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ANOTACE  

Cílem diplomové práce je provést analýzu organizačních konceptů vybraných těžebních 

podniků působících v ČR a jejich vlivů na činnost těchto organizací. Diplomovou práci lze 

rozdělit na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce začíná indukcí 

současných poznatků o organizačních strukturách těžebních společností, na jejichž základě 

je deduktivní metodou stanovena hypotéza. V praktické části jsou poté statisticky 

zpracovány hodnoty získané kvantitativním šetřením na základě dotazníků.   

Cílem práce je ověřit pomocí dat získaných výstupem z praktické části pravdivost 

hypotézy, jež byla stanovena na podstatě výsledků teoretické části.  

 

Klíčová slova: organizační struktura, organizace, metoda, hypotéza, analýza 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to analyze the organizational concepts of selected mining copanies 

operating in the Czech Republic and their effects on the activities of these organizations.  

Thesis can be divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part starts 

with induction of current knowledges about the organizational structures of mining 

companies on the basis of the deductive method of the hypothesis. In the practical part  

there are the statistically processed values obtained by quantitative surfy based on 

questionnaires.  

The aim is to verify the data obtained by using the output from the practical part of the 

veracity of the hypothesis, which was determined based on the results of the theoretical 

part.  

 

Keywords: organizational structure, organization, method, hypothesis, analysis 
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1. ÚVOD 

 

Dobrá organizační struktura je v dnešním měnícím se tržním prostředí klíčovou součástí 

úspěšného podniku, schopného dynamicky reagovat na časté změny vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku. Pro každý podnik, jak těžební tak netěžební, je důležité nastavení jeho 

organizační struktury, která podstatně ovlivňuje výkonnost a úspěšnost společnosti. 

Organizace může přispívat k podpoře motivace, angažované osobní odpovědnosti, 

týmovému duchu i kvalitní a rychlé komunikaci. Ale může také dojít ke zkostnatění 

struktury nebo nadměrné zaměstnanosti, a nejen v jejím důsledku také k vyšším nákladům. 

Ve špatně vytvořeném organizačním uspořádání dochází k poklesu výkonnosti celku. 

Primárním úkolem managementu je správné vytyčení vzájemných vztahů a kompetencí 

vycházejících z jednotlivých pracovních míst a jejich účelné shromáždění do větších 

organizačních celků. 

Slovy klasika světového managementu P. F. Druckera: „Každá podniková organizace si 

musí vybudovat opravdový tým a musí stmelit úsilí jednotlivců ve společné úsilí. Každý 

člen podnikové organizace přispívá něčím jiným, všichni však musí směřovat k dosažení 

společného cíle. Jejich úsilí musí být orientováno stejným směrem a jejich přínosy do sebe 

musí zapadat tak, aby vytvářely jeden celek – bez mezer, bez tření a bez zbytečných 

redundancí“. [1] 

Na organizační strukturu podniku má vliv několik zásadních faktorů, mezi které patří  

i měnící se tržní prostředí. „Neustále organizovat podnik je nutností, která v podstatě 

vyplývá ze současných dramaticky se měnících podmínek na trhu. Každá organizace, chce-

li přežít, musí bezpodmínečně sledovat své okolí, předpovídat chování okolního světa  

a zjišťovat, jaký dopad bude mít chování vnějšího okolí na vnitřní fungování organizace. 

Okolím jsou chápany výstupy, trendy a události, které se odehrávají za hranicemi 

organizace a které zároveň přímo či nepřímo ovlivňují chování organizace“. [2] 

 Změnou organizační struktury dochází k novému rozdělení odpovědnosti  

a pravomocí ve vztazích mezi jednotlivými pracovníky a organizačními celky. Tyto 

změny, ač jsou nezbytně nutné, mohou podle mého názoru vytvářet v podnicích, jež mají 

zkostnatělé struktury, u některých zaměstnanců napětí, nejistotu, špatnou koordinaci, 

nízkou motivaci a zvýšené náklady.  „Lze říct, že značná část třenic, rozporů a nejasností 

v současných strukturách pochází právě z chybně stanovené a vytvořené organizační 
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struktury“. [3] Management by měl provádět změny tak, aby tyto negativní důsledky co 

nejvíce omezil.  

Do roku 1989, kdy ekonomika byla řízena státem, nebyly české těžební a netěžební 

podniky zvyklé na tak rychle a kriticky měnící se tržní prostředí, které po roce 1989 

vzniklo. Nejdůležitější změnou té doby bylo postupné převzetí většiny státních podniků 

soukromým sektorem, tzv. privatizace a s ní nutně spojená restrukturalizace. „Při přípravě 

postupu restrukturalizace jednotlivých důlních jednotek byla vytvořena představa 

o uhelném průmyslu a navržena redukce počtu dolů s ohledem na jejich možnou 

perspektivu a investování do jejich dalšího rozvoje. Byla zhodnocena celá struktura 

nákladů, především sociální a ekologické povahy a navrženy zásady jejich úhrady tak, aby 

neohrozily ekonomickou existenci budoucích společností a zaručovaly stabilitu uhelného 

průmyslu. Nekompromisní zásadou bylo zrušení jakéhokoliv přerozdělování mezi 

efektivními a ztrátovými podniky, aby tím nebyl omezován rozvoj včetně investování 

v efektivních lokalitách a zároveň nebyla snižována jejich dlouhodobá stabilita  

a konkurenceschopnost.“ 
1 

Při privatizaci došlo ke změně právní formy podniků, 

společenského a politického prostředí, k poklesu těžby a snížení počtu podniků.  

Ekonomické přeměny znamenaly postupné snižování těžby černého a hnědého uhlí  

a následné odstavování kapacit. „Vyčleňování neperspektivních provozů a s tím spojené 

snižování počtu pracovníků vyvolalo zákonitě tlak na organizační a strukturální změny. 

Založení akciových společností, rozhodnutí o neperspektivních lokalitách a s tím spojené 

důsledky vycházely z představy o poklesu výroby hnědého uhlí mezi roky  

1990 – 2000 o 30 mil. tun a černého uhlí o 12 mil- tun“. 
1 

Dnes, čtvrt století po revoluci, je 

situace relativně stabilizovaná, podniky si již přivykly na podmínky, které jsou určovány 

potřebami zákazníků, a je nutné se jim přizpůsobit.   

Samozřejmě jsou známy obecné modely organizací, avšak, jak jsou organizovány těžební 

podniky dnes a jaký organizační model vede k úspěchu těžebního podniku, jsou otázky, 

které chce tato diplomová práce zodpovědět. Na základě zodpovězených otázek se ověří, či 

zamítne hypotéza, která je stanovena v praktické části práce. Proto cílem práce je analýza 

organizačních konceptů vybraných těžebních podniků v podmínkách České republiky.  

  

1 Webové stránky ministerstva průmyslu a obchodu. Útlum hornictví v procesu dokončení jeho 

restrukturalizace online. cit. 2014-11.29. Dostupné na WWW: http://www.mpo.cz/  

 

http://www.mpo.cz/dokument4415.html
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Ke stanovení hypotézy ověřované v praktické části je nutné nejdříve definovat organizační 

strukturu a její úlohu v podniku, včetně typů a jejích funkcí. Poté jsou představeny  

a popsány faktory ovlivňující organizační strukturu, včetně jejich vlivu na tvar této 

struktury. Rešerší a analýzou odborné literatury se zabývají následující podkapitoly, 

přičemž poslední z nich je věnována metodice výzkumu.    

 

2.1 Organizace a organizační struktura 

 

Stanovení pojmu organizace je velice důležité pro určení teoretického východiska této 

práce, ale také je naprosto zásadní pro vrcholové vedení podniků, které je za organizace 

zodpovědné. Organizační struktura v podniku nám představuje určitou kostru dělby práce, 

pomocí které je možné naplnit podnikem stanovené cíle.  

V dnešní době se vyskytuje celá řada zahraniční literatury, která chápe a definuje formy 

vnitropodnikových organizačních struktur rozdílně. Hlavním důvodem je to, že se jedná  

o nejdéle studovanou oblast managementu.  

[2] 

„Vnitropodnikové organizační struktury jsou nejstarší a nejpodrobněji studovanou oblastí 

managementu“ (P. F. DRUCKER, 1973). 

Každá z následujících třech vět poskytuje jiný úhel pohledu na stejné téma a zároveň 

poukazuje na určitou specifickou funkci organizační struktury.  

A. "Vnitropodnikové organizační struktury vyjadřují formu (L. VODÁČEK, 

1991), která pomáhá zajišťovat procesy organizování určité množiny řídících 

činností. Přispívají tak k uspořádanému systematickému zabezpečení 

manažerských funkcí včetně rámcového stanovení pravomocí a zodpovědnosti za 

analytické, rozhodovací a koordinační funkce ". 

B. "Jedním z elementů, které umožní dosáhnout organizaci stanovených cílů, je 

organizační struktura. Jedná se o formální systém úkolů a vztahů podřízenosti  

a nadřízenosti, který řídí, koordinuje a motivuje zaměstnance". (DĚDINA, 

ODCHÁZEL, 2007). 
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C. "Organizační struktura je soubor prvků a vazeb, které spolu vytvářejí 

mechanismus, jenž slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace" 

(LEDNICKÝ, VANĚK, 2004). 

 

Majoritní část moderních autorů v současnosti tíhne k systémovému pojetí 

vnitropodnikových organizačních struktur. To znamená, že autoři chápou tyto struktury 

jakožto soubor organizačních prvků (útvarů, divizí, podniků, závodů atd.) a vztahů (neboli 

vazeb) mezi nimi.  

 

Pokusíme-li se definovat roli podnikové organizační struktury, velmi výstižně ji zobrazuje 

ve vztahu k cílům, lidem a technologiím tento Leavittův diagram. Účelem modelu, který 

navrhl Harold Leavitt, je poukázat na to, že jednotlivé třídy jsou ovlivňovány prostředím, 

ve kterém se organizace nachází.  

[2] 

 

Obrázek č. 1: Leavittův diagram           

Zdroj:[2], vlastní zpracování 
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2.2 Typy organizačních struktur 

 

Vývoj organizačních struktur byl vždy ovlivněn konkrétními ekonomickými, 

technologickými a sociálními stavy okolí. Jelikož mohou vznikat těžko popsatelné 

hybridní organizační struktury, je nejvhodnější pro rozdělení organizačních struktur použit 

soustavu základních klasifikačních charakteristik. [3,4] 

 

Základními charakteristikami klasifikace organizačních struktur jsou: 

1) prosazování rozhodovací kompetence mezi organizačními jednotkami 

struktury, 

2) sjednocování činností, které představují hlavní obsahovou náplň 

organizačních jednotek.   

Dle charakteristiky prosazování rozhodovací kompetence rozlišujeme organizační 

struktury: 

 liniové, 

 štábní, 

 kombinované (např. liniově štábní, cílové programové struktury - 

projektové, maticové aj.). 

Doplňkovými charakteristikami třídění organizačních struktur jsou např.: 

 míra centralizace – resp. decentralizace rozhodovací kompetence 

organizačních prvků struktury, při jejich zařazení ve vertikální hierarchii 

nadřízenosti  

a podřízenosti, 

 členitost – množství podřízených prvků pod vrcholovým managementem 

(také označováno jako kritérium rozpětí řízení), 

 časové trvání – zda jsou organizační struktury dočasné či poměrně stabilní, 

 strmost a plochost struktury. 

[3,4] 
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2.2.1 Liniové organizační struktury 

 

Liniová struktura je používaná u etapy vývoje malého podniku cca do padesáti 

zaměstnanců. Jsou zde jasně známy vztahy nadřízenosti a podřízenosti, které jsou 

orientovány vertikálně. Každý nadřízený pracovník má přidělen určitý počet podřízených. 

Řídící stupeň je zpravidla tvořen vlastníkem podniku. Největší pravomoci a odpovědnosti 

mají právě linioví vedoucí. [2,3] 

  

 

Obrázek č. 2: Liniová organizační struktura 

Zdroj:[3], vlastní zpracování 

2.2.2 Liniově štábní organizační struktury  

 

Jedná se o liniovou strukturu, která je rozšířená o takzvané štábní útvary, jež zabezpečují 

podporu řídících činností pro rozdílné hierarchické úrovně a odvětví fungování organizace. 

Štábní útvary lze rozlišit na osobní štáb (sekretariát, asistenti atd.) a odborný neboli 

funkcionální štáb (obchod, marketing apod.). Úloha štábu v podniku má svá pozitiva, ale 

také může mít i negativa. Může docházet ke vzniku konfliktů, a to především z důvodu 

neschopnosti linie chápat úlohu štábu, neochoty spolupráce se štábem, osvojování 

pravomocí linie štábem apod. Největším pozitivem by měla být funkčnost, která pomáhá 

odlehčit přetíženosti liniových vedoucí.  
2,3 

 

2   Webové stránky business vize.  Organizace. Jakou zvolit ve firmě organizační strukturu  online. © 2010-

2011cit. 2014-12-28. Dostupné na WWW: http://www.businessvize.cz/organizace/jakou-zvolit-ve-firme-

organizacni-strukturu 

3 Webové stránky management mania.  Typologie organizační struktury  online.  

© 2011-2013 cit. 2014-12-28. Dostupné na WWW: https://managementmania.com/cs/typologie-

organizacni-struktury 

https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
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Obrázek č. 3: Víceliniová štábní organizační struktura 

 

Zdroj:[3], vlastní zpracování 

 

2.2.3 Funkcionální (funkční) organizační struktury 

 

Jde o nejzákladnější formu organizace, ve které jsou zaměstnanci s obdobnými úkoly, 

dovednostmi a aktivitami začleněni do jednoho úseku. Sdružení úkolů a schopností do 

jednoho úseku dovoluje jednomu vedoucímu, kterému budou hlášeny výsledky práce 

jednotlivých oddělení, zvládnout celý úsek. Jelikož podřízený pracovník má různé 

nadřízené pro odlišné oblasti fungování organizace, může dojít k situaci  

tzv. "mučednického kůlu", kdy pracovník přijímá navzájem odlišné příkazy od různých 

nadřízených.  

[3] 
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Obrázek č. 4: Funkční (funkcionální) organizační struktura 

 

Zdroj:[3], vlastní zpracování 

2.2.4 Maticové organizační struktury 

 

Maticová struktura je organizační forma podniku, která obsahuje pružné prvky. Jedná se 

o kombinaci dvou skupin útvarů.  Do skupiny funkčních útvarů (specialistů) patří 

například výzkum, vývoj, obchod a marketing.  Druhou skupinu tvoří cílově (úkolově) 

orientované útvary neboli týmy, které se věnují například speciálním projektům. Jejich 

trvání je dáno dobou zvládnutí daného úkolu. Po vyřešení daného úkolu se pracovníci 

vracejí zpět k útvarům, pod které původně patřili. Maticová struktura přináší především 

dvě výhody, a to flexibilitu a efektivnost.  Týmy jsou většinou schopny pružně reagovat 

a také si členové týmu mohou přinášet nové postupy, jelikož jsou specialisty v odlišných 

oborech. Nevýhodou této struktury je, že může docházet ke konfliktům mezi členy týmu 

a také vysoké náklady na proškolení vedoucích. 
2,3 

 

 

 
 

2   Webové stránky business vize.  Organizace. Jakou zvolit ve firmě organizační strukturu  online. © 2010-

2011cit. 2014-12-28. Dostupné na WWW: http://www.businessvize.cz/organizace/jakou-zvolit-ve-firme-

organizacni-strukturu 

3 Webové stránky management mania.  Typologie organizační struktury  online.  

© 2011-2013 cit. 2014-12-28. Dostupné na WWW: https://managementmania.com/cs/typologie-

organizacni-struktury 

https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
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Obrázek č. 5: Maticová struktura 

Zdroj:[3], vlastní zpracování 

 

2.2.5 Výrobkové organizační struktury 

 

Tyto organizační struktury se využívají u velkých rozmanitých společností, které tvoří 

úseky na základě specializací. Všechny řídící činnosti se seskupují do jednoho 

organizačního útvaru, zodpovídajícího za jeden druh výrobku a řídí je jeden vedoucí. 

V případě rozrůstání podniku, je vhodné vytvořit tento typ organizace podle jednotlivých 

druhů výrobků. Mezi výhody této organizační struktury patří zabezpečení uceleného řízení, 

rychlejší reakce na změny prodeje či potřeby zákazníků, zjednodušení procesů vnitřního 

účetnictví atd. Nevýhodou může být hrozba řízeného soutěžení o zdroje mezi jednotlivými 

odvětvími, řízená prodejní politika atd. Příkladem je výrobková organizační struktura 

společnosti UNIVELER-Švýcarsko na obrázku č. 6. Společnost se řadí mezi přední 

distributory kosmetických a potravinářských výrobků.  

[3] 
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Obrázek č. 6: Výrobková organizační struktura společnosti UNIVELER 

 

Zdroj:[3] 

 

2.2.6 Ostatní účelové organizační struktury 

 

Ostatní účelové organizační struktury jsou stanoveny na základě vzájemných kombinací 

tzv. mixováním odborů v důsledku reorganizace podniku (například podle odběratelů, 

prodejů, odlišnosti technologických procesů apod.). Do této skupiny se řadí divizní 

organizační struktury, územní (geografické) divizní struktury, divizní organizační struktury 

dle zákazníků atd.  

[3] 
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2.3 Faktory ovlivňující organizační strukturu 

 

Při volbě organizační struktury pomáhá manažerům několik charakteristik, které mají 

relevantní prioritu, dle konkrétní organizace. Jsou to: 

 

 Prostředí 

 Strategie 

 Velikost 

 Technologie (rozvoj informačních technologií) 

 Proces globalizace (respektive globální konkurence) 

 

Manažeři pak musí srovnávat a zvážit, jak organizační systém vyhovuje jednotlivým 

charakteristikám. Následující podkapitoly probírají, jaký tyto faktory mají vliv na 

organizační strukturu podniku.         

[3, 4] 

2.3.1 Prostředí  

 

Jako prvním se podařilo charakterizovat vliv prostředí na organizační systém Burnosovi  

a Stalkerovi, kteří zjistili, že formy organizačního systému lze rozdělit do dvou kategorií, 

a to na systém mechanický a organický.  

V mechanickém systému je kladen důraz na řád a přesně určenou práci. Tím se citelně 

podobá byrokratické organizaci, a tak je velmi vhodný pro stabilní prostředí, kde jsou 

úkoly přesně stanoveny. Takovýto řád a systém se vztahuje například na výrobní podniky 

či oddělení, kde pracují operátoři (dělníci) na lince. Pro tyto dělníky platí co 

nejpropracovanější operační postup, u kterého je hlavní náplní pracovníků nejnižšího 

stupně vedení dohlížet na tyto operační a organizační nařízení. 

Naopak v organickém systému jsou pravidla a stanovy minimální, úlohy jsou zadávány 

spíše skupinově než individuálně a vedení je decentralizováno. Rozhodnutí jsou prováděny 

na základě bezprostřední znalosti problému. Pracovníci si sami shromažďují informace 

a určují úkoly. 

 [4] 
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Organický systém se využívá zejména u expertních profesí.  

Od středně a vysoce kvalifikovaných dělníků až po odborníky jakýchkoli odvětví. Tento 

systém je vhodný především tam, kde je prostředí nestálé a úkoly zadávané celým 

skupinám či jednotlivcům jsou upřesňovány a předefinovány tak, aby odpovídaly 

požadavkům stále měnícího se prostředí. Dá se říct, že vedoucí pracovníci určují směr, 

prioritu činností, případně vyslovují určitou ideu či koncept. [6] 

Lawrewnce a Lorsch podotkli, že se organizace podle vlivu prostředí liší ve dvou 

charakteristikách: diferenciace a integrace.  

Diferenciace popisuje rozsah, v jakém se organizace rozděluje do oddělení lišících se 

manažerskou orientací a strukturou. Stupeň diferenciace pak přímo úměrně závisí na počtu 

těchto oddělení. A integrace značí rozsah (stupeň) spolupráce mezi jednotlivými 

odděleními. [6] 

“Obecně lze říct, že ve složitém a rychle měnícím se prostředí vzrůstá potřeba diferenciace 

a integrace organizace. Ve složitém prostředí je třeba, aby manažeři vytvořili vysoce 

specializovaná oddělení, která by se vyrovnala s požadavky nepředvídatelně se měnícího 

prostředí.“ [3] 

Je naprosto logické, že manažeři organizací ve stálém prostředí mohou rozvíjet (a měli by)  

obzvláště mechanické struktury tak, aby byly co nejvíce efektivní. Jedná se například  

o nekvalifikované dělníky a administrativní pracovníky bez odbornosti, kde tito 

zaměstnanci plní co nejpřesněji pravidla nastavená managementem.  

Jestliže je však prostředí nestálé, což se týká především odborných činností, kde není 

v silách manažerů, aby přesně řídili a vytvářeli pracovní postup svým podřízeným, jejichž 

odbornost a znalost dané problematiky převyšuje jejich znalosti, je vhodná struktura 

organická.  

„K dosažení jak společenských, tak podnikatelských cílů je nutná taková strategie a 

koncepce ovládání obchodní společnosti, která podněcuje sociální partnerství mezi ní a 

oprávněně zainteresovanými stranami, včetně místní komunity.“  [5] 
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2.3.2 Strategie 

 

Při analýze historie bezmála sta největších amerických organizací zjistil Alfred Chandler, 

že podniková strategie velice úzce souvisí s prostředím podniku a že tento vztah má velký 

vliv na strukturu organizace. „Struktura následuje strategii“ byl vyslovený názor na 

základě tohoto výzkumu. [3,4] 

 

Strategie je brána jako: 

 jedna z organizačních veličin, která podstatně ovlivňuje  úspěšnost   

podniku, 

 určitý způsob chování, které zobrazuje vztah podniku k jejímu okolí. 

Strategie se odrážejí v strukturách podniku, v jeho procesech a také v kulturách.  

S myšlenkami Chandlera jsou spjaty čtyři typy strategií: obránce (defender), výzkumník 

(prospector), analyzátor (analyser) a zpátečník (reactor). [3] 

Obránce (defender) 

Tento typ strategie se zaměřuje na optimalizaci trvajícího stavu. Specializuje se na ověřené 

výrobky, respektive služby, výkony. Nedochází k vyhledávání nové výrobkové tržní 

oblasti, inovace jsou zde uskutečňovány jako souvislý proces. Úspěšnost obránců je 

především ve stabilním prostředí. Příkladem jsou typičtí výrobci, kteří používají tradiční 

výrobní technologie a jejichž hlavním cílem je snižování nákladů. Vyhýbají se rizikům  

a investují pouze v případě dlouhodobého a jistého výnosu. Uplatňují klasickou 

funkcionální organizační strukturu. Jako příklad může být společnost Coca-Cola, která 

usiluje o ochránění současných trhů a udržení stabilního růstu nízkými riziky.  

Výzkumník (inovátor) 

Oproti obráncům, výzkumníci vyhledávají neustále nové příležitosti na trhu. Výzkumníci 

se soustřeďují na stále nové výrobky (příkladem jsou známí výrobci počítačů Apple, IBM 

apod.). Ústředním kritériem úspěchu je účelnost nových řešení. Výzkumníci (inovátoři) 

jsou úspěšní zejména v dynamickém okolí. Používají divizních organizačních struktur 

nebo ziskových středisek.  

[7] 
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Analyzátor (analyser) 

Je kombinací obou předcházejících vzorů chování, avšak striktně odděluje různé části 

podnikání. Základní kmenové oblasti se zpracovávají dle zásad obránce. Paralelně k tomu 

jsou vymezeny obory dorůstající, které se chovají pružně a efektivně se orientují. 

Východiska pro určení těchto nových domén jsou často konkurenční pozorování. 

[7] 

Zpátečník (reactor)  

Charakteristická je pro chování zpátečníka nejistota. Změny v okolí vnímá, bohužel ale 

není schopen efektivně reagovat. Vztahy mezi organizačními strukturami a strategiemi 

jsou neprovázané, či neexistují, což stěžuje, až znemožňuje rozvoj a implementaci 

dlouhodobých strategií. Namísto nich jsou prováděna pouze krátkodobá opatření, u kterých 

je korelace s dlouhodobými cíly velice nízká až mizivá. Může se stát, že situaci naopak 

ještě zhorší, a tak jsou tyto podniky pro okolí nevyzpytatelné a jejich vlastní nejistota se 

přenáší na okolí. Podniky z oblasti chování reactor  se nemohou přizpůsobit krátkodobým 

změnám ani se věnovat dalším třem strategiím. Dezorientovány se nacházejí v krizi a stále 

používají klasické organizační struktury (liniově štábní). [7] 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní typy strategií na základě deseti centrálních 

kritérií.  

Tabulka č. 1: Základní typy strategií 

- Obránce Výzkumník Analyzátor Zpátečník 

základní atribut stabilní flexibilní diferencovaný dezintegrovaný 

kritérium úspěchu účinnost účelnost účinnost v kmenové 

doméně, účelnost v 

nových doménách 

zabránění riziku 

základní struktura funkční členění divizní členění 

(profit center) 

matice neurčitá 

formalizace a specializace vysoká nízká vysoká v kmenové 

doméně, nízká v 

nových doménách 

neurčitá 

dominantní koalice stabilní, finance 

a výroba 

flexibilní, 

marketing a 

výzkum 

marketing, aplikovaný 

výzkum a výroba 

neurčitá 

koordinace centrální týmově 

orientovaná 

centrální a 

decentralizovaná 

neurčitá 
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kontrola centrální s 

porovnáním v 

čase 

decentralizovaná, 

porovnání s 

ostatními 

organizacemi 

jak centrální, tak 

decentralizovaná 

neurčitá 

rozhodování konfliktů hierarchické přímé jak hierarchické, tak 

přímé 

neurčité 

pozorování okolí omezeno na 

úzkou oblast 

výrobků a trhů 

široké selektivní neurčité 

tržní strategie proniknutí  na 

trh, vertikální 

integrace 

diverzifikace, 

rozvoj trhu a 

výrobků 

cílený rozvoj trhu a 

výrobků 

reakční 

inovace konsekventní 

další rozvoj 

"inovátor" "dřívější následovník" "skeptik" 

 

Zdroj:[3], vlastní zpracování 

 

Každá ze základních organizačních forem s sebou přináší slabé a silné stránky spojené se 

strategií. Podniky nemusí využívat pouze jednu organizační strukturu. „Nejsmysluplnější 

pravidlo je tedy: nejlepší organizační uspořádání je to, které nejlépe vyhovuje dané situaci 

ve firmě“. [3] 

2.3.3 Velikost podniku 

 

Nejčastější způsob určení velikosti podniku se stanovuje na základě počtu zaměstnanců,  

ale lze jej určit například dle tržního podílu nebo vymezením finančních prahů, tak jak to 

provádí Evropská unie. Je důležité mít však na paměti, že jednotlivé ukazatele velikosti 

podniku spolu korelují na základě oboru, v němž působí. Tedy mohou mít malé organizace 

miliónové zisky i s malým počtem zaměstnanců (kdy jeden ukazatel poukazuje na podnik 

malý a druhý ukazatel na podnik střední). Anebo naopak v jiném odvětví (obuvnictví) je 

běžný podnik, kde velký počet zaměstnanců nemá zisk ani milión (zde ukazatele zařadí 

podnik dle velikosti přesně naopak než předchozí případ).  

[2,3] 

 

Z četných studií a výzkumů soustředících se na vztah mezi velikostí organizace a systému 

organizačních struktur vyplývá jeden shodný závěr. Čím je podnik větší, tím je 

byrokratičtější. S rostoucí velikostí organizace jsou manažeři nuceni více koordinovat a 

kontrolovat činnosti. Výsledkem je izolace a decentralizace oddělení.  Pracovníci různých 

úseků pak nespolupracují na základě vzájemné domluvy, momentální situace a potřeby. 
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Spoléhají na schopnosti manažerů, zaniká mezi nimi ochota vzájemně spolupracovat a 

vycházet si vstříc. Vše se řeší skrze nadřízené, či formulář.  

Ač není velikost nejdůležitějším prvkem při volbě systému organizace, manažeři by měli 

znát vlivy velikosti organizace na její strukturu. Takováto znalost jim pak umožňuje 

rozpoznat, jaké změny budou při expanzi organizace nutné.  

[2,3] 

2.3.4 Rozvoj technologií 

 

Technologie nám mění vstupy organizace na její výstupy. Jedná se o proces, který 

začleňuje vědomosti, prostředky, techniky a jednání, které jsou potřebné pro dokončení 

transformačního procesu. 

Joan Woodwardová prováděla výzkum podniků v jižním Essexu, jehož cílem bylo 

pochopit vztah mezi technologií a systémem podniku a zjistit, jaké všeobecné principy 

management využívá. Pomocí rozhovoru, pozorování a prozkoumání archívů firem změřili 

charakteristiky jako velikost, výrobní procesy, ekonomické výkony, postupy a způsoby 

managementu.  

[2,3] 

 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že míra podnikové technologie objasňuje rozdíly mezi 

organizacemi, a tak Woodwardová stanovila tři základní skupiny technologií:    

 

 Technologie kusové a malosériové výroby. Jde o typ výroby na přání 

zákazníka, proto organizace míří k nízké mechanizaci. Příkladem může být výroba 

svatebního prstýnku na zakázku. 

 

 Technologie sériové, velkosériové a hromadné výroby. Výrobky nejsou 

zhotovovány na přání zákazníka, tudíž výstup může být inovován. Vzor této 

společnosti je automobilka. 

 

 Technologie kontinuální výroby. Znázorňuje nejvýše mechanizované  

a automatizované transformační procesy. Lidé jsou zastoupeni stroji, často je 

výrobní proces nepřetržitý. Například ropné a chemické rafinérie.                     [2,3] 
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Woodwardová stanovila kontinuální výrobu jako nejvíce komplexní výrobní kategorii, 

oproti tomu kusovou a malosériovou výrobu jako nejméně komplexní. U technologie 

velkosériové výroby je vyžadována větší dělba práce a pracovníci nemusí mít takovou 

specializaci jako u kusové či malosériové výroby. Charakteristiky jako centralizace, 

předpisy, postupy a písemná komunikace se objevují u technologie hromadné  

a velkosériové výroby. U kusové a malosériové výroby jsou využíváni specializovaní 

pracovníci, decentralizace, slovní komunikace, menší počet norem a procedur, díky nichž 

se může lépe přizpůsobovat měnícím se podmínkám.  

[2,3] 

2.3.5 Proces globalizace 

 

Podnik musí brát v úvahu nejen vývoj na domácím trhu, ale také celosvětovou konkurenci 

(tedy tzv. triádu, v zásadě se jedná o trhy severní Ameriky, Asie a Evropy), která zasahuje 

do technické politiky, výrobních programů, organizační struktury podniku a samotné 

organizace apod. Jelikož strategie podniku není statická veličina, je důležité, aby 

organizace pružně přizpůsobovala svou strategii i vnitropodnikovou organizační strukturu 

měnícím se podmínkám.  

[2,3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Webové stránky portálu pro podnikání a export.  Články -  faktory ovlivňující organizační systém podniku  

online. © 1997-2015 CzechTrade cit. 2014-12-20. Dostupné na WWW: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/faktory-ovlivnujici-org-system-podniku-13215.html#! 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/faktory-ovlivnujici-org-system-podniku-13215.html


Bc. Lucie Peterková: Analýza organizačních konceptů vybraných těžebních podniků v podmínkách ČR 

2015  18 
 

 

 

2.4 Metodika kvantitativního šetření 

 

Kvantitativní šetření se skládá z několika základních kroků, kterým je potřeba 

systematicky se věnovat. Jsou to:  

 

 cíle výzkumu; 

 výzkumné otázky; 

 stanovení hypotézy; 

 dotazník; 

 výzkumný vzorek; 

 strategie sběru dat; 

 strategie analýzy dat; 

 vyhodnocení výsledků – závěrečná zpráva. 

 

Prvním krokem kvantitativního výzkumu je tedy přesné vymezení cíle výzkumu  

a výzkumných otázek. Výzkumné otázky nám určí proměnné, které budou ve výzkumu 

měřeny a poté analyzovány. Základním cílem kvantitativního šetření je změřit proměnné 

vzorku a posoudit vztah mezi nimi.  Cíl šetření můžeme stanovit na základě čtyř 

rozhodnutí: 

- musíme vědět, čeho chceme pomocí šetření docílit, 

- musíme se rozhodnout, jakým způsobem budeme data získávat a kolik 

proměnných budeme hodnotit, 

- musíme vybrat výzkumný vzorek, tzn. všechny, kterých se výzkum týká a od 

koho budeme data získávat, 

- musíme vědět, jak budeme data analyzovat a vyhodnocovat. 

[8,9] 
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2.4.1 Popis prvků kvantitativního šetření  

 

V této kapitole jsou popsány základní prvky kvantitativního výzkumu. Cílem této kapitoly 

je vysvětlení jednotlivých prvků a jejich významu ve výzkumu.  

 

Cíle výzkumu 

Každý, kdo chce provést šetření, potřebuje samozřejmě nejen pouze znát oblast, ale  

i přesně určit cíle šetření. Jedná se o určitá tvrzení, na vhodné míře obecnosti a abstrakce, 

které vyjadřují, co chceme skutečně zjistit. Dávají účel a směr výzkumu. Mohou být 

definovány jedním nebo několika tvrzeními.  

 

Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky přetvářejí obecně určený cíl do jeho specifičtější a přesné podoby. Jedná 

se o propojení abstraktních konceptů, které byly využity ke stanovení cílů, s empirickými 

operacemi na úrovni specifických a exaktních dat a datových ukazatelů, které budou ve 

výzkumu opravdu použity, tzn., že výzkumné otázky poukazují na data, která budou pro 

výzkum potřebná. Hlavní vlastností empirického výzkumu je na jedné straně existence dat, 

a na druhé straně je cílem přijít k závěrům a tvrzením na vysoké úrovni obecnosti.  

To znamená, že na nejnižší úrovni máme specifický soubor dat a na nejvyšší úrovni máme 

abstraktní koncepty. Aby byl výzkum solidní, je vyžadováno spojení obou úrovní. Mnohdy 

nastane situace, že se vyskytne více než jedna spojovací úroveň mezi těmito úrovněmi.  

[9] 

 

To pak vede k posloupnosti (hierarchii) úrovní obecnosti a abstrakce (viz obr. č. 6 

v kapitole č. 4). U této hierarchie je dobré postupovat směrem dolů od oblasti tématu a cílů 

k obecným výzkumným otázkám, poté specifickým. Tím rozdělíme proces na daný počet 

kroků a získáme strategii, která je především užitečná v kvantitativním výzkumu. Jakmile 

jsou vymezeny obecné a specifické otázky, může se výzkum posunout k nástinu otázek, 

které budou tvořit dotazník.        

[9]  
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Stanovení hypotézy 

Pod pojmem hypotéza v kvantitativním výzkumu označujeme výrok o doposud 

neprokázaném vztahu dvou či více proměnných, neboli předpoklad výsledků výzkumu. 

Hypotézy jsou vždy formulovány v oznamovací větě a musí být empiricky ověřitelné tak, 

aby je bylo možno ověřit nebo vyvrátit. 
5 

 

Dotazník 

Dotazník je jednou z nejčastějších metod sběru dat a pomocí něj zjišťujeme informace 

v populaci jako celku nebo i v menším souboru lidí. Na jejich základě posuzujeme určité 

skutečnosti (například názory, stanoviska, preference) a směr dalších kroků. Nejčastěji se 

jedná o jednoúčelový formulář, který může mít formu papírovou nebo elektronickou. 

Dotazník je dán výzkumnými otázkami. Otázky v dotazníku mohou být otevřené  

i uzavřené a měly by být položeny tak, abychom byli schopni z nich získat potřebná data. 

Validita odpovědí byla ověřována pomocí externích zdrojů z výročních zpráv, které se 

nacházejí na stránkách jednotlivých společností, anebo na oficiálním serveru českého 

soudnictví justice.cz. Validitu výsledků praktické části lze předpokládat, pakliže nebude 

falzifikována nulová hypotéza stanovená v praktické části diplomové práce. 

[9] 

     

Vymezení základního souboru (výzkumného vzorku) 

Aby bylo možné zodpovědět výzkumné otázky, je důležité správně vybrat, koho zkoumat. 

U zkoumání sociologického problému většinou nezjišťujeme údaje o celé populaci, ale  

o určitém souboru osob a jevů, které tvoří výzkumný vzorek. Východiskem je vybrat si 

správnou strategii, abychom vyloučili chyby výběru. Vybíráme si mezi 

pravděpodobnostními a nepravděpodobnostními metodami výběru vzorku. 
6 

 

 

 5 Webové stránky výzkumů.  Knihovna -  výzkumné otázky, hypotézy online. © 2012  

cit. 2015-03-02. Dostupné na WWW: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/vyzkumne-otazky-hypotezy 

6 Webové stránky výzkumů.  Knihovna -  výběr vzorku online. © 2012  

cit. 2015-03-02. Dostupné na WWW: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/vyzkumne-otazky-hypotezy 

 



Bc. Lucie Peterková: Analýza organizačních konceptů vybraných těžebních podniků v podmínkách ČR 

2015  21 
 

 

Strategie sběru dat 

Jedná se o způsob, jakým jsou data shromaždována. Je důležité zvolit vhodnou techniku 

získávání dat, aby byla zachována kvalita dat. Mezi základní techniky sběru dat patří 

pozorování, dotazník, rozhovor a obsahová analýza. V diplomové práci bude konkrétněji 

rozebrána pouze metoda, která byla použita pro praktickou část. Pro malý výzkum, 

kvantitativně orientovaný na vztah mezi proměnnými, se používá jako strategie sběru dat 

dotazník, jenž je vyplňován respondentem. Dotazník je nejrozšířenější technikou sběru dat.  

Hlavní výhody dotazníku jsou: 

- je nenáročný na čas a na peníze; 

- příprava i sestavení dotazníku je poměrně rychlá; 

- poskytuje větší čas na promyšlení; 

- zasáhne velký počet i velmi prostorově vzdálených zkoumaných osob; 

- poskytuje anonymitu respondentům aj. 

Nevýhody dotazníku jsou: 

- vynechání odpovědi; 

- nízká návratnost; 

- zkreslení odpovědi aj.  

[8, 9] 

            

Otázky v dotazníku by měly být srozumitelné, jednoznačné, nesmí respondenta znechutit.  

Dotazník by neměl být dlouhý, délka vyplnění by neměla překročit 20 minut. Dotazník by 

měl vzbudit v respondentovi zájem. Do dotazníku lze použit otázky otevřené, uzavřené 

a polouzavřené. Dotazník může být distribuován spolu s průvodním dopisem  

a pokyny k vyplnění poštou, elektronicky, či jinými způsoby distribuce.  

Empirický výzkum by měl usilovat o co nejvyšší kvalitu dat. Kvalita dat je posuzována 

pomocí konceptů reliability, validity. Pod pojmem reliabilita rozumíme přesnost, 

konzistentnost měření, tj. schopnost dojít ke stejnému výsledku měření v případě, že se 

stav zkoumaného předmětu nezměnil.  

Validita neboli platnost testu dokazuje to, nakolik výzkum opravdu měří to, co má měřit.  

(Svoboda, 1999).          

 [8, 9] 
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Strategie analýzy dat 

Pokud jsme data shromáždili, poslední otázkou je, jakým způsobem je budeme analyzovat. 

Analýzu dat lze považovat za nejdůležitější část výzkumu. Podle ní poznáme, zda práce 

měla smysl. 

Prvním krokem před samotnou analýzou je příprava dat, která spočívá v jejich nahrání  

a čištění. Čištění dat zahrnuje prověření a pročištění dat dříve, než se začne pracovat na 

analýze. Je potřeba, aby výzkumník zkontroloval vyplněné dotazníky respondenty, rozhodl 

se, co bude dělat s nepřesnými odpověďmi a s chybějícími odpověďmi. Po kontrole 

převede odpovědi z dotazníků do počítače tak, aby je bylo možné zhodnotit.  

V tomto případě, u typu kvantitativního šetření, provádíme v logickém pořadí tři důležité 

analytické kroky: 

 souhrn a redukce dat; 

 popisná analýza – rozebrání proměnných ve vzorku; 

 analýza vztahů mezi proměnnými. 

 

[9] 
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3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA TĚŽEBNÍCH PODNIKŮ 

 

Výzkum byl zaměřen na dvě zkoumané oblasti. První oblast představovala energetické 

suroviny a druhá oblast stavební kámen a cihlářské suroviny. Byly osloveny podniky 

zabývající se těžbou uhlí (černého i hnědého), ropy a zemního plynu, stavebního kamene 

(drceného kameniva) a cihlářských surovin. Tabulka č. 2 uvádí vývoj počtu společností 

vybraných surovin od roku 2009 do 2014. Z podniků zabývající se těžbou uhlí bylo 

osloveno pět společností (důl KOHINNOR nebyl oslovován z důvodu likvidace), přičemž 

odpověděly dva podniky. V oblasti těžby stavebního kamene (drceného kameniva) bylo 

osloveno celkem třiadvacet společností, z nichž šest společnosti projevilo zájem o účast ve 

výzkumu. Ze čtyř oslovených podniků zabývající se těžbou ropy a zemního plynu 

odpověděla jedna společnost.  A ze sedmi dotazovaných podniků zabývající se těžbou 

cihlářských surovin neodpověděla žádná společnost.  

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu společnosti vybraných surovin od roku 2009 do 2014 

      
Rok Druh těžené suroviny 

- 
černé uhlí  hnědé uhlí 

ropa a zemní 

plyn 

stavební 

kámen  

cihlářské 

suroviny 

2009 7 7 5 29 (30+19) 12 

2010 4 6 5 24 (30+17) 11 

2011 4 6 4 24 (28+18) 10 

2012 4 5 4 20 (35+18) 11 

2013 4 5 4 21 (30+15) 9 

2014 4 5 4 23 (29+13) 8 

 
 

Zdroj:[10-14], vlastní zpracování 

 

U černého uhlí v tabulce č. 2 je uveden počet dolů Ostravsko-karvinského revíru a v roce 

2009 je tam připočtena také společnost GEMEC. U společností zabývající se těžbou 

stavebního kamene první číslo v tabulce č. 2 uvádí těžaře s největším objemem těžby, které 

jsou vyjmenovány v Hornických ročenkách. Číslo v závorce uvádí celkový počet ostatních 

společností těžících vyhrazené a nevyhrazené nerosty s menším objemem těžby.  
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V dalších částech této kapitoly jsou charakterizovány společnosti, které se účastnily 

výzkumu, a jsou rozděleny do tří kategorií - podniky zabývající se těžbou uhlí, společnosti 

věnující se těžbě ropy a zemního plynu a v poslední řadě společnosti zabývající se těžbou 

stavebního kamene (drceného kameniva). V příloze č. 3 jsou uvedeny nalezené organizační 

struktury jednotlivých společností z jejich webových stránek.  

 

3.1 Podniky zabývající se těžbou uhlí 

Severočeské doly a.s. 

 

Obchodní jméno: Severočeské doly a.s. 

Sídlo: Boženy Němcové 5359, Chomutov, 430 01 

Druh těžené suroviny: těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin  

(největší producent hnědého uhlí v České republice) 

Výše základního kapitálu: 9 080 631 000 Kč 

Velikost a typ podniku: velký (nad 250 zaměstnanců), tuzemská dceřinná společnost 

vlastněna českým majitelem 

Počet zaměstnanců: 3 257 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Webové stránky společnosti Severočeské doly a.s. Profil společnosti: základní informace o společnosti 

online.  cit. 2015-01-28. Dostupné na WWW: http://www.sdas.cz/spolecnost/profil-spolecnosti/zakladni-

informace-o-spolecnosti.aspx 

 

http://www.sdas.cz/spolecnost/profil-spolecnosti/zakladni-informace-o-spolecnosti.aspx
http://www.sdas.cz/spolecnost/profil-spolecnosti/zakladni-informace-o-spolecnosti.aspx
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Sokolovská uhelná a.s. 

 

Obchodní jméno: Sokolovská uhelná a.s. 

Sídlo: Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01 

Druh těžené suroviny: výroba energetické energie, tepla, energetického uhlí 

a karbochemických produktů 

Výše základního kapitálu: 2 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: velký (nad 250 zaměstnanců), nezávislá společnost vlastněna 

českým majitelem 

Počet zaměstnanců: 1 673 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk  

 

3.2 Podniky zabývající se těžbou ropy a zemního plynu 

 

MND a.s. 

 

Obchodní jméno: MND a.s. 

Sídlo:  Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01 

Druh těžené suroviny: těžba ropy a zemního plynu, působící nejen na území České 

republiky, ale i v dalších zemích světa 

Výše základního kapitálu: 1 000 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: velký (nad 250 zaměstnanců), součást nadnárodního koncernu, 

vlastněn českým majitelem 

Počet zaměstnanců: 250 - 499 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

 

8 Webové stránky společnosti Sokolovská uhelná a.s. O firmě online. © 2008 - 2010 

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: http://www.suas.cz/ 

9 Webové stránky společnosti MND a.s. O společnosti online. © 2013 

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: https://www.mnd.cz/plynzprvniruky/informace/o-mnd/o-spolecnosti 

http://www.suas.cz/
https://www.mnd.cz/plynzprvniruky/informace/o-mnd/o-spolecnosti
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3.3 Podniky zabývající se těžbou stavebního kamene 

 

SHB s.r.o 

Obchodní jméno: SHB s.r.o. Bernartice 

Sídlo: Bernartice 97, Čechtice, 257 65 

Druh těžené suroviny: těžba a zpracování kamene různých rozměrů (frakcí) 

Výše základního kapitálu: 100 000 Kč 

Velikost a typ podniku: malý (do 50 zaměstnanců), nezávislý podnik vlastněný českým 

majitelem 

Počet zaměstnanců:  25 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

Českomoravský štěrk a.s. 

 

Obchodní jméno: Českomoravský štěrk a.s. 

Sídlo: Mokrá 359, Mokrá-Horákov, 664 04 

Druh těžené suroviny: výroba cementu, transportního betonu a kameniva 

Výše základního kapitálu: 500 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: střední (do 250 zaměstnanců), součást nadnárodního koncernu, 

vlastněn zahraničním majitelem (Německo) 

Počet zaměstnanců: 180 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk  

 

 

 

 

 10 Webové stránky společnosti SHB s.r.o. Bernatice. O společnosti online. © 2010 

 cit. 2015-01-28. Dostupné na WWW: http://www.kamenolombernartice.cz/ospol.htm 

11        Webové stránky společnosti Českomoravský štěrk a.s. O společnosti online.  

 cit. 2015-01-28. Dostupné na WWW: 

http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cms/index.htm 

http://www.kamenolombernartice.cz/ospol.htm
http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cms/index.htm
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KÁMEN Zbraslav a.s. 

 

Obchodní jméno: KÁMEN Zbraslav a.s. 

Sídlo:  Žitavského 1178, Praha 5, 156 00 

Druh těžené suroviny: těžba a zpracování kamene a štěrkopísku 

Výše základního kapitálu: 2 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: velký (nad 250 zaměstnanců), nezávislá společnost vlastněna 

českým majitelem 

Počet zaměstnanců: 250 - 499 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

KÁMEN A PÍSEK spol. s.r.o.  

 

Obchodní jméno: KÁMEN A PÍSEK spol. s.r.o.  

Sídlo:  Linecká 277, Český Krumlov, 381 01 

Druh těžené suroviny: těžba a zpracování drceného kameniva 

Výše základního kapitálu: 63 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: střední (do 250 zaměstnanců), součást nadnárodního koncernu, 

vlastněn 20% českým a 80% zahraničním majitelem (Rakousko) 

Počet zaměstnanců: 100 - 199 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

 

 

 

 

 

 

12 Webové stránky společnosti KÁMEN Zbraslav a.s. O společnosti online.  

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: http://kamenzbraslav.cz/cs/o-spolecnosti/ 

13   Webové stránky společnosti KÁMEN A PÍSEK spol. s.r.o. Úvod společnosti online. © 2014 

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: http://www.kamen-ck.eu/web/cs/ 

http://kamenzbraslav.cz/cs/o-spolecnosti/
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BASALT s.r.o. 

 

Obchodní jméno: BASALT s.r.o.  

Sídlo:  Všechlapy 3, Zabrušany, 417 71 

Druh těžené suroviny: těžba a zpracování přírodního kamene na provozovnách Všechlapy, 

Libá a Měrunice 

Výše základního kapitálu: 55 364 000 Kč 

Velikost a typ podniku: střední (do 250 zaměstnanců), součást nadnárodního koncernu, 

vlastněn zahraničním majitelem (Německo) 

Počet zaměstnanců: 84 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

Reno Šumava a.s. 

 

Obchodní jméno: Reno Šumava a.s. 

Sídlo: Pražská 326, Vlachovo Březí, 384 22 

Druh těžené suroviny: těžba a zpracování kamene 

Výše základního kapitálu: 48 000 000 Kč 

Velikost a typ podniku: střední (do 250 zaměstnanců), nezávislá společnost vlastněna 

českým majitelem 

Počet zaměstnanců: 81 

Zisk/ztráta v průběhu 5 posledních let: zisk 

 

 

 

 

 

14  Webové stránky společnosti BASALT s.r.o. O společnosti online. © 2013 - 2015 

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: http://www.basalt.cz/ 

15 Webové stránky společnosti Reno Šumava a.s. O společnosti online.  

 cit. 2015-01-30. Dostupné na WWW: http://www.renosumava.cz/ 

  

http://www.basalt.cz/
http://www.renosumava.cz/
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4. ANALÝZA ORGANIZAČNÍCH KONCEPTŮ 

 

V této kapitole jsou již konkrétněji rozebrány jednotlivé kroky výzkumu, které byly 

teoreticky popsány v kapitole č. 2.4 Metodika kvantitativního šetření.  

4.1 Rozbor jednotlivých prvků kvantitativního šetření 

 

Cíle výzkumu 

Výzkumným cílem je zjistit, jaký je nejčastěji používaný typ organizační struktury pro 

malé, střední a velké těžební podniky. 

 

Výzkumné otázky – hierarchie konceptů 

Následující obrázek graficky znázorňuje vypracovaný koncept jednotlivých částí 

výzkumného projektu.  

 

Obecnější úroveň 

Hierarchie     

Oblast výzkumu    Organizační struktury těžebních podniků v ČR 

 

Téma výzkumu Analýza organizačních konceptů těžebních podniků v ČR 

 

Cíle  Zjistit nejčastější typ organizační struktury pro malé, střední  

a velké těžební podniky  

 

Obecné výzkumné otázky Jaký je vztah mezi velikostí podniku a organizační strukturou? 

 

Specifické výzkumné otázky Jaký je nejčastěji používaný typ organizační struktury pro malé, 

střední a velké těžební podniky? 

 

Otázky o způsobu získání dat Konkrétní otázky, které byly použity pro sběr dat, aby bylo 

možné určit hodnoty proměnných, kritérium (ukazatel) výběru  

a nejčastěji používaný typ organizační struktury 

Specifičtější úroveň 

Obrázek č. 7: Hierarchie konceptů 

 

Zdroj:[9], vlastní zpracování 
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Stanovení hypotézy 

Na základě teoretických poznatků byla stanovena hypotéza: 

 

a) Nejčastějším typem organizační struktury pro malé těžební podniky je liniová 

organizační struktura, kde všechny činnosti jsou koordinovány vrcholovým manažerem, 

který přímo řídí zaměstnance v technickém jádře a v technostruktuře. Podpůrný štáb 

a střední linie nejsou dostatečně vyvinuty nebo chybějí.  

 

b) Pro střední a velké těžební společnosti je typická funkční (funkcionální) organizační 

struktura či divizní organizační struktura, ve které je organizace rozčleněna na divize.  

 

Dotazník 

Pro výzkum byla použita technika dotazování zprostředkovanou formou pomocí 

uzavřeného dotazníku. V dotazníku byly použity otevřené i uzavřené otázky, celkový počet 

otázek byl 17. Forma dotazníku byla elektronická. Aby z oslovených členů statistického 

souboru odpověděl co možná největší počet zkoumaných subjektů, byl dotazník záměrně 

krátký, tak aby neodradil svou zdlouhavostí. Z tohoto důvodu nebyly přítomny otázky 

zjišťující reliabilitu výzkumného instrumentu. Dotazník se nachází v příloze č. 1 této 

diplomové práce.  

 

Výzkumný vzorek 

Respondenti byli vybráni nepravděpodobnostním výběrem, tedy nereprezentativní 

metodou redukce negativního samo výběru. Společnosti byly určeny na základě 

požadovaných společných vlastností, které stanovují, že se musí jednat o těžební podnik 

v oblasti energetických surovin, stavebního kamene (drceného kameniva) a cihlářských 

surovin na území České republiky.  Bylo osloveno celkem 39 organizací dle údajů 

z hornické ročenky z roku 2014, a to pět organizací zabývající se těžbou uhlí 

(KOHINOOR a.s. nebyl oslovován z důvodu likvidace), 4 podniky věnující se těžbě ropy a 

zemního plynu, 7 podniků zabývající se těžbou cihlářských surovin a největší část byla 

tvořena 23 společnostmi věnující se těžbě stavebního kamene (drceného kameniva).  
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Strategie sběru dat 

Výzkum probíhal v časovém období od 10. 1. 2015 do 25. 3. 2015. Vytvořené dotazníky 

byly rozeslány na emailové adresy všech společností, které byly zařazeny do výzkumného 

vzorku. Z celkově oslovených 39 společností, projevilo zájem, a tedy zúčastnilo se 

výzkumu, devět podniků. Koeficient návratnosti byl vypočítán na hodnotu 0,23  

(tedy 23 %). Vzhledem k malému počtu navrátivších se dotazníků lze výsledky brát pouze 

orientačně. Konkrétně jsou tyto podniky charakterizovány v kapitole č. 3.  

 

Strategie analýzy dat 

Prvním krokem analýzy dat bylo uspořádat veškeré zaznamenané odpovědi do prostředí 

tabulkového MS Excel. Tabulka č. 4 představuje odpovědi výzkumného vzorku (celkem 

devět těžebních společností) na jednotlivé otázky, tabulka č. 4 se nachází v příloze č. 2 této 

diplomové práce. Dotazník se nachází v příloze č. 1 diplomové práce.  

 

V druhém kroku analýzy dat byla identifikována četnost výskytu jednotlivých odpovědí, 

tzn. kolikrát se v daném řádku objevuje určitá odpověď. Na základě stanovení četnosti  

se například ukáže, kolik je v celkovém výzkumném vzorku malých, středních a velkých 

společností, jaký typ organizační struktury je využíván u jednotlivých právních forem 

společností, kolik společností je vlastněno českým či zahraničním majitelem atd. Tabulka 

č. 3 představuje četnost výskytu jednotlivých odpovědí výzkumného vzorku. Poté 

následuje grafické zpracování jednotlivých otázek.  
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Tabulka č. 3: Četnost výskytu jednotlivých odpovědí 

 

Číslo 
otázky 

Četnost výskytu jednotlivých možností 

a b c d e f a,b a,c a,b,c b,c a,d 

1 1 4 4 - - - - - - - - 

2 4 1 4 0 - - - - - - - 

3 6 2 0 - - - 1 - - - - 

4 2 0 0 0 1 - - - - - - 

5 6 3 0 0 0 0 - - - - - 

6 - - - - - - - - - - - 

7 8 1 - - - - - - - - - 

8 0 9 - - - - - - - - - 

9 1 0 0 1 - - 0 1 4 1 1 

10 - - - - - - - - - - - 

11 1 3 2 2 1 - - - - - - 

12 5 2 1 1 - - - - - - - 

13 0 3 1 5 - - - - - - - 

14 0 4 4 1 - - - - - - - 

15 7 1 0 0 - - - 1 - - - 

16 1 0 3 5 - - - - - - - 

17 8 1 0 0 - - - - - - - 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Grafické zpracování jednotlivých otázek dotazníku 

 

Otázka č. 1: Řadí se organizace, kde pracujete mezi malé, střední či velké podniky? 

 

Graf č. 1: Typy oslovených podniků dle velikosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 1 zobrazuje, že z celkového počtu devíti oslovených společností se jen jeden 

podnik (konkrétně SHB s.r.o.) řadí mezi malé, čtyři společnosti mezi střední a zbylé čtyři 

mezi velké podniky. Použitým nástrojem pro měření velikosti bylo stanovení na základě 

počtu zaměstnanců. Stanovený limit zaměstnanců pro malý podnik byl do 50 pracovníků. 

Střední podniky potom charakterizovalo rozpětí 50 až 250 zaměstnanců. Tudíž velké 

podniky představovaly organizace zaměstnávající více než 250 osob.  

 

Otázka č. 2: Patří Vaše organizace mezi nezávislé, tuzemské dceřiné společnosti anebo je 

součástí nadnárodního koncernu? 

 

 
Graf č. 2: Typ podniků dle závislosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak lze vyčíst z grafu č. 2, rozložení vlastníků společností není rovnoměrné. Ve stejném 

poměru jsou zastoupeny nezávislé společnosti a společnosti, jež jsou součástí 

nadnárodních koncernů. Avšak jediná společnost reprezentující tuzemskou dceřinou 

společnost má na druhou stranu nejvyšší hodnotu základního kapitálu.  

 

Otázka č. 3: Je Vaše firma vlastněna českým nebo zahraničním majitelem? 
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Graf č. 3: Typ společnosti dle vlastnictví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Většina oslovených podniků je vlastněna českým majitelem (celkem 6 společností). Dvě 

společnosti (Českomoravský štěrk a.s. a BASALT s.r.o.) zahraničním majitelem, 

konkrétně německým. Společnost Kámen a písek spol. s.r.o. je vlastněna z 20 % českým 

majitelem a z 80 % zahraničním majitelem (Rakousko). Otázka č. 4 souvisí s otázkou č. 3, 

ve které se konkretizuje v případě zahraničního majitele stát.   

 

Otázka č. 5: Jakou právní formu má Vaše společnost? 

 

 

Graf č. 4: Typ společnosti dle právní formy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zájem o účast ve výzkumu neprojevila ani veřejná obchodní společnost ani komanditní 

společnost, ač i tyto právní formy společností byly mezi oslovenými.  
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Z devíti společností výzkumného vzorku je šest akciových společností a tři jsou 

společnosti s ručením omezeným.  

 

Otázka č. 6:  Jaká je výše základního kapitálu v Kč? (otevřená otázka) 

 

 

Graf č. 5: Hodnoty základního kapitálu výzkumného vzorku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 5 lze vyčíst, že nejvyšší hodnotu základního kapitálu má společnost Severočeské 

doly a.s., a to 9 080 631 000 Kč. Nejnižší hodnotu základního kapitálu má společnost SHB 

s.r.o., a to 100 000 Kč. 

 

Otázka č. 7: Jaký je ve Vašem podniku podíl vlastního (VK) a cizího kapitálu (CK)? 
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Graf č. 6: Podíl vlastního a cizího kapitálu ve společnostech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zde bylo pro drtivou většinu odpovědí respondentů typické, že hodnota vlastního kapitálu 

je vyšší než hodnota cizího kapitálu nezávisle na velikosti společnosti či jejím vlastníku. 

Jedinou výjimku v tomto případě představuje společnost nezávislého majitele KÁMEN 

ZBRASLAV a.s. řadící se v dotazníku mezi společnosti velké. 

 

Otázka č. 8: Nachází se Vaše společnost za posledních 5 let ve ztrátě nebo v zisku? 

 

Ze všech oslovených společností, které se rozhodly zúčastnit výzkumu, se ani jedna 

společnost nenachází v mínusu (včetně společnosti s vyšší hodnotou cizího kapitálu než 

vlastního). V rámci objektivity nutno podotknout, že výzkumný vzorek vznikl metodou 

negativního samosběru. A proto motivace ztrátových společností zúčastnit se výzkumu, 

který by v důsledku mohl negativně ovlivnit jejich PR, je zcela logicky mnohonásobně 

nižší než těch ziskových. 

 

Otázka č. 9: Jaké orgány jsou ustanoveny ve Vaší společnosti? 
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Graf č. 7: Orgány ve společnostech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9 se zabývá ustanovenými orgány v jednotlivých společnostech. Akciové 

společnosti většinou odpověděly, že ve společnosti působí valná hromada, představenstvo  

a dozorčí rada. U společností s ručením omezeným je ustanovena především valná 

hromada a jednatelé. V jednom případě, konkrétně SHB s.r.o., jsou to pouze jednatelé.  

 

Otázka č. 10: Jaký je počet členů těchto orgánů? (otevřená otázka) 

 

 

Graf č. 8: Počet členů orgánů společností 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 8 lze vyčíst, že nejvyšší počet orgánů (celkem 13) je ve společnosti Sokolovská 

uhelná a.s. V této společnosti působí valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 

Naopak nejmenší počet orgánů zaujímá společnost SHB s.r.o., jedná se o malý těžební 

podnik, kde působí pouze jeden jednatel. 

 

Otázka č. 11: Kolika úrovňovou organizační strukturu má Váš podnik? 

 

Graf č. 9: Počet úrovní v organizační struktuře 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U dotazovaných podniků byly zastoupeny organizační struktury všech úrovní, nejčastěji to 

pak byly ale dvou, tří a čtyř úrovňové organizační struktury. 

 

Otázka č. 12: Jaký typ organizační struktury dle uplatňování rozhodovací pravomoci máte 

ve Vašem podniku? 

 

Graf č. 10: Typ organizační struktury dle uplatňování rozhodovací pravomoci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V grafu č. 10 lze vidět, že nejvíce používanou organizační strukturou je liniová organizační 

struktura, ve které je dán jasný vztah nadřízenosti a podřízenosti. Druhá nejpoužívanější je  

kombinovaná organizační struktura (liniově-štábní). Severočeské doly a.s. jako jediná 

společnost ze zkoumaného vzorku využívá maticovou organizační strukturu.  

 

Otázka č. 13: Jaký typ štábu je zaveden ve Vašem podniku? 

 

Graf č. 11: Typy štábu v podnicích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tomto případě nadpoloviční většina dotazovaných společností neuplatňuje žádný druh 

štábu, ve třech společnostech je ustanoven odborný (funkcionální) štáb a jedna společnost 

pracuje s oběma formami štábu zároveň (Kámen a písek spol. s.r.o.).  

 

Otázka č. 14: Využíváte ve Vašem podniku projektových organizačních týmů nebo 

hospodářských středisek? 

 

Graf č. 12: Využívání projekčních organizačních týmů a hospodářských středisek v podnicích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak vidno z grafu, tak hospodářská střediska používá z devíti oslovených společností osm 

podniků, přičemž čtyři podniky používají zároveň také projektové organizační týmy. 

Společnost SHB s.r.o. jako jediná nevyužívá projekčně organizační týmy ani hospodářská 

střediska.  

 

Otázka č. 15: Jaký typ organizační struktury dle sdružování činností máte ve Vašem 

podniku? 

 

 

Graf č. 13: Typ organizační struktury dle sdružování činností 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejčastěji používaným typem organizační struktury dle sdružování činností je funkční 

(funkcionální) organizační struktura, společnost Kámen a písek spol. s.r.o. uplatňuje 

výrobkovou organizační strukturu.   

 

Otázka č. 16: Kolik nejvíc má jedna osoba ve Vašem podniku přímých podřízených? 
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Graf č. 14: Počet přímých podřízených pod jednou osobou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Až na jednu výjimku ve všech dotázaných podnicích vede řídící pracovník více než 7 

pořízených, z čehož v pěti společnostech vede více než 10 osob. Ve zmíněné výjimce má 

nadřízený na starosti vedení 1-3 zaměstnanců. 

 

Otázka č. 17: Je podle Vás organizační struktura ve vašem podniku funkční, vhodně 

nastavená a je schopná reagovat na změny potřeb podniku? 

 

 

Graf č. 15: Spokojenost s organizační strukturou v podniku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 17 se zabývá spokojeností s nastavenou organizační strukturou. Z devíti podniků 

odpovědělo osm, že je spokojeno s organizační strukturou, a jeden z nich (KÁMEN 

ZBRASLAV a.s.) odpověděl spíše ano.  

 

4.3 Vyhodnocení hypotézy 

 

Stanovená hypotéza:  

 

a) Nejčastějším typem organizační struktury pro malé těžební podniky je liniová 

organizační struktura, kde všechny činnosti jsou koordinovány vrcholovým manažerem, 

který přímo řídí zaměstnance v technickém jádře a v technostruktuře. Podpůrný štáb 

a střední linie nejsou dostatečně vyvinuty nebo chybějí.  

 

b) Pro střední a velké těžební společnosti je typická funkční (funkcionální) organizační 

struktura či divizní organizační struktura, ve které je organizace rozčleněna na divize.  

 

 

ad a) Bohužel pro oblast malých těžebních podniků, pouze jeden respondent z této 

kategorie se účastnil výzkumu, a to společnost SHB s.r.o. Jedná se o nezávislou českou 

společnost, která využívá jednoúrovňovou liniovou organizační strukturu, kde vrcholový 

manažer je zastoupen jedním jednatelem, je zde jasný vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Pro tento jeden případ byla hypotéza potvrzena ve všech bodech, ač samozřejmě jeden 

statistický člen je pro potvrzení této hypotézy naprosto nedostatečný. 

 

ad b) Zájem o účast ve výzkumu projevilo celkem osm středních a velkých podniků, 

přičemž obě kategorie jsou zastoupeny rovným dílem čtyř společností. V tomto případě 

sedm společností odpovědělo, že dle sdružování činností ve své společnosti uplatňují 

funkcionální (funkční) organizační strukturu, čímž potvrzují hypotézu pro střední a velké 

podniky. Nutno podotknout, že společnost KÁMEN ZBRASLAV a.s. uplatňuje jednak 

funkcionální (funkční) organizační strukturu, ale také i teritoriální organizační strukturu. 

A jediným respondentem, jehož odpovědi jsou v rozporu s hypotézou b je podnik Kámen 

a písek spol. s.r.o., jenž používá výrobkovou organizační strukturu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

 

První doporučení se týká výzkumu, kdy vzhledem k nízkému počtu respondentů nelze 

s dostatečnou určitostí zobecnit výsledky. Proto autorka práce doporučuje provést nový 

výzkum, který by analyzoval všechny těžební podniky stanovených kategorií, byť  

ne za striktního dodržení primárních informačních zdrojů, ale i například pomocí analýzy 

sekundárních údajů z hornických ročenek, či jiných validních sekundárních zdrojů 

informací pro výzkum. 

 

Druhým doporučením pak je, aby podniky, které používají dané organizační struktury  

(v tomto případě liniovou, funkční a výrobkovou), pro které jistě mají řádné opodstatnění, 

měly vždy na paměti, že existuje množství nástrojů, kterými lze pružně a efektivně 

přizpůsobit organizaci a řízení podniku měnícím se vlivům tržního prostředí a beze změny 

používané organizační struktury. Mezi tyto nástroje především patří štáby (osobní a 

odborný), projektové organizační týmy a hospodářská střediska.  Netřeba tak zdůrazňovat, 

že dobře nastavené podpůrné prvky mohou naprosto změnit akceschopnost a funkčnost 

celé organizační struktury a být tak nespornou výhodou v konkurenčním boji.  

 

Třetím doporučením, které de-facto vychází z doporučení číslo dvě a tvoří tak jeho 

negativní vyjádření je, aby také podniky důsledně zvažovaly, zda nastavené podpůrné 

prvky v organizační struktuře jsou efektivní, a tak stále potřebné. Je nutné neustále 

analyzovat, zda jejich zavedení přineslo praktické výsledky, a pokud ne, uvažovat o jejich 

změně, či jejich případném zrušením. Protože stejně tak, jako mohou být konkurenční 

výhodou, při jejich nesmyslném prosazování mohou být pro podnik velkou zátěží. Přitom 

si podniky musí stále uvědomovat, že organizační struktury nelze přejímat. To, co funguje 

v jednom podniku, nemusí fungovat v podniku druhém. Dalo by se říct, že je to jednou 

z klíčových činností vrcholového managementu.  
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu organizačních konceptů vybraných těžebních 

podniků v podmínkách České republiky.  

Teoretická část této práce se proto v úvodu zabývala pojmem organizační struktura. Dále 

zde byly popsány typy jednotlivých organizačních struktur, faktory ovlivňující organizační 

strukturu a závěr teoretické části byl věnován metodice výzkumu, kde byly postupně 

popsány a rozebrány jednotlivé kroky použitého kvantitativního šetření.  

Praktická část nejdříve představuje devět těžebních podniků, jež projevily zájem účastnit se 

výzkumu, a tak tvoří výzkumný vzorek. Následně byly těžební podniky rozděleny do tří 

kategorií, tedy na podniky zabývající se těžbou uhlí, podniky se zaměřením na těžbu ropy 

nebo zemního plynu a poslední kategorii tvořily podniky věnující se těžbě stavebního 

kamene (drceného kameniva).  

Jádrem praktické části poté byla analýza organizačních struktur v těchto podnicích. V této 

části práce již byly analyzovány výstupy stanovených metod kvantitativního výzkumu, 

které byly definovány již v praktické části diplomové práce. Na základě poznatků 

získaných rešerší vědecké literatury byly určeny cíle výzkumu a z nich vyvozeny 

výzkumné otázky, na základě kterých již bylo možné přesně definovat hypotézy. 

Nástrojem, kterýžto posloužil k získání údajů nutných k ověření či zamítnutí hypotéz, byl 

dotazník rozeslaný všem společnostem, jež jsou vedeny v hornické ročence a spadají do 

vybraných kategorií, na jejich kontaktní emailové adresy.  

První část hypotézy (a) říká, že liniová organizační struktura je typická pro malé těžební 

podniky. Bohužel pouze jediným zástupcem malého těžebního podniku byl podnik SHB 

s.r.o., pro který byla hypotéza potvrzena. Jedná se o podnik, který využívá jednoúrovňovou 

organizační strukturu, nevyužívá žádný typ štábu ani projektových organizačních týmů  

či hospodářských středisek. Nicméně, ač byla tato hypotéza potvrzena, je zcela zřejmé,  

že z analýzy odpovědí jednoho respondenta nelze činit jakékoliv závěry. 
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Druhá část hypotézy (b) tvrdí, že pro střední a velké těžební podniky je typická 

funkcionální (funkční) nebo divizní organizační struktura. Z osmi společností odpovědělo 

sedm, že ve svém podniku dle sdružování činností uplatňují funkční (funkcionální) 

strukturu. Podnik KÁMEN ZBRASLAV a.s. uplatňuje současně také i teritoriální 

organizační strukturu.  Podnik Kámen a písek spol. s.r.o. jako jediný ze zástupců středních 

těžebních podniků využívá výrobkovou organizační strukturu. U středních a velkých 

podniků lze vidět, že využívají ve svém podniku jak určitý typ štábu, tak i projektové 

organizační týmy a hospodářská střediska. Některé podniky pak využívají obojí současně. 

U středních a velkých společností si lze také všimnout, že některé z nich využívají  

dle uplatňování rozhodovací pravomoci organizační strukturu liniovou. Příkladem jsou 

společnosti Reno Šumava a.s., KÁMEN ZBRASLAV a.s., MND a.s. a společnost 

BASALT s.r.o. Z toho vyplývá závěr, že organizační struktury, o nichž hovoří hypotéza 

(b), jsou skutečně typické pro střední a velké těžební podniky. Avšak často tvoří pouze 

jakýsi „typický základ“ či „nosnou kostru“ a k tomu používají dle různých požadavků  

a potřeb i jiné řídící prvky, jakými například jsou odborný (funkcionální) či osobní štáb, 

anebo hospodářská střediska a projektové organizační týmy.  

Z toho vyplývá i doporučení pro všechny podniky, aby nepřetržitě a bedlivě zvažovaly své 

potřeby a požadavky vzhledem k vlivům měnícího se tržního prostředí a nelpěly na 

zavedeném systému, když existuje velká škála možností a nástrojů, jak dynamicky a 

zároveň efektivně přizpůsobit používanou funkční (funkcionální) organizační strukturu 

měnícím se podmínkám. Na druhou stranu je například zbytečné vydržovat odborný či 

osobní štáb, přestane-li ho být třeba.  
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PŘÍLOHA 1  

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 

 

chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Slouží pro účely výzkumu 

prováděného v rámci mé diplomové práce na téma "Analýza organizačních konceptů 

vybraných těžebních podniků v podmínkách ČR". U každé otázky prosím vyplňte 

správnou odpověď, u některých otázek může být i více možností a v případě otevřené 

otázky doplňte požadovanou informaci.  

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku     Bc. Lucie Peterková 

 

1. Řadí se organizace, kde pracujete mezi malé, střední či velké podniky? 

a) malé (do 50 zaměstnanců) b) střední (do 250 zaměstnanců) c) velké (nad 250 

zaměstnanců) 

2. Patří Vaše organizace mezi nezávislé, tuzemské dceřiné společnosti anebo je součástí 

nadnárodního koncernu?  

a) nezávislá     b) tuzemská dceřiná společnost c) součást nadnárodního koncernu 

3. Je Vaše firma vlastněna českým nebo zahraničním majitelem? 

a) českým  b) zahraničním 

4. Pokud zahraničním, prosím o upřesnění státu:  

a) Německo b) Anglie c) Holandsko d) Slovensko     

e) jiný - .................................... 

5. Jakou právní formu má Vaše společnost? 

a) a.s.       b) s.r.o.  c) k. s.    d) v.o.s.  e) družstvo f) fyzická osoba podnikatel 

6. Jaká je výše základního kapitálu v Kč? (otevřená otázka) 

............................................ 

7. Jaký je ve Vašem podniku podíl vlastního (VK) a cizího kapitálu (CK)? 

a) hodnota VK je vyšší než hodnota CK   b) hodnota VK je nižší než hodnota CK  
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8. Nachází se Vaše společnost za posledních 5 let ve ztrátě nebo v zisku? 

a) ztráta  b) zisk 

9. Jaké orgány jsou ustanoveny ve Vaši společnosti?  

a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada d) jednatelé 

10. Jaký je počet členů těchto orgánů? (otevřená otázka) 

.......................................................................................... 

11. Kolika úrovňovou organizační strukturu má Váš podnik? 

a) jednoúrovňovou b) dvouúrovňovou c) tříúrovňovou   d) čtyřúrovňovou  

e) víceúrovňovou 

12. Jaký typ organizační struktury dle uplatňování rozhodovací pravomoci máte ve Vašem 

podniku? 

a) liniová  b) liniově-štábní   c) maticová   d) jiná 

13. Jaký typ štábu je zaveden ve Vašem podniku? 

a) osobní štáb  b) odborný (funkcionální) štáb c)  oba dva      d) žádný 

14. Využíváte ve Vašem podniku projektových organizačních týmů nebo hospodářských 

středisek? 

a) projektové organizační týmy  b) hospodářská střediska  c) obojí      

d) nevyužíváme 

15. Jaký typ organizační struktury dle sdružování činností máte ve Vašem podniku? 

a) funkcionální (funkční) b) výrobkové    c) teritoriální        

d) ostatní účelové (předmětné) 

16. Kolik nejvíc má jedna osoba ve Vašem podniku přímých podřízených? 

a) 1-3   b) 4-6    c) 7-10   d) více jak 10 

17. Je podle Vás organizační struktura ve vašem podniku funkční, vhodně nastavená a je 

schopná reagovat na změny potřeb podniku? 

a) ano    b) spíše ano   c) spíše ne    d) ne 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili vyplňováním tohoto dotazníku.  
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PŘÍLOHA 2 

Tabulka č. 4: Odpovědi jednotlivých společností 

 

  ODPOVĚDI JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Číslo 

otázky 

SHB 

s.r.o. 

Českomorav

ský štěrk a.s. 

Severočesk

é doly a.s. 

Reno 

Šumava 

a.s. 

Sokolovsk

á uhelná 

a.s. 

KÁMEN 

Zbraslav 

a.s. 

MND a.s. 
BASAL

T s.r.o 

Kámen 

a písek 

spol. 

s.r.o. 

1 a b c b c c c b b 

2 a c b a a a c c c 

3 a b a a a a a b a,b 

4 - a - - - - - a e  

5 b a a a a a a b b 

6 
100 tis. 

Kč 
500 000 tis. 

Kč 
9 080 631 

tis. Kč 
48 000 
tis. Kč 

2 000 tis. 
Kč 

2 000 tis. 
Kč 

1 000 000 
tis. Kč 

55 364 
tis. Kč 

63 000 
tis. Kč 

7 a a a a a b a a a 

8 b b b b b b b b b 

9 d b,c a,b,c a,c a,b,c a,b,c a,b,c a,d a 

10 1 4 10 6 13 5 10 2 4 

11 a d c b d c e b b 

12 a b c a d a a a b 

13 d b b d d d b d c 

14 d c c b b b c b c 

15 a a a a a a,c a a b 

16 d c d d d c c a d 

17 a a a a a b a a a 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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PŘÍLOHA 3 

Organizační struktura společnosti Sokolovská uhelná a.s. 2015 

 

Obrázek č. 8: Organizační struktura společnosti Sokolovská uhelná a.s. 

 

Zdroj: 8 Webové stránky společnosti Sokolovská uhelná a.s. O firmě online. © 2008 - 2010 cit. 2015-01-

30. Dostupné na WWW: http://www.suas.cz/ 

http://www.suas.cz/
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Organizační struktura společnosti Severočeské doly a.s.  

 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura Severočeské doly a.s. 

 

Zdroj: 7 Webové stránky společnosti Severočeské doly a.s. Profil společnosti. Výroční zprávy online.  cit. 

2015-01-28. Dostupné na WWW: http://www.sdas.cz/spolecnost/profil-spolecnosti/vyrocni-zpravy.aspx 
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Organizační struktura společnosti SHB s.r.o. 

 

 

Obrázek č. 10: Organizační struktura společnosti SHB s.r.o. 

 

Zdroj: 10 Webové stránky společnosti SHB s.r.o. Bernatice. O společnosti online. © 2010 

 cit. 2015-01-28. Dostupné na WWW: http://www.kamenolombernartice.cz/ospol.htm 

 

Organizační struktura podniku Českomoravský štěrk a.s. 

 

Obrázek č. 11: Organizační struktura podniku Českomoravský štěrk a.s. 

 

Zdroj: 11 Webové stránky společnosti Českomoravský štěrk a.s. O společnosti online. cit. 2015-01-28. 
Dostupné na WWW: http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cms/index.htm 

http://www.kamenolombernartice.cz/ospol.htm
http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/o_skupine/cms/index.htm

