rostoucí nedorozumění mezi 

liniovými vedoucími a štábními specialisty. Tyto slabiny lze částečně řešit zavedením 

moderních informačních systémŧ, přesto však roste potřeba pruţnějších struktur. 

 

 

Obr. 6 Schéma liniově-štábní struktury [7] 
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3.2.4 Divizní organizační struktura 

Divizní struktura je výsledkem reakce na rŧst podniku (obr. 6), kdy není déle moţné 

setrvávat v centralizovaném řízení organizace. Základní prvek divizní struktury tvoří oddělené 

divize neboli jednotky. V čele kaţdé této dosti samostatné jednotky stojí vedoucí divize 

zodpovědní za její výkonnost, strategické a operativní řízení. Vrcholový management 

organizace má v této struktuře roli koordinátora a kontrolora činností jednotlivých divizí. 

Také určité činnosti jako například finanční a právní mohou být vyčleněny mimo divize. 

Divizní struktura je pouţívána u rozsáhlých organizací, které pŧsobí ve více oblastech nebo 

regionech a je charakteristická decentralizovaným řízením a vytvářením niţších, plně 

autonomních jednotek. [7] 

Po první světové válce vznikly mezinárodní trhy, které vedly ke vzniku divizionální 

organizace. Prŧkopnickými organizacemi byly firmy jako General Motors nebo Sears 

Manaţeři v těchto strukturách uplatňovali technické znalosti, samořízení, obchodní schopnosti 

a samotné řízení bylo částečně decentralizované. [3] 

Existují tři základní typy divizních organizačních struktur, podle toho, jak se divize 

rozčleňují a to: výrobkové, geografické a zákaznické. 

3.2.4.1 Výrobkové organizační struktury   

 (neboli rozdělení podle produktŧ) znamená, ţe všechny hlavní oblasti výroby a 

činnosti s nimi související mají své vlastní útvary. Výhodou je blízkost zákazníkŧm, avšak 

hrozí riziko duplikace funkcí. Výrobková organizační struktura (viz obr. 3) umoţňuje 

výrobkovým manaţerŧm komplexně řídit celý proces vývoje, výroby a prodeje. 

 Organizační struktury akceptující výrobkové hledisko jsou povaţovány za klíčové 

prvky moderní kapitalistické produkce. Výrobkové organizační struktury jsou nejčastější, 

představitelem „divizní organizační struktury“.[7] 
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Obr. 3 Výrobková struktura [18]  

 

3.2.4.2 Geografické organizační struktury 

(neboli geografické rozdělení) soustřeďuje činnosti podle regionŧ, jak lze vidět na 

obrázku 4, coţ zajišťuje mnohem účinnější zvládání regionálních problémŧ. Nevýhodou je 

duplikace funkcí.  

Geografické organizační struktury vyuţívají ve značné míře organizace pŧsobící 

v rŧzných geografických oblastech. Jelikoţ tyto oblasti jsou často velmi vzdálené, mŧţe být 

centrální koordinace velmi sloţitá, proto je výhodnější ponechat vedení tamnímu manaţerovi. 

Této organizační struktury vyuţívají ve velkém řetězce obchodních domŧ, které vytvářejí 

relativně samostatné divize a jsou řízené regionálními manaţery, kteří se zodpovídají přímo 

nejvyššímu vedení. Není překvapující, ţe tyto regionální divize si v praxi velice často 

konkurují. Konkurence společně moţnými rozdíly, tvořenými povahou geografických oblastí, 

předkládá velké moţnosti v rozvoji, zkoušky schopností či přizpŧsobivost manaţerŧ.  
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Obr. 4 Geografická organizační struktura, zdroj: autor 

 

3.2.4.3 Zákaznické organizační struktury 

(neboli rozdělení podle zákazníkŧ) zajišťuje lepší sluţby pro rŧzné skupiny zákazníkŧ, 

opět je však nevýhodou duplikace funkcí. Příkladem mohou být vzdělávací instituce, které 

jsou rozděleny podle poţadavkŧ studentŧ (zákazníkŧ) na rŧzné obory a mohou taktéţ mít 

útvary zajištující prezenční a kombinované studium. Také obchodní domy mívají oddělení pro 

rŧzné věkové skupiny čí sociální třídy zákazníkŧ. 

Obecně lze říci, ţe funkcionální organizační struktury bývají více formalistické, 

sloţitější a centralizovanější, neţ organizační skupiny regionálně, výrobkově, nebo 

zákaznicky orientované. Funkcionální organizační struktury vyţadují výraznou specializace 

práce a vysoký stupeň centralizace pravomocí, umoţňujících bezchybně koordinovat úsilí 

všech zaměstnancŧ. Naopak organizace vyuţívající regionální, výrobkové nebo zákaznické 

orientované organizační struktury poskytující zaměstnancŧm větší moţnost rozhodování a 

reagování na specifické poţadavky okolí. [7] 
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3.2.4.4 Smíšené organizační struktury 

V organizacích mŧţeme dnes spíš najít kombinace těchto forem, neţ samostatně víše 

zmíněné struktury. V současné době se mŧţeme setkat i s vyuţíváním mezi funkčních týmŧ 

sloţených z pracovníkŧ specializovaných na odlišné činnosti. [3] 

Řada velkých společností dnes vyuţívá pří vytváření svých organizačních struktur 

rŧzné kombinace výše popsaných moţností. Z toho vycházejí smíšené struktury. Tento typ 

vyuţívají, jak bylo výše zmíněno především velké společnosti, které vyuţívají rŧzných 

kombinací, vhodných právě pro jejich zaměření. Jedná se o vícekriteriální přístup, kdy pro 

utváření organizační struktury jsou zohledňovány rŧzná hlediska tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly dané společnosti, respektive umoţnovaly efektivní řízení a pruţné reakce na 

poţadavky trhu. 

 

3.3 Organizační struktury s pružnými prvky 

Pruţnost organizačních struktur je zásadní pro inovační činnosti v podniku, nikoli pro 

rutinní záleţitosti. Mezi pruţné organizační struktury se řadí kromě dvou níţe uvedených také 

hybridní a maticové organizace, nicméně ty jsou v rámci prŧmyslových a výrobních 

podnikŧ uvedené v moderních organizačních strukturách (viz kapitola 4.1, 4.2) 

3.3.1 Projektová koordinace 

Pokud jsou projekty v rámci podniku méně časté, nebo krátkodobé, ukazuje se jako 

vhodnější organizace pomocí projektové koordinace (viz obr. 7). Společným rysem s 

projektovou strukturou je heterogenní tým specialistŧ z rŧzných oborŧ, kteří na projektu 

kooperují. Ovšem v tomto případě není práce na projektu jejich jedinou pracovní náplní. 

Pozice projektového koordinátora je vyčleněna z organizační struktury, ale členové 

projektového týmu zŧstávají začleněni v rámci organizační struktury na svých odděleních. 

Koordinátor má většinou omezenou pravomoc, proto musí prosazovat své záměry pomocí 

liniově nadřízeného pracovníka. [2]  
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Obr. 7 Projektová koordinace [2] 

3.3.2 Ryzí projektová organizace 

Tento typ se uţívá, pokud organizace řeší komplexní a náročný projekt (viz obr.8). 

Vzniká tak, ţe se k stávající struktuře přidá další uspořádání, vytvořené na řešení projektu. To 

se po jeho skončení opět rozpustí. Ryzí projektová organizace se vyznačuje úplným 

alokováním pracovníkŧ na daný projekt, rozsáhlou pravomocí vedoucího projektu a výrazným 

odloučením projektového týmu od zbytku organizace. Výhodou tohoto typu organizace je 

jednodušší řízení pracovníkŧ a dodrţování principu jednoho přímého nadřízeného. 

Nevýhodou pak velká náročnost na zdroje a nemoţnost plně vyuţít znalosti všech pracovníkŧ 

při práci na projektu. [12].  

 

Obr. 8 Ryzí projektová organizace [2] 
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4 Moderní organizační struktury vhodné pro prŧmyslové 

podniky  

V dnešním světě, který je čím dál komplexnější a dynamičtější, přestávají klasické 

hierarchické organizační struktury vyhovovat a stíhat potřebám firem. Vzniká poptávka po 

štíhlých, flexibilních a inovativních organizacích schopných rychle se přizpŧsobit 

poţadavkŧm trhu. Organizace hledají stále nové zpŧsoby, jak lépe strukturovat a organizovat 

činnosti, aby dostály svých strategií. Některé nejdŧleţitější z těchto přístupŧ si popíšeme níţe. 

4.1 Hybridní struktura 

 Hybridní struktura kombinuje funkční a divizní struktury ve snaze posílit jejich klady 

a potlačit zápory. Je obvykle tvořena divizemi, ale současně obsahuje funkčně-specializované 

útvary ve vrcholovém středisku organizace. Výhodou hybridní struktury je současná 

koordinace mezi a uvnitř divizí, soulad mezi cíli a úkoly organizace a divizí a větší efektivita 

fungování organizace. Nevýhody leţí v malé pruţnosti, riziku vzniku konfliktu mezi 

vrcholovým řízením a divizemi a v nebezpečí rŧstu administrativy.[16], [41] 

 

4.2 Maticové organizační struktury 

Maticová struktura je příkladem více kriteriální struktury a řadí se mezi tzv. 

adhokratické struktury s pruţnými prvky. Dalo by se říci, ţe tato struktura je pomyslným 

prvním krokem moderních organizačních struktur. Z tohoto dŧvodu ji lze v mnoha odborných 

literaturách nalézt i mezi typickými nebo jako kombinaci typických struktur. V této práci je 

maticová struktura zařazena mezi moderní organizační struktury díky hlavně díky moţnosti 

rychle a pruţně reagovat na změny. 

Jedná se o propojení primární (vertikální) struktury vytvořené podle jednoho kritéria se 

sekundární (horizontální) strukturou, jak lze vidět na obrázku 9, která je vytvořena podle 

kritéria jiného. S postupem času se definice této organizace měnila od názoru, ţe se jedná o 

čistou kombinaci funkcionální a výrobkově zaměřenou organizační strukturu, aţ k dnešnímu 

názoru, který pojednává o doplnění převáţně liniově-štábní o další organizační prvek. 

Maticová struktura tvoří mříţku, jak lze vidět na obrázku č. 8, kde jsou v (primárním) 

vertikálním směru organizovány útvary podle funkční specializace a (sekundární) horizontální 

osu tvoří projektové týmy. [7] 
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 Maticová forma se objevila koncem 50. a začátkem 60. let v leteckém prŧmyslu. 

Začlenila do sebe základní prvky funkcionální a divizionální struktury. Manaţeři pouţívali 

zdroje z funkčních oddělení k vytváření činností pro konkrétního zákazníka nebo skupinu 

zákazníkŧ. Jednotlivci rozvíjeli a zdokonalovali své technické schopnosti v rámci svého 

domácího funkčního oddělení. Navíc byli v kontaktu s obchodními záleţitostmi, kdyţ byli 

dočasně přiřazeni k určité skupině nebo projektu. [3] 

 

 

Obr. 9 Maticová organizační struktura [19] 

 

4.3 Strategické aliance 

I přes to, ţe strategické aliance nejsou v rámci managementu ţádnou novinkou a 

setkáváme se s nimi uţ řadu let, je nutné přibliţně definovat tento pojem a to hlavně z dŧvodŧ 

odlišností kvŧli vývoji oblasti strategických spoluprácí.  

Strategickou aliancí se obecně rozumí pruţná forma partnerství dvou nebo většího 

počtu samostatných organizací, které v určité oblasti podnikatelské činnosti sdílejí některé 

zájmy, respektive cíle.  

I kdyţ strategické aliance nepředstavují nový fenomén, jak uţ bylo zmíněno, jsou však 

v dnešní době jedinečné, neboť mnoho z nich vzniká mezi společnostmi, které si na jisté 

úrovni, i přes existenci aliance, nadále aktivně konkurují. Takové aliance spojí své síly, aby 
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dosáhly toho, s čím by si samy, co se třeba globální konkurenceschopnosti týče, 

neporadily.[6]  

Přiznání ţe firmy samy na něco nestačí, nebo případná spolupráce s konkurenty, byly v 

minulosti skoro nemyslitelné. Transakce s externími dodavateli se vyznačovaly jistým 

odstupem. Naproti tomu dnešní podniky spolu existují v mnoha joint ventures a 

strategických aliancích. [6] 

Intenzita spolupráce, hranice kooperace, sdílení prostředkŧ, know-how, informací a 

mnoha dalšího je v dnešní době hodně nejasné a záleţí na společnostech, na jaké úrovní 

budou spolupracovat, či koexistovat. Dŧleţité je také poznamenat, ţe vznik aliancí nemusí 

pouze na penězích, jelikoţ dnes finanční zdroje je moţné získat mnoha zpŧsoby. Nakonec je 

také jasné, ţe spolupráce mŧţe také přinášet rŧzná rizika a délka doby trvání aliancí odpovídá 

spokojenosti všech partnerŧ. 

Existuje mnoho rozdělení, definicí a typografií strategických aliancí v mnoha 

literaturách, ale většina bývá značně obecná a v praxi formy realizace a existence aliancí jsou 

velice rozmanité. 

4.4 Síťové struktury 

Stejně jako většina moderních organizačních struktur, jsou síťové struktury reakcí na 

tempo technologických a inovačních změn. Během 80. let firmy usilovaly o větší 

konkurenceschopnost a proto začaly část funkcí najímat zvenčí – začaly vyuţívat outsourcing. 

Inovativní firmy jako například Nike, Motorolaa Novell vytvořily novou organizační formu, 

nazývanou síťová struktura. [3] 

  Rozvoj síťových struktur byl bezesporu usnadněn rozvojem informačních technologii. 

Síťové struktury mŧţou pouţívat organizace všech velikostí. V případě velkých společností se 

jedná o podobu sítí strategických aliancí, nicméně síťové struktury vyuţívají převáţně malé, 

či střední organizace, případně skupiny malých a středních organizací.  

 Jako většina organizačních struktur má i síťová mnoho rŧzných členění a typografií. 

Jedno ze základních dělení síťových struktur: 

 sítě uvnitř organizací (vnitrofiremní) 

 sítě, které spojují několik organizací dohromady  

 síť s rovnocennými partnery (obr. 10), která není tak častá, především z dŧvodu 

nejasnosti ohledně moci v rámci sítě. 
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 síťová organizace s jedním dominantním partnerem (obr. 10), nebo jednotkou jedná-li 

se o vnitropodnikovou organizační strukturu. Dominantní článek rozhoduje, 

komunikuje a zanikne-li, zaniká celá síťová organizace. Podřízení partneři jsou 

nahraditelní, síť dále existuje a funguje, jestli z organizace odstoupí, nebo jsou 

vyřazeni. 

 

Obr. 10 Síťová struktury s rovnocennými partnery (vlevo) a s jedním dominantním partnerem 

(vpravo), Zdroj : autor 

 

Síťovou struktury malých firem vznikají především spoluprací více jednotek na 

základě příleţitostí, vytvoří dočasné vazby za účelem oslovení a získání klíčového zákazníka. 

V případě větších firem se menší firmy (například dodavatelé) seskupí kolem dominantní 

struktury (například výrobní společnosti) a snaţí se začleněním do sítě a spoluprácí 

s významnějším partnerem prosadit. V obou případech se většinou jedná o dlouhodobé 

dohody. Pokud jde o úlohu (dominantního) řídícího článku síťových dohod a struktur, je jiná 

neţ v hierarchických organizacích, nicméně i tady je nutná. Řídicí článek většinou provádí 

strategické řízení a plánování, případně koordinaci struktury. [5]  

4.4.1 Vnitropodniková síť 

Zpravidla vzniká ve snaze ukořistit podnikatelské a trţní uţitky bez toho, ţe by musela 

společnost outsourcovat většinu svých činností. Zde je však potřeba, aby společnost vlastnila 

většinu zdrojŧ, které potřebuje ke své činnosti. 

4.4.2 Statická síť 

Tato síť většinou vyuţívá částečně outsourcingu. Častým případem je, ţe skupina 

dodavatelŧ a ostatních článkŧ sítě je rozmístěna v okolí velké firmy (dominantní část), a to 

buď proto, ţe této firmě poskytuje určité výstupy nebo je pověřená distribuci jejich výstupŧ. 

[5]  
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4.4.3 Dynamická síť 

Organizace, které mohou v dnešní době spoléhat výhradně na outsourcing z oblastí 

módy, filmové produkce, biotechnologie atd. spoléhají, ţe „vŧdčí“ firma tyhle zdroje, 

vlastněné výhradně cizíma společnostmi, vyuţije a sama vyuţije pouze základní znalosti, 

dovednosti, know-how, značku firmy. Většinou se tyhle firmy soustředí pouze na 

zprostředkování. 

4.4.4 Síťové dohody 

Umoţňují dosahovat řady výhod, jako sniţování nákladŧ při uzavírání transakcí, 

sniţování výrobních nákladŧ atd. V případech síťových dohod hranice mezi články nejsou tak 

přímé jako na základě hierarchie a navíc vyuţíváním společných informačních sítí, 

informační infrastruktury tyto nejasné hranice mezi články ještě ztenčují. Právě informační 

struktura a informační sítě se v mnoha případech v dnešní době stávají základem vzniku sítě 

výrobních podniků. 

4.5  Týmová spolupráce 

Týmová spolupráce, která se často označuje jako týmová organizace, se neřadí mezi 

typické struktury, pokud to vŧbec struktura je, nemyslitelně patří mezi moderní zpŧsoby 

řízení organizačních struktur. Je zaloţena na skupině pracovníkŧ.  

Ze skupiny mŧţe (ale nemusí) vzniknout tým. Většina organizací má formální a 

neformální skupiny. Tyto skupiny mají určité charakteristiky – velikost (čím více lidé, tím 

větší rozmanitost, zároveň je těţké zapojit kaţdého člena, pokud má tým více neţ deset 

členŧ), délka práce (některé týmy jsou tvořeny na dlouhé období, jiné jen pro vypracování 

určitých krátkodobých úloh), postavení (formální skupina mŧţe hlásit výsledky své činnosti 

vedení, poţadovat zdroje a podporu, a ovlivňovat chod organizace, zatímco neformální 

skupiny musí vytvářet zpŧsoby, jak na sebe upoutat pozornost vedení, a musí vyjednávat, 

pokud chtějí obdrţet nějaké prostředky). [6] 

V roce 1993 definoval Belbin model rolí v týmu a vlastnosti odpovídající těmto rolím. 

Určil devět rolí, kterým dal i speciální názvy. Zároveň určil charakteristiky úspěšných týmŧ a 

to dokončovatel, koordinátor, realizátor, dohlíţitel a hodnotitel, budovatel, výzkumník zdrojŧ, 

obráběč a týmový pracovník. [9] 
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Základem úspěchu týmu podle Belbina bylo zvolit pracovníky tak, aby v týmu byli 

zástupci kaţdé z výše uvedených osmi rolí. Tým mŧţe plně vyuţít zdroje, jen pokud má 

dostatečný rozsah rolí a rovnováhu mezi rolemi. [9] 

4.5.1 Virtuální týmy 

Virtuální týmy jsou druhem nového směru, který se v praxi značně rozmohl. Stoupá 

počet flexibilních zpŧsobŧ práce, nicméně pro potřeby prŧmyslových firem je virtuální tým 

pouze okrajová struktura, vhodná spíše pro IT části firem. Z myšlenky virtuálních týmŧ 

vycházejí tzv. virtuální organizační struktury, které bohuţel z dŧvodŧ moţností rozsahu 

práce a minimální vyuţitelnosti ve výrobních a prŧmyslových podnicích nejsou v této 

podrobněji rozepsané. 

4.6 Outsourcing 

Outsourcing jako takový není organizační strukturou, nicméně má na tvorbu, či změnu 

organizační struktury nemalý vliv a jelikoţ je nejednou v textu zmíněn, je dŧleţité tento 

pojem definovat a pochopit. 

Outsourcing je uměle vytvořené slovo, pojem americké obchodní angličtiny. Český 

ekvivalent neexistuje, znamená však vyuţívání externích (out, outside) zdrojŧ (resource). „To 

outsource“ je následně překládáno jako „vytěsnit“ nebo „odsunout“. Tím tento pojem 

popisuje dlouhodobé resp. definitivní zadání nějaké sluţby někomu jinému. 

Obecně se pod pojmem outsourcing rozumí smluvní vztah s dodavatelskou firmou za 

účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která většinou nepatří k hlavní 

podnikatelské činnosti podniku. Z tohoto pohledu je jiná moţná definice tato: „Outsourcing 

chápeme jako moţnost převzetí veškerých potřebných zdrojŧ (HW, SW a lidských zdrojŧ) a 

jejich následné provozování poskytovatelem sluţby outsourcingu včetně jejich řízení.“ [25] 

 

4.7  Strategické organizační jednotky 

Novou formou organizování je i řízení podle strategických podnikatelských jednotek 

SBU (Strategic Business Unit), někdy se také uvádí termín „podnik v podniku“. Tento styl se 

podobá diviznímu uspořádání, rozdíl spočívá ve větší míře autonomie. Zatímco u divizí se 

jedná o delegování rozhodování na niţší úrovně řízení, u podnikatelských jednotek jde o 

přenesení celé podnikatelské odpovědnosti za určitý výrobek nebo region jak lze vidět na obr. 
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10, s cílem podpory soutěţivosti mezi jednotkami a větší pruţnosti reakcí na vnější podněty. 

Přesto jsou SBU, jak lze vidět na obrázku 10, stále součástí vnitropodnikového uspořádání a 

nemají vlastní právní subjektivitu. Řídí se tedy strategickými záměry organizace. Úkolem 

vrcholového vedení je nalézt vhodný rozsah řízení, aby nenarušovala autonomii 

podnikatelských jednotek a zároveň zabránila přílišné rivalitě mezi nimi. [5] 

 

 

Obr. 11 Strategické organizační jednotky [20] 

 

4.8 Améba 

Poslední, nikoliv svou dŧleţitostí, uvedená moderní organizační struktura je améba 

neboli měňavka. Tento název má tato organizační struktura oprávněně. Dalo by se říct, ţe 

améba je zvláštní druh síťové struktury. 

Améba management, jak celý systém řízení podniku nazývá sám jeho autor Dr. Kazuo 

Inamori – zakladatel společnosti Kyocera (viz příloha č. 5) řeší, ţe velké korporace ztrácí 

svoji flexibilitu a oproti malým firmám nejsou schopné tak rychle inovovat a mají velké 

reţijní náklady. Samo označení Améba se pouţívá pro dočasnou nebo i trvalejší skupinu 

zaměstnancŧ jedné společnosti, kterou sestavil její vedoucí. Nacházejí se v ní rŧzní specialisté 

a obecně se příliš neodlišuje do projektových týmů v maticové struktuře. Oproti maticové 

struktuře je zde však jeden zásadní rozdíl. Ve firmě vyuţívající Améba management 

neexistují ţádná finanční oddělení, oddělení vývoje, účtárny, atd. Ţádný ze zaměstnancŧ není 

nikde zařazen, nemá ţádnou pracovní pozici. Zaměstnanci mezi Amébami často přecházejí, 

coţ je zpŧsobeno i tím, ţe samotná Améba je obvykle jen dočasnou strukturou, která se při 

nejmenším mění (na větší úkol přibere třeba víc lidí). [10] 
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Améba je typický představitel moderní organizační struktury, který má veliký potenciál a 

to i v případě výrobních a prŧmyslových podnikŧ. Nicméně praktické vyuţití Améby v ČR a 

celé Evropě je nemoţný kvŧli zákonŧm a odborŧm. Z tohoto dŧvodu není bohuţel tato 

struktura dále v této práci rozebírána.  
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5 Příklady organizačních struktury prŧmyslových podnikŧ 

 

5.1 Průmyslové podniky v České republice 

5.1.1 Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., MORAVIA STEEL a.s.  

Třinecké ţelezárny, a. s., Moravia Steel a.s. a desítkami dceřiných společností se řadí k 

významným prŧmyslovým uskupením ve střední Evropě, které jsou součástí výrobkových 

řetězcŧ Třineckých ţelezáren nebo poskytují sluţby v rámci skupiny i mimo ni. Tato skupina 

prŧmyslových firem by se dala popsat jako holdingová, případně síťová struktura (skupina) a 

jednotlivé firmy mají své vlastní organizační struktury. Na vlastních internetových stránkách 

uvádějí: 

 Základními principy řízení je liniová organizační struktura, procesní a projektové 

řízení. Ani jeden z principů není uplatňován samostatně, řízení je postaveno na jejich 

promyšleném kombinování. [17] 

5.1.1.1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. jsou dnes nejvýznamnější dceřinou společností 

MORAVIA STEEL a.s. a největší českou hutí s domácím kapitálem. Výroba koksu, surového 

ţeleza, oceli a následně válcovaného materiálu společně se zpracováním doprovodných 

produktŧ tvoří uzavřený hutní výrobní cyklus. Organizační struktura je podle schématu 

v příloze 2 divizní, funkcionální, případně výrobkově zaměřená. (viz příloha 2). 

5.1.1.2 ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

Tento podnik patří do výše zmíněné skupiny a zastřešuje výrobní jednotky - taţírna 

nepatentovaného drátu (nízký uhlík), taţírna patentovaného drátu (vysoký uhlík), ocelové 

kordy, lanárnu, pérovnu a drátěnou výrobu. Organizační struktura má nejblíţe k funkcionální 

liniové (viz příloha 1). 

Jelikoţ většina zbylých podnikŧ z víše uvedené skupiny mají podobné organizační 

struktury, zkusíme se podívat na další velkou skupinu prŧmyslových firem v našem regionu. 
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5.1.2 VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je jednou z nejvýznamnějších českých 

strojírenských skupin se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v 

oblasti dodávek velkých investičních celkŧ. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje 

moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a 

vývoji. Tato skupina je holdingovou strukturou 

 Holding je tedy speciální případ koncernu. Koncern dle [5]: „vzniká vždy, když mají do 

něj včleněné podniky jednotné vedení. Je-li toto spojení realizováno pomocí fyzicky 

existujícího subjektu – zastřešující firmy – pak se jedná o holding. Je-li ovšem toto spojenectví 

realizováno pouze na základě smluv, dohodnou-li se tyto podniky na společném vedení, jde 

také o koncern, o holding ale ne.“ 

5.1.2.1 VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., je jeden z největších světových výrobcŧ bezešvých 

ocelových lahví, významný producent tlakových nádrţí, vysokotlakých akumulátorŧ a 

mlecích koulí. Organizační struktura (viz obr. 12) se viditelně příliš neliší od první 

prŧmyslové skupiny 

 

Obr. 12 Organizační struktura VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. [21] 
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5.2 Organizační struktury zahraničních průmyslových podniků 

5.2.1 Mitsubishi Corporation  

Historie Mitsubishi sahá do roku 1870, kdy Jataró Iwasaki zaloţil stejnojmennou 

loďařskou společnost. Ještě před koncem 19. století přidal do portfolia svých podnikatelských 

aktivit i těţební firmu, a poloţil tak základ největšího japonského prŧmyslového 

konglomerátu, který dnes tvoří 29 hlavních společností (včetně jednoho z nejsilnějších 

světových „bankovních domŧ“: The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ 

Mitsubishi Corporation má sedm obchodních skupin, které vyvíjejí činnost v rŧzných 

oblastech globálního ţivotního prostředí a infrastruktury; Prŧmyslové Finance, logistika a 

rozvoj; Energie; Kovy; Stroje a zařízení; Chemikálie; a Living Essentials. Kromě těchto 

obchodních skupin, má také nedávno zřídila Business Service Group. Prostřednictvím těchto 

obchodních skupin a více neţ 600 dceřiných a přidruţených společností a slouţí zákazníkŧm 

po celém světě prakticky v kaţdém odvětví. 

V příloze číslo 4 je vidět celá rozvětvená organizační struktura této firmy. Těchto 

sedm obchodních skupin, lze taky říct divizí, má své vedení s velmi značnou rozhodovací 

pravomocí, jelikoţ nelze řídit takhle obrovskou společnost pouze z nejvyššího místa. 

5.2.2 Kawasaki Heavy Industries ltd. 

Kawasaki je japonská firma zaloţená Šózó Kawasakim, vyrábějící především 

motocykly. Zabývá se však také i těţkým strojírenstvím, výrobou lodí rychlovlakŧ a dalšími 

prŧmyslovými odvětvími. (viz příloha č. 3) 
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6 Kritické zhodnocení 

 

Hlavním cílem této kapitoly je zachytit hlavní trendy vývoje organizačních struktur, 

porovnat výhody a nevýhody těchto struktur u prŧmyslových podnikŧ, především moderních, 

ale i typických. Dále bude úkolem porovnat tyto moderní organizační struktury podnikŧ z ČR 

a ze zahraničí. K tomu vyuţiji informace a data z posledních dvou kapitol.  

V dnešní době, kdy je potřeba rychle reagovat na poţadavky zákazníkŧ a trhu, jsou 

moderní organizační struktury zpŧsob jak rychleji a flexibilněji reagovat. Nicméně 

kdybychom se podívali na organizační struktury výrobních a prŧmyslových podnikŧ pár 

desítek let dozadu a porovnali je s dnešními, moc rozdílŧ by na první pohled vidět nebylo.  

Samotná schémata organizačních struktur jednotlivých podnikŧ jsou dost zavádějící. 

Například fiktivní XY podnik, co se modernizace týče, uvnitř firmy za posledních 20 let 

decentralizoval, zŧstal výrobkově zaměřený, ale uzavřel strategickou alianci s větším 

podnikem, který se stal jeho většinovým odběratelem. Na samotné organizační struktuře 

onoho malého podniku nepŧjde skoro nic rozeznat, nicméně díky těmto změnám se podnik 

stal konkurenceschopnější a známější díky většího partnera. 

Samozřejmě např. u velkého podniku, jenţ měl dříve mnoho stupňŧ řízení a 

reorganizoval se například na divizionální organizační strukturu, později zaloţil holderovou 

společnost, odkoupil divize a tím zaloţil holdingovou společnost. Později přidával k holdingu 

další, menší společnosti a je jisté, ţe se jeho schéma organizační struktury bude razantně lišit 

oproti pŧvodní struktuře. Nicméně schéma organizační struktury jedné z divizí (respektive 

dceřiných společností) bude stále podobné schématu před diverzifikací. 

Dŧvod minimálních vizuálních změn je ten, ţe ač se uţ dnešní prŧmyslové podniky snaţí 

vyuţívat moderní organizační struktury a metody řízení pro lepší výsledky, pořád se v sektoru 

výroby vyplatí typické organizační struktury, ať jednosměrně zaměřené nebo smíšené či 

hybridní. Dost podnikŧ se navíc snaţí pouze kombinovat starší organizační struktury kvŧli 

obavám z kompletní reorganizace a mŧţou vznikat stále větší vnitřní neshody, z dŧvodŧ větší 

nejasnosti řízení. Na druhou stranu v dnešní době je úplná reorganizace stále riskantní a není 

to zdaleka tak jednoduché jako například u virtuálních organizací, které mají minimální nebo 

ţádnou infrastrukturu. 
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6.1 Rozdíly organizačních struktur v ČR a zahraničí 

Vezmeme-li si organizační struktury a jejich schémata z kapitoly č. 5, je vidět, ţe, 

ačkoli jsou Kawasaki Heavy Industries ltd a Mitsubishi Corporation podniky vybrané 

z Japonska, jenţ je podle mnohých odborníkŧ země s nejlepšími manaţery a managementem, 

mají v organizačních strukturách prŧmyslových podnikŧ podobné prvky jako strukturu 

funkcionální a divizionální. Samozřejmě existují výjimky jako uţ výše zmíněná organizační 

struktura améba. Co se týče organizačních struktur výrobních podnikŧ u nás a v zahraničí, 

nejsou rozdíly příliš převratné. 

6.2 Výhody, nevýhody a doporučení 

 Doporučil bych z výše uvedených dŧvodŧ podnikŧm zaměřit se více na vyuţití 

organizační struktur, které nejsou vnitropodnikové. V dnešní době moderních informačních 

technologií je potřeba rozvíjet vztahy s dodavateli, odběrateli, vytvářet si dočasné virtuální 

struktury kvŧli zvláštním IT problémŧm ze specialistŧ, či dávat prostor vniku výhodné 

alianci. 

Na druhou stranu je však nutno podotknout, ţe strategická aliance má mnoho nevýhod. 

Z praxe je dokázáno, ţe mnoho aliančních struktur nemá dlouhé trvání, jelikoţ přináší mnoho 

problémŧ. Nejdŧleţitější nevýhodou jsou omezené moţnosti řízení společných aktivit, ztráty 

obchodních tajemství a dovedností, neočekávané postupy a kroky partnerŧ.  

 Je samozřejmé, ţe zanedbat vnitropodnikové problémy spojené se strukturou a řízením 

by bylo nesmyslné. I tam se mnoho věcí změnit, nebo vylepšit aniţ by bylo potřeba úplně 

reorganizace. Výše zmíněné zpŧsoby, jako tvoření strategických organizačních jednotek nebo 

pomoct vzniku týmŧ odborníkŧ, by mohly přivést nové nápady a inovace. Nicméně je nutné 

navrhnout tak vhodný rozsah řízení, aby nenarušovala autonomii podnikatelských jednotek a 

zároveň zabránila přílišné rivalitě mezi nimi. 

 Nakonec je ještě nutné poukázat na nevýhody organizačních struktur s niţší hierarchií, 

či organizační struktury adhokratické, které jsou stále uváděné jako moderní, jako například 

maticová organizační struktura. Nevýhody tkví ve vysokých nákladech na organizační 

úroveň, ve vysokých poţadavcích na schopnosti vedoucích pracovníkŧ a rizika spojená 

s dvojí podřízeností. 
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7 Závěr 

 V dnešním světě, který je čím dál komplexnější a dynamičtější, vzniká potřeba se 

rychle přizpŧsobit poţadavkŧm trhu. Organizace hledají stále nové zpŧsoby, jak lépe 

strukturovat a organizovat činnosti, aby dostály svým strategiím. Dnes, kdy je potřeba rychle 

reagovat na poţadavky zákazníkŧ a trhu, jsou moderní organizační struktury zpŧsob jak 

rychleji a flexibilněji reagovat.  

 Jedním z cílŧ zadání v bakalářské práci, kterému jsem se věnoval bylo v druhé a třetí 

kapitole definovat organizování a organizační struktury podnikŧ. Oba pojmy jsem definoval a 

podrobněji se zaměřila na prvky, či dimenze, které jsou dŧleţité především pro pojem 

organizování. Třetí kapitolu jsem pojal jako tradiční organizační struktury, kde bylo zmíněno 

jedno z mnoha typologických členění. Jednotlivé organizační struktury byly popsány a 

vysvětleny. Za zmínku stojí divizní a funkční organizační struktury, které i přes moderní 

přístupy pořád v prŧmyslových podnicích dominují. 

  Ve čtvrté kapitole bylo provedeno detailnější zaměření na moderní struktury vhodné 

pro prŧmyslové podniky. Kromě struktur vysvětluji i moderní postupy a pojmy jako 

outsourcing a týmovou spolupráci, jeţ nejsou přímo organizační struktury, nicméně mají na 

moderní struktury nemalý vliv. Příklady organizačních struktur zahraničních a tuzemských 

podnikŧ jsou uvedeny v předposlední části této práce. Těmito příklady poukazuji na častou 

podobnost organizačních struktur nezávislých prŧmyslových podnikŧ jak u nás tak 

v zahraničí. Zahraniční podniky byly vybrány záměrně z Japonska, které je povaţováno za 

kolébku moderního managementu. 

 Za klíčovou povaţuji šestou kapitolu, kde s vyuţitím informací, pojmŧ a skutečnosti 

z předchozích kapitol je vytvořen vlastní ucelený názor na to, proč si dnešní výrobní podniky 

ponechávají struktury tradiční, případně vytvářejí hybridní struktury předáváním a kombinací 

dalších tradičních struktur. Tato ponechání tradičních struktura na úkor moderních má své 

opodstatnění, tudíţ kromě názoru na vnitropodnikovou strukturu, jsem popsal výhody 

vycházející z vyuţití moderních moţností jako strategické aliance či síťové struktury. Na 

druhou stranu bylo nutností poukázat i na nevýhody jednotlivých struktur a porovnat příklady 

struktur českých a zahraničních podnikŧ z kapitoly páté. 

Doufám, ţe informace, názory i samotná bakalářská práce se stane přínosem pro buď 

existující, případně nově vznikající výrobní podnik, který hodlá vyuţít moderní přístupy 

k organizačním strukturám. 
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Příloha 1- Organizační struktura ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

 

 

Pramen: Interní stránky společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

http://www.dratovna.cz/doc/organizacni_schema_1_9_2013.pdf 
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Příloha 2 – organizační struktura TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

Pramen: Interní stránky společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/vedeni_tz_cz# 
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Příloha 3 -  organizační struktura Kawasaki Heavy Industries ltd. 

 

 

 

Pramen: Interní stránky společnosti Kawasaki Heavy Industries ltd. 

http://www.khi.co.jp/english/company/organization/index.html 
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Příloha 4 - Organizační struktura Mitsubishi Corporation 

 

 

Pramen: Interní stránky společnosti Mitsubishi Corporation 

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/about/cguide/pdf/04.pdf 
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Příloha 5 – organizační struktura Améba společnosti Kyocera 

 

 

 

 

 

Pramen: Interní stránky společnosti Kyocera 

 


