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Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je management organizace. Toto téma jsem si vybral, 

protože mě zajímá, jakým způsobem funguje řízení ve společnosti. Zaměřím se na činnosti, 

které ve firmě vykonává manažer. 

 

Samotný management hraje klíčovou roli v organizacích, protože v závislosti na 

managementu se odvíjí prosperita podniku. Úspěch každé firmy stojí na lidech. Je důležité, 

aby v každé firmě byli lidé, kteří jsou ochotni a schopni vést, řídit a motivovat zaměstnance. 

Samotné technologie a postupy selhávají tam, kde nejsou motivovaní pracovníci 

s odpovídající kvalifikací. Každý manažer má jiné znalosti, zkušenosti, dovednosti i přístup 

k práci, proto je důležité, aby „správný manažer byl na správném místě.“ 

České podniky dosahují v mnoha směrech úrovně standardů EU, ale produktivita a 

efektivita práce jsou výrazně nižší. Podle analýz je management v České republice stále 

pozadu oproti státům ze západní Evropy. Hlavním důvodem pro tento stav je hlavně přístup 

lidí, kteří nechtějí přijmout nové postupy a metody v řízení. Úkolem manažerů je naučit se 

tyto nové dovednosti a pokusit se je aplikovat. Přínosem pro podniky by byla nejen lepší 

produktivita práce, ale zvýšila by se i konkurenceschopnost podniku. 

 

V teoretické části práce se budu věnovat základním pojmům managementu, popíši 

osobu manažera a jeho činnosti. Na základě teoretický poznatků provedu v praktické části 

analýzu řízení v konkrétní společnosti. Cílem mé bakalářské práce je analýza manažerských 

činností. Metody, které použiji, jsou deskripce a analýza současného stavu společnosti, 

v závěru pak syntéza poznatků. Metodou získávání informací budou hlavně osobní rozhovory 

s manažerem společnosti. Při vypracování této práce budu spolupracovat s regionálním 

ředitelem firmy Minerály, a.s., pro oblast Moravy a Slovenska, který souhlasil s poskytnutím 

informací souvisejících s řízením provozovny na Moravě. 

 

Do roku 2010 plánuje firma Minerály, a. s. otevřít dalších 5 provozoven, proto 

doufám, že tato práce bude přínosná při zakládání těchto provozoven. 
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1 Teoretická východiska managementu organizace 

V teoretické části objasním základní pojmy z managementu, co je management, kdo je 

manažer a co je předmětem manažerských činností. 

 

1.1 Management 

Management je slovo převzaté z angličtiny a do češtiny se překládá jako řízení nebo 

vedení. Výklad toho pojmu není jednoznačný. Existuje mnoho odborných definic 

managementu, je to: 

• skupina vedoucích představitelů organizace, 

• způsob vedení lidí, 

• předmět studia a výzkumu. 

 

Za management je považován systematický a soustavný proces uvnitř organizace, 

který vede k dosažení stanovených cílů. Management je tvořen soustavou vzájemně 

propojených aktivit a úkolů a je prováděn lidmi, tj. manažery. 

 Management jako činnost není záležitost posledního století. Už od starověku museli 

umět panovníci řídit říši, měli k tomu rádce a úředníky, kteří jim pomáhali a vykonávali 

příkazy. Management vychází z praxe – mnoho principů bylo odvozeno ze zkušeností lidí. 

Současný management vychází ze zobecněných poznatků za několik tisíciletí a dělí se do 

mnoha oblastí, např. strategický management, time management, personální management. 

 

1.2 Manažer 

Za manažera se dříve považovala osoba, která říkala ostatním, co mají dělat a jak to 

dělat. V dnešní době tento výklad není úplně pravdivý, protože charakter práce i organizací se 

začal měnit.  

Manažer je vedoucí pracovník zodpovědný za dosahování jemu svěřených cílů pomocí 

lidských, materiálních, finančních a informačních zdrojů. Při vykonávání řídících funkcí musí 

manažer respektovat požadavky: 

• účelnosti, tzn. dělání správných věcí, 
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• účinnosti, tzn. provádění věcí správným způsobem za použití správných metod 

a postupů, 

• hospodárnosti, tzn. provádět věci s minimálními náklady. Manažer disponuje 

jen omezenými vstupy, proto nesmí zbytečně plýtvat, aby bylo dosaženo 

větších výstupů, 

• odpovědnosti, tzn. dělat věci spravedlivě a podle práva. Manažer přebírá 

zodpovědnost za výsledky práce jiných lidí. 

 

Při práci manažera můžeme pozorovat, že určité činnosti se opakují. Tyto činnosti se 

nazývají manažerské funkce a dělí se na 2 skupiny1: 

• paralelní (průběžné) 

o analýza 

o rozhodování 

o implementace 

• sekvenční (cyklické) 

o plánování 

o organizování 

o výběr a vedení lidí 

o kontrola 

Autoři knih ani manažeři se neshodli na jediném dělení a každá teorie uvádí jiný počet 

i jiné manažerské funkce. 

 

Každý manažer odpovídá za plnění úkolů. Podle míry odpovědnosti za tyto úkoly a 

podle náročnosti úkolů jsou dále rozděleni manažeři do 3 skupin: 

• Linioví manažeři (manažeři první linie) – Představují nejnižší úroveň 

manažerské hierarchie. Jejich úkolem je řízení každodenní práce zaměstnanců, 

kontrola a řešení problémů v provozu. Jsou to mistři ve výrobní jednotce nebo 

vedoucí části oddělení. 

• Střední manažeři – Obvykle řídí práci liniových manažerů. Snaží se, aby 

vykonávané úkoly byly v souladu s plány a cíli organizace. Jsou to hlavně 

vedoucí oddělení nebo provozu. 

                                                 
1 Vodáček, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. str. 68 
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• Vrcholoví manažeři (top manažeři) – Jsou odpovědni za strategické 

rozhodování, tvorbu strategických plánů a cílů. Do této kategorie patří jen malá 

skupina lidí – v organizační struktuře zastávají funkce jako např. ředitel. 

Záleží na velikosti organizace, jestli v organizační struktuře budou zastoupeny 

všechny tři skupiny manažerů. 

 

Manažerská práce je založena na vzájemné spolupráci lidí. Manažer získává informace 

a doplňuje je svými znalostmi. Podle Vodáčka je dobrá manažerská práce podmíněna uměním 

komunikace. 2 

 

Manažer při řízení vystupuje v různých rolích. Podle H. Minzberga dělíme 

manažerské role do tří skupin a dále do podskupin3: 

• Interpersonální role se projevuje podle toho, jak manažer vystupuje 

v mezilidských vztazích, při kontaktu s lidmi uvnitř organizace i mimo ni. 

o Jako představitel organizace reprezentuje při setkáních s pracovníky, 

při různých firemních akcích. 

o Vystupuje jako vůdce organizace ke svým podřízeným. 

o Vykonává roli spojovacího článku v kontaktech s jinými manažery na 

jiných úrovních. 

• Informa ční role je závislá na tom, jak manažer vytváření, sbírá, přenáší, třídí, 

filtruje a využívá informace. 

o V roli pozorovatele vyhledává nové informace z okolí. 

o Manažer je šiřitelem informací, které získal a dál předává. 

o Mluvčí organizace reprezentuje organizaci navenek. 

• Rozhodovací role je vlastní hlavně vrcholovým manažerům, kteří vytvářejí 

rozhodnutí na strategické, taktické a operativní úrovni. 

o Jako podnikatel vymýšlí manažer nové metody a přispívá k rozvoji 

organizace. 

o Manažer vystupuje jako řešitel problémů a musí reagovat na nastalé 

situace. 

                                                 
2 Vodáček, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. str. 74 
3 Bělohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, 2006. str. 11 
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o Alokátor zdrojů hospodaří s přidělenými prostředky (peníze, čas, lidé, 

kapitál). 

o Role vyjednavače se projevuje při jednání s jednotlivci, skupinami i 

jinými organizacemi. 

• Administrativní role  byla přidána H. Chungem, podle kterého manažer 

vykonává i některé ekonomické úlohy. 

o Jako administrátor provádí některé kancelářské práce. 

o Vykonává správce rozpočtu. 

o Působí jako kontrolor plnění úkolů. 

Tyto role jsou vzájemně propojeny a částečně se překrývají. Manažer musí umět tyto 

funkce sladit. 

 

Osobnost manažera, stejně jako u každého člověka, je složena z určitých jedinečných 

psychologických rysů. Na vytváření těchto rysů se podílejí tři faktory – biologické (zděděné 

dispozice), sociální (působení okolí) a kulturní (podle zvyků a norem). Psychologické rysy 

můžeme rozdělit takto4: 

• schopnosti – znamená připravenost osobnosti vykonávat určitou činnost 

o rozumové, které ovlivňují rozhodování manažera 

o mechanické, které zahrnují porozumění vztahům mezi předměty a 

manipulace s nimi 

o psychomotorické, mezi které řadíme hlavně zručnost 

• inteligence – značí schopnost jedince myslet racionálně 

• znalosti – je to soubor aktivně a opakovaně využívaných informací získaných 

studiem 

• dovednosti – člověk získává výcvikem 

o technické dovednosti – sem patří schopnost využívat postupy a 

techniky 

o lidské dovednosti – sem řadíme schopnost komunikace a spolupráce 

o koncepční dovednosti – zahrnují schopnost řídit, vést 

• zkušenosti – jsou získané z praxe 

• vlastnosti osobnosti (flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik) – vyjadřují 

ustálený způsob chování jednotlivce 
                                                 
4 Bělohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, 2006. str. 45 
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• motivy a potřeby – vedou lidi k určitému jednání 

• postoje a hodnoty – vyjadřují vztah člověka k nějakému objektu a způsob 

chování nebo jednání, jak bude osobnost vykonávat určité činnosti, aplikovat 

znalosti a osobní předpoklady 

 

Ideální manažer by měl mít vrozenou potřebu řídit, umět komunikovat a jednat 

s lidmi, mít na ně vliv. Manažer musí být pochopitelně osoba inteligentní a musí si umět 

udělat vlastní názor. Podmínkou je, že manažer má možnost, je schopen a hlavně chce 

rozhodovat a řídit. 

 

1.3 Manažerské funkce 

V této podkapitole se věnuji paralelním a sekvenčním funkcím manažera. Každou 

funkci popíši a vysvětlím. 

 

1.3.1 Plánování 

Plánování je rozhodovací proces – zahrnuje formování plánů, které budou koordinovat 

jednotlivé činnosti, definování cílů a strategií, volbu úkolů a priorit. Plán je záměr, který má 

dovést organizační jednotku (firmu, oddělení …) ve stanoveném čase k vytyčenému cíli. 

Plánování poskytuje směr manažerům i zaměstnancům, ti pak mohou přispívat k dosažení cílů 

a pracovat efektivněji. Plánováním také snižujeme nejistotu, protože víme, kam směřujeme. 

Plánování umožňuje snižovat náklady, zefektivnit činnosti a stanovuje normy pro kontrolu. 

Hlavními body plánování jsou cíle, postupy, požadované zdroje, způsob kontroly a hodnocení 

výsledků. 

Počátečním prvkem plánování je uvědomění si příležitosti a následné stanovení cílů, 

protože cíle určují budoucí stav, kterého má být dosaženo. Cíle jsou stanovovány pro 

jednotlivce, skupiny i pro celou organizaci. Musí být určeny priority a časový rámec. Cíle 

plánu by měly být v souladu s posláním organizační jednotky, proto by se do plánování měli 

zapojit manažeři na všech stupních řízení. Jedním z doporučení je, aby cíle byly „SMART“5: 

• S může mít dva významy 

                                                 
5 Bělohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, 2006. str. 103 
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o stimulating vyjadřuje, aby cíle byly stimulující (motivující) k dosažení 

o specific znamená specifický v množství, kvalitě a čase 

• M jako measurable znamená měřitelný 

• A jako acceptable nebo agreed – cíle musí být přijatelné pro zúčastněné strany 

• R jako realistic – cíle musí být náročné, ale dosažitelné 

• T si lze taky vyložit dvěma způsoby 

o timed – cíle musí být určeny v čase 

o trackable – sledovatelný postup jejich naplňování 

Dále se stanovují postupy, podle kterých má být dosaženo cíle co nejefektivněji, určují 

se zdroje a jejich rozmístění. Pod pojmem zdroje lze chápat různé materiální i nemateriální 

prvky, které jsou nutné k naplnění plánovaných záměrů. Plánují se i úkoly a kontrola plnění. 

 

Plány můžeme rozlišovat podle stupně obecnosti, délky plánovaného období a oblastí 

řízení: 

• podle stupně obecnosti dělíme plány na  

o obecné, kam patří poslání (základní úloha podniku), úkoly a cíle 

(výsledek, ke kterému směřují), strategie (rozsáhlé plány na vrcholové 

úrovni a pro dlouhý časový horizont), taktiky (plány organizačních 

jednotek, např. plán výroby) 

o souhrnné – plány nákupu, prodeje, výroby, rozpočty 

o konkrétní plány – programy pracovišť, postupy, pravidla 

• podle délky plánovaného období rozlišujeme plány 

o dlouhodobé/strategické (podnikatelské záměry) – na více než 5 let 

o střednědobé/operační – v rozmezí 1 až 5 let 

o krátkodobé/operativní – do 1 roka 

• podle oblasti řízení lze rozlišit plány prodeje, výrobní, finanční, materiálové 

atd. 

 

1.3.2 Organizování 

Organizování znamená uspořádání pracovních činností, stanovení úkolů, které mají 

být splněny, a lidí, kteří je budou plnit. Organizační struktura je mechanismus, který souží ke 
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koordinaci a řízení aktivit členů organizace. Určuje pozice lidí v hierarchické struktuře, 

stanovuje pravomoci a odpovědnosti. 

Požadavky kladené na organizovaní by měly být „OSCAR“: 

• Objectives – cíle – zajištění cílů organizačního celku i jednotek, 

• Specialization – specializace – racionálně rozdělovat práci, 

• Coordination – koordinace – sladění činností a návaznosti v prostoru a čase, 

• Authority – pravomoc – tj. rozhodování jednotek, vytvoření řádu, 

• Responsibility – zodpovědnost – jsou dány určité pravomoci a povinnosti. 

 

Organizování zahrnuje z formálního hlediska tyto činnosti: 

• Identifikace a klasifikace požadovaných činností, tj. vytvoření popisů 

pracovních funkcí (rolí pracovníků) na základě plánu, který popisuje např. 

množství a vlastnosti produktů a termíny jejich zhotovení. 

• Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů, tj. vytvoření pracovních 

skupin. 

• Přiřazení manažera ke skupině činností s odpovídající řídící pravomocí, tj. 

vytvoření popisu pracovních funkcí manažerů včetně pravomocí nad 

pracovníky skupiny. 

• Zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře.  

 

 Organizování se tedy skládá z těchto praktických činností:  

• vytvoření organizačního řádu, který obsahuje zejména: 

o organizační schéma, 

o popisy kompetencí a pravomocí manažerů;  

• vytvoření popisů pracovních funkcí pracovníků, které obsahují zejména: 

o určení komu je funkce nadřízena, komu je podřízena, 

o určení náplně vlastní práce, 

o určení zodpovědnosti;  

• zařazení pracovníků do funkcí, což vyžaduje zejména: 

o posouzení schopností pracovníka pro funkci, 

o souhlas pracovníka se zařazením a pochopení úkolů, 

o zajištění kooperace s jinými pracovníky, resp. zastupování. 
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Organizační struktura zajišťuje diferenciaci (dělbu práce) i integraci (jednotné řízení). 

Organizační struktura může být formální (na základě organizačního řádu jsou stanoveny 

všechny činnosti a postupy) nebo neformální (vytvořená spontánně na základě vztahů). 

Organizační úrovně jsou vytvářeny proto, že manažer je schopen efektivně řídit jen 

omezený počet osob. Tento počet je různý a záleží na konkrétní situaci. V každé organizaci je 

třeba určit, jaký počet podřízených může vedoucí řídit. Na úrovni top managementu se tento 

počet pohybuje od čtyř do osmi. S klesající úrovní řízení může být osm až patnáct 

podřízených, někdy i více. 

Organizační úrovně jsou nákladné. S rostoucím počtem organizačních úrovní rostou 

také náklady na řízení, je třeba více manažerů, více zaměstnanců, kteří jim pomáhají a na 

nezbytné koordinační činnosti organizačních jednotek. Je třeba vynaložit náklady na zařízení 

pro personál. 

Organizační úrovně ztěžují komunikaci. Podnik o mnoha úrovních řízení má větší 

problémy s přenosem cílů, plánů a taktik směrem dolů prostřednictvím organizačních úrovní 

než firma, kde vrcholový manažer komunikuje přímo s výkonnými pracovníky. 

Za základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur se v současném 

managementu považují:6 

1) sdružování činností – podle náplně činnosti jednotky rozlišujeme struktury 

funkcionální, výrobkové a ostatní 

2) uplatňování rozhodovací pravomoci – struktury liniové, štábní a kombinované 

a za doplňkové charakteristiky klasifikace se považují: 

3) míra delegace pravomoci a zodpovědnosti ve vertikální struktuře – struktury 

centralizované a decentralizované 

4) členitost – podle počtu jednotek ve vztahu k nadřízené rozlišujeme ploché a 

úzké struktury 

5) časové trvání – jestli je struktura stabilní nebo dočasná 

 

ad 1) Podle sdružování činností 

Funkcionální struktura dělí organizační jednotky podle poslání (funkce). Organizační 

jednotky se specializují a vzniká tak např. technický, výrobní, ekonomický a obchodní úsek. 

Další členění útvarů může být založeno na různých hlediscích sdružování. 

                                                 
6 Vodáček, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. str. 94 



 10 

 
Obr.  1.1 Funkcionální organizační struktura 

 

Výrobková struktura je založená na výrobkové specializaci. Jednotky se sdružují podle 

výrobku nebo služby. Do této struktury zařazujeme i divizionální strukturu, kde se každá 

divize zaměřuje na určitý obor výroby. 

 

 
Obr.  1.2 Výrobková organizační struktura 

 

Ostatní struktury se mohou sdružovat podle zákazníků, geografického umístění 

jednotek atd. 

 

ad 2) Podle uplatňování rozhodovací pravomoci 

 Toto dělení nepohlíží na strukturu jako uspořádání prvků a vazeb, ale ukazuje vztahy 

mezi jednotkami. 

ředitel 

motory kompresory jeřáby 

technický úsek 

ekonomický úsek 

obchodní úsek 

ředitel 

technický úsek výrobní úsek ekonomický úsek 

výzkum 

vývoj 

jakost 

finance 

investice 

mzdová účtárna 

slévárna 

provoz 
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 U liniové struktury se uplatňuje přímá rozhodovací pravomoc, kde je vedoucí a jemu 

podřízení pracovníci. 

Štábní struktura spočívá ve vytvoření štábního útvaru, který má hlavně poradní funkci 

a je tvořen odborníky pro určitou oblast. 

Samostatná liniová nebo štábní struktura trpí mnohými nedostatky, proto vznikla 

liniově-štábní struktura, která se snaží omezit určité nedostatky. Část pravomocí se deleguje 

na štábní jednotky. 

V cílově-programovaných strukturách dochází ke dvojí (i vícenásobné) podřízenosti, a 

to k útvaru a zároveň k nějaké krátkodobé akci (projektu). Do těchto struktur se řadí i 

maticové struktury a pružné týmy. Tyto struktury se vytvářejí při řešení určitých úkolů nebo 

mimořádných situací. 

 

 
Obr.  1.3 Maticová organizační struktura 

 

ad 3) Podle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti 

Znakem pro dělení těchto struktur je dělení pravomocí a odpovědností. Centralizace je 

stupeň koncentrace rozhodování do jednoho bodu v organizaci. Vrcholoví manažeři přijímají 

klíčová rozhodnutí. Decentralizací je hlavně myšlena větší míra delegace pravomocí na nižší 

úrovně. Centralizované a decentralizované struktury jsou krajní případy. 

 

ad 4) Podle členitosti 

Hledisko členitosti (neboli tvar organizační struktury) dělí strukturní jednotky podle 

počtu podřízených útvarů. Rozlišujeme ploché organizační struktury (s širokým rozpětím) 

nebo špičaté organizační struktury (s úzkým rozpětím). 

 

ředitel 

technici výroba 

projekt 1 

projekt 2 

projekt 3 

prodej 

tým 1 
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Současně s vytvořením a fungováním organizační struktury se ve firmě vytváří 

organizační kultura. Jde o zvyklosti v chování pracovníků, které se ve firmě ustálí. Všichni 

zaměstnanci si utvoří obraz o tom, jak má být organizována práce, jak se uplatňují pravomoci, 

jaký je systém odměňování, jak se plánuje, co se od nich očekává atd. Velký vliv na vývoj 

organizační kultury má manažer, který do ní vnáší své postoje a hodnoty. Podle toho, do jaké 

míry uplatňuje manažer svoji moc, rozlišujeme 4 typy organizačních kultur7. 

 

 

Mocenská kultura (obr. 1.4) se vyznačuje centrálním 

řízením. V praxi to znamená, že ve středě je zdroj moci (ředitel), na 

kterém jsou všichni v okolí závislí. 

 

 

Obr.  1.4 Mocenská kultura 

 

Funkční kultura (obr. 1.5) představuje formální 

organizaci, kde dochází k postupnému členění na útvary, 

vytvářejí se formální pravidla a procedury v provozovně, které 

určují práci, pravomoci, způsoby komunikace a řešení problémů. 

     Obr.  1.5 Funkční kultura 

 

 

Pracovní kultura (obr. 1.6) je zaměřena hlavně na týmovou 

práci a na dosažení úkolů, které mají být splněny. 

 

 

Obr.  1.6 Pracovní kultura 

 

V osobnostní kultuře (obr. 1.7) neexistuje struktura vedení. 

Vzájemné vztahy jsou budovány individuálně. 

 

   Obr.  1.7 Osobnostní kultura 

                                                 
7 Bělohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, 2006. str. 75 
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V rámci organizování se vytvářejí formální a neformální skupiny. Formálními 

skupinami chápeme účelově vytvářené části organizace, které plní zadané činnosti. Vedle 

toho vznikají neformální skupiny jako společenství jedinců a vazeb mezi nimi. Skupiny 

procházejí během své existence 5 etapami vývoje8 – formování, bouření (kvašení), 

normování, fungování a ukončení. Ve fázi formování panuje nejistota nových členů, všichni 

ve skupině se seznamují s úkoly a pravidly. Během fáze bouření dochází často ke konfliktům, 

protože se jedinci snaží prosadit své myšlenky. Ve fázi normování jsou stanovena pravidla a 

role. Výkon a efektivita skupiny je na vrcholu ve fázi fungování. Poslední fází je ukončení, 

kdy členové odcházejí ze skupiny. 

 

1.3.3 Výběr a vedení lidí 

Pro organizaci je důležité vyhledat vhodné zaměstnance, kteří mají potřebné 

schopnosti, znalosti a dovednosti. Řeší se výběr, rozmisťování, hodnocení práce, 

rekvalifikace, systémy odměňování i propouštění. 

Vedení je založeno na komunikaci v rámci nadřízenosti a podřízenosti i při spolupráci. 

Zahrnuje usměrňování lidí, a to přímo (příkazy, normy, postupy) nebo nepřímo (hmotnou i 

nehmotnou stimulací, doporučením). 

Posláním manažerské funkce vedení spolupracovníků je vytváření, a pak i účelné a 

účinné využívání schopností, dovedností a umění manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a 

motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, popř. tvůrčímu plnění cílů jejich 

práce.9 

Náplň funkce vedení v současné době, tj. vztah vedoucích pracovníků k výkonným 

pracovníkům se stává obsáhlejší: 

• zabezpečení splnění příslušných pracovních úkolů, jako tradiční úloha vedení 

klade důraz na: 

o bezvadnost výsledků práce, 

o dodržení stanovených termínů, 

o respektování požadavků hospodárnosti, 

o BOZP, ochrany životního prostředí.  

                                                 
8 Dědina, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. str. 86 
9 Vodáček, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. str. 118 



 14 

• aktivizovat, iniciovat, motivovat angažovanost výkonných pracovníků v 

podobě různých forem zlepšování, přičemž předmět těchto aktivit může být 

různý: 

o zvýšení hospodárnosti, 

o zlepšení kvality výrobků, 

o zlepšení pracovních podmínek, 

o ochrana životního prostředí.  

• usilovat o rozvoj pracovníků, udržování a zvyšování kvalifikace, dobrých 

mezilidských vztahů na pracovištích apod. 

 

Motivace znamená vytvořit u spolupracovníků zájem, ochotu a chuť aktivně se 

angažovat při plnění činností. Existuje mnoho teorií, které jsou zaměřené na poznání příčin 

motivace. Např. Maslowova teorie definuje 5 potřeb – potřeba seberealizace (zajímavá práce), 

potřeba uznání (úcta, pozice), společenské potřeby (dobrý kolektiv), potřeba bezpeční a jistoty 

(pracovní smlouva), fyziologické potřeby (zajištění bydlení a živobytí). Nejníže jsou 

fyziologické potřeby, a aby mohla být uspokojována vyšší úroveň, musí být dostatečně 

uspokojena nižší úroveň. Jakmile je potřeba z podstatné části uspokojena, přestává mít 

motivační charakter. Základem této teorie je předpoklad, že neuspokojená potřeba vytváří u 

člověka stav napětí a stav nerovnováhy. 

Zdroje motivace mohou být vnitřní (potřeby, zájmy, cíle) a vnější (hmotné prostředky, 

pracovní a životní podmínky). 

Od motivace je nutno odlišit stimulaci, tj. záměrné jednorázové, cílené ovlivňování 

pracovního výkonu. 

 

Podle toho, jakým způsobem se manažer chová k podřízeným, rozlišujeme 3 typy 

manažerů: 

• autokratický (autoritativní) typ – preferuje využívání pravomocí bez konzultací 

s ostatními, odpovídá sám za svá rozhodnutí a očekává jejich plnění. 

• demokratický (kooperativní) typ – zaměstnanci mají možnost se vyjádřit 

k úkolům, řídící pracovník má ale rozhodující slovo. Nadřízený zapojuje 

podřízené do rozhodování, deleguje některé úkoly a vytváří pracovní klima 

založené na důvěře. 
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• liberální typ – manažer přebírá funkci konzultanta a vytváří podmínky pro 

nápady pracovníků, ti mají volnost ve svém rozhodování. Je důležitý vysoký 

stupeň kázně takových pracovníků. 

 

Manažer je osoba velmi časově vytížená. K uvolnění času pro výkon důležitějších 

činností může manažer využít delegování. 

Delegování můžeme definovat jako postup manažera, který přiděluje svým 

zaměstnancům úkoly a potřebné pravomoci a odpovědnosti k jejich plnění10. 

Mezi hlavní efekty delegování patří splnění úkolů v potřebném množství, termínu, 

kvalitě a na základě optimálního využití omezených disponibilních zdrojů v organizaci (lidé, 

finance, informace, technologie atd.) 

Zpravidla je pravomoc chápána jako právo manažera udělat rozhodnutí, vykonat 

určitou činnost, nebo řídit ostatní ve vykonávání činností, které vedou k dosažení cílů 

organizace. Je to potenciál manažera řídit své zaměstnance, dávat jim příkazy, kontrolovat 

výsledky jejich práce, odměňovat je nebo trestat. 

Odpovědnost můžeme chápat jako závazek jedince, který vykonává nějakou 

stanovenou činnost nebo řídí ostatní ve vykonávání činností, že budou tyto činnosti provedeny 

správně a budou v souladu s cíli organizace. 

V podnikové praxi rozlišujeme dvojí odpovědnost: 

• Prováděcí odpovědnost (odpovědnost za výsledky práce) se formuje při 

vykonávání práce a je charakterizována osobním přístupem jedince, tzn. jeho 

pečlivostí, precizností, zvýšenou pozorností, zájmem o kvalitu atd., a 

uvědoměním si potenciálních odměn a trestů za (ne)splnění úkolů. 

• Řídící odpovědnost (manažerská odpovědnost za výsledky řízení 

zaměstnanců) se formuje při řízení zaměstnanců v útvarech, odděleních apod. 

a je charakterizována rozhodováním o použití odměn a trestů při dosahování 

výsledků, přesvědčováním, nařizováním, motivováním, prosazováním, 

uplatňováním různých forem moci a vlivu atd. 

Mezi výhody delegování patří kromě úspory času také snížení zátěže manažera, 

motivace a rozvoj pracovníků. Manažer nejčastěji deleguje jednodušší úkoly, kde může 

srozumitelně definovat odpovědnosti a pravomoci. 

 

                                                 
10 Tepper, B. B. Delegování pracovních úkolů a povinností. Praha: Grada, 1996. 
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1.3.4 Kontrola 

Kontrola znamená posouzení, jak jsou stanovené cíle, plány a činnosti plněny, dále 

monitorování, srovnávání a hodnocení výsledků organizace. Je nutné zajistit přiměřenost 

kontroly, a to z hlediska nákladů, hloubky rozboru a času. 

Kontrolní činnosti využívají manažeři na všech úrovních řízení jako určité zpětné 

vazby. Smyslem je získat objektivní představu o řízené realitě. 

 

Základní členění kontrolních procesů spočívá v dělení na vnitřní a vnější. Vnitřní 

(interní) kontrola je iniciována vnitřními strukturami organizace a je realizována zpravidla 

řídícími pracovníky nebo pracovníky, kteří jsou ke kontrole řídícími pracovníky zmocněni. 

Do vnější (externí) kontroly řadíme případy, kdy z řady zákonů vyplývá oprávnění zpravidla 

státních orgánů provádět vybrané kontrolní činnosti nebo se firma smluvně zaváže, že umožní 

externímu subjektu prověřit určité skutečnosti.  

 

Každá kontrola se dá rozdělit do dílčích činností: 

• určení předmětu kontroly 

• získání a výběr informací pro kontrolu (firma využívá primární nebo 

sekundární informace) 

• ověření správnosti získaných informací 

• hodnocení kontrolovaných procesů – podstatou je srovnávání, kdy zjištěné 

údaje o dané realitě porovnáváme s určenými kriterii 

• závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt – zjistí se, jestli aktuální stav je 

požadovaný nebo je nutné provést nápravu. Jako hodnotící kritéria se používají 

firemní standardy, časové srovnání nebo srovnání s konkurencí.  

 

Odchylky zjištěné při kontrole mohou být pozitivní (dosáhneme lepších výsledků) 

nebo negativní (ztráta, porušení zákonů). 

 

Podle charakteru provádění rozlišujeme kontroly: 

• preventivní – zaměřené na zjištění odchylek zdrojů. Jsou zavedena taková 

opatření, která mají zamezit nebo minimalizovat nedostatky. 

• průběžné – zaměřené na probíhající operace. Je nutné stanovit vhodnou formu. 
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• následné – zaměřené na konečný výsledek. Tato kontrola je nejméně výhodná, 

protože náprava odchylek bývá nejsložitější. 

 

Kontrolní systém by měl představovat uskupení kontrolních činností, které jsou 

vzájemně propojeny. Je důležité stanovit účel (proč), předmět (co), subjekt (kdo), pravidelnost 

(kdy) a způsob (jak) kontroly. Účel kontroly nám říká, jaký smysl má kontrola. Je nezbytné 

kontrolovat všechny aktivity, některé méně, některé více. Subjekty kontroly jsou nejčastěji 

vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo vnitřní kontroloři. Podle pravidelnosti se rozdělují 

kontroly na řádné (v plánovaném termínu) nebo mimořádné, resp. pravidelné a nepravidelné. 

 

1.3.5 Analýza, rozhodování a implementace 

Analýza je proces získávání informací, kterým se snažíme správně pochopit a poznat 

podmínky pro realizaci manažerských procesů plánování, organizování, vedení a kontroly. Je 

důležité rozhodnout se o rozsahu, přesnosti a míře spolehlivosti údajů, které budeme 

shromažďovat a používat. 

Snahou analýzy by mělo být vypracování co nejširšího souboru koncepčně odlišných 

variant. 

 

Rozhodování je proces výběru přípustných variant řešení. Zjišťujeme, jestli jsou cíle 

realizovatelné v daných podmínkách. Tento výběr může vést ke třem možnostem – řešení 

neexistuje, existuje jedno řešení nebo existuje více přípustných řešení. 

Výsledkem rozhodování není řešení problému, ale výběr varianty a postup k realizaci, 

tj. co se má udělat, kdo to má udělat, jakým způsobem to má být provedeno, s jakými 

prostředky toho má být dosaženo a kdo to bude kontrolovat. 

Ke správnému rozhodování musí manažer mít: 

• informace o situaci a disponibilních zdrojích, 

• znalosti různých metod a technik rozhodování, 

• schopnost vytvářet, posuzovat a vybírat varianty, 

Při rozhodování si musí manažer stanovit priority úkolů, které jsou prvořadé a které 

lze řešit nakonec. 

Dalším předpokladem správného vyhodnocení variant rozhodování je stanovení 

kritérií. Kvalitativní kritéria nelze vyjádřit číselně, takže důsledky, dopady, účinky variant 
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rozhodování vzhledem k těmto kritériím lze vyjádřit pouze slovně. U kvantitativních kritérií 

jsou jejich hodnoty vyjádřeny číselně, zpravidla jde o ekonomická a finanční kritéria 

ukazatelového typu. 

Význam rozhodování spočívá v tom, že kvalita a výsledek rozhodování ovlivní 

vykonávání činností a umístění disponibilních zdrojů. Nedílnou součástí většiny 

rozhodovacích procesů je riziko a nejistota. Výsledky volby mnoha rozhodnutí závisí na 

vývoji určitých faktorů, které přesně neznáme. V situaci určitosti má rozhodovatel k dispozici 

dostatečné znalosti o možných dopadech volby jednotlivých alternativ. V situaci rizika má 

rozhodovatel k dispozici pravděpodobnostní odhady vzniku možných důsledků volby 

jednotlivých alternativ. A v situaci neurčitosti nemá rozhodovatel žádné informace o tom, s 

jakou pravděpodobností mohou nastat možné důsledky volby jednotlivých alternativ. 

Rozhodování probíhá na různých úrovních řízení organizací a má dvě stránky – 

stránku meritorní (věcnou, obsahovou) a formálně logickou (procedurální). Meritorní stránka 

odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů – jejich typů (o čem se rozhoduje). 

Stránka formálně logická poukazuje na to, že rozhodování má určité společné rysy a 

vlastnosti, a to bez ohledu na jejich odlišný obsah. To, co jednotlivé rozhodovací procesy 

spojuje, je určitý rámcový postup, procedura řešení. 

Rozhodovatel (manažer, podnikatel) může mít buď averzi k riziku, sklon k riziku, 

nebo neutrální postoj k riziku. Rozhodovatel s averzí k riziku se snaží vyhnout se volbě 

značně rizikových variant a vyhledává varianty málo rizikové, které se značnou jistotou 

zaručují dosažení výsledků, jež jsou pro něj přijatelné. Rozhodovatel se sklonem k riziku 

naopak vyhledává značně rizikové varianty, které mají naději na dosažení zvláště dobrých 

výsledků, ale jsou spojeny i s vyšším nebezpečím špatných výsledků, či ztrát. Preferuje je 

před variantami málo rizikovými. U rozhodovatele s neutrálním postojem k riziku jsou averze 

a sklon k riziku ve vzájemné rovnováze. 

 

Implementace je poslední fáze, kterou se rozumí samotné uskutečnění rozhodnutí. 

Manažer vypracuje konkrétní plán pro řízení akce a stanoví, co se bude řešit, kdo bude 

provádět úkoly a jak je bude provádět, potřebný čas a zdroje. 
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1.4 Metody výzkumu 

Základními metodami výzkumu je pozorování, analýza, syntéza, indukce, dedukce, 

deskripce a komparace. 

Pozorování je metoda cílevědomého, soustavného a plánovitého sledování procesů a 

jevů za účelem odhalení podstatných souvislostí a vztahů. 

Analýza je založená na rozložení celku na jednotlivé části a cílem je identifikovat 

podstatné a nutné vlastnosti, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Syntéza představuje opak – 

části spojujeme do většího celku, abychom získali celkový přehled. Indukce je úsudek, který 

vede k obecně platnému závěru. Dedukce je proces usuzování, kdy z předpokladů docházím 

k závěru, které z nich vyplývají. Pojmy deskripce a komparace znamenají popis a porovnání. 

Při výzkumu je potřeba získat zdroje, ze kterých budeme čerpat informace. Zdroje dat 

lze rozdělit na primární a sekundární informace. Primární informace získáváme poprvé, jsou 

aktuální, ale jsou časově a často i finančně náročnější. Do metod sběru primárních informací 

patří dotazování, pozorování, experiment a jiné expertní metody. Při čerpání dat ze 

sekundárních informací využíváme již získané informace, kterými mohou být vnější 

informace dostupné veřejnosti nebo vnitřní informace, které vznikají v podniku. 

Metoda dotazování se zakládá na ústním, písemném, telefonickém nebo internetovém 

dotazování osob. Je určena hlavně pro hromadné získávání údajů, které se zapisují do 

dotazníku. Jednou z forem dotazování je i rozhovor, při kterém se informace získávají 

přímým dotazováním respondenta. 

Experimentální a expertní metody jsou nejsložitější a nejkomplexnější. Výzkum 

probíhá ve vybraném prostředí a testují se reakce na různé podněty. 
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2 Charakteristika vybrané organizace 

2.1 Informace o organizaci 

Společnost Minerály11, a. s. vznikla v roce 2006 oddělením od mateřské společnosti. 

V Čechách působí již 10 let, na Moravě teprve rok, na Slovensku pak 6 let a patří mezi 

nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě. Firma sídlí v Praze, základní jmění činí 

550 miliónů Kč a zaměstnává okolo 650 zaměstnanců.  

 

2.2 Předmět podnikání a sortiment produkt ů 

Společnost Minerály, a. s. se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním 

kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých produktů jako je 

filtrační křemelina, bentonit a perlit. 

Nejvýznamnějšími produkty jsou kaolíny. Společnost těží sanitární a keramické 

kaolíny. Ty se využívají v keramickém průmyslu při výrobě obkladů, dlaždic a sanitární 

keramiky (např. umyvadla). Dále se používají k výrobě papíru, barev a laků, plastů, lepidel, 

tmelů i léčiv ve farmaceutickém průmyslu. V poslední době vzrostl zájem o mleté kaolíny, 

které slouží k výrobě skleněných vláken používaných v mnoha průmyslových odvětvích, 

např. v automobilovém průmyslu nebo při výrobě obalových hmot.  

Dalším produktem jsou jíly. Například žáruvzdorné jíly se používají ve výrobě 

keramických obkladů, dlažeb, pálených střešních tašek, elektroporcelánu a užitkové 

keramiky. Bělninové jíly slouží k výrobě porcelánu. Ve strojařských oborech jsou zapotřebí 

slévárenské jíly jako součást forem a těsnících hmot. 

Živce nachází využití zejména ve sklářském průmyslu při výrobě skel, dále pak slouží 

k výrobě keramických dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, glazur a smaltů. 

Velkého rozvoje dosáhla společnost v oblasti těžby kameniva a písků. Tyto suroviny 

byly vedlejšími produkty při těžbě již zmíněných surovin, ale postupem času se staly 

plnohodnotným výrobkem produktového portfolia. Parametry a kvality dodávaného kameniva 

a písků lze přizpůsobit podle požadavků zákazníků. Oblastí využití je mnoho – při výrobě 

                                                 
11 Pozn.: název společnosti je fiktivní z důvodu zachování anonymity podniku, který si nepřál být 

jmenován 
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betonů, betonových dílů a krytin, asfaltových směsí a hlavně v celém stavebnictví, při stavbě 

komunikací a jiných zpevněných ploch. 

 

2.3 Cíle, vize a strategie spole čnosti 

Vizí firmy je stát se nejvýznamnějším dodavatelem surovin v oblasti vyráběných 

produktů. 

Do budoucna je hlavním cílem společnosti zabezpečení požadovaných dodávek stále 

kvalitnějších surovin pro všechny zákazníky. Cílem je udržet své významné postavení na trhu 

a tomu podřídit intenzivní vývoj nových výrobků s důrazem nejen dosáhnout požadovaných 

parametrů dodávané suroviny, ale zároveň i optimalizovat využití přírodních zdrojů12. 

Střednědobým cílem společnosti je nyní vytvoření poboček a hlavně těžeben na 

Moravě, kde společnost neměla žádné zastoupení, a na Slovensku. V roce 2007 byla otevřena 

první provozovna na Moravě a do roku 2010 chce firma vybudovat dalších 5. Hlavním 

zájmem provozoven na Moravě je produkce kameniva, což je dáno geografickou vazbou na 

ložiska surovin. Společnost si určila, že chce zvýšit podíl na trhu (podle oblasti v rozmezí 

100–600%), vyrábět kvalitativně lépe upravené suroviny při současném zvýšení produktivity 

práce a zavést moderní úpravárenské techniky. 

Pro další rozvoj si firma definovala zásadní faktory, které na ni působí. 

 

Analýza STEEP se zabývá nejdůležitějšími vnějšími faktory, které organizace nemůže 

ovlivnit, ale které mají vliv na její konkurenci a na všechny organizace podobného zaměření. 

Firma si určila faktory takto: 

• sociologické faktory 

o zákaznický tlak na prodejní prostory a infrastrukturu 

o zvyšující se tlak na standardy života a bydlení 

• technické faktory 

o požadavky na úpravu surovin 

o automatizace výroby 

o zajištění dodávek 

o substituce některých surovin 

                                                 
12 Zdroj: Interní materiály společnosti 
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• ekonomické faktory 

o zvyšující se kupní síla 

o poptávka po nemovitostech 

• ekologické faktory 

o tlak na minimalizaci dopadů těžby 

o tvorba turistických zón 

• politické faktory 

o tvorba průmyslových zón 

o stavba dopravní sítě 

 

Současnou pozici firmy nám může také objasnit krátká SWOT analýza: 

• silné stránky 

o finanční síla 

o moderní technologie, know-how 

o velké množství ložisek a portfolio produktů 

• slabé stránky 

o krátká doba známosti společnosti 

o malé zastoupení na Moravě 

• příležitosti 

o požadavky zákazníků na kvalitu úpravy a složení surovin 

o otvírky nových ložisek 

o akvizice malých soukromých společností 

• hrozby 

o několik silných konkurenčních skupin 

o tlak na snižování cen 

o zvyšující se dopravní náklady 

 

2.4 Organiza ční struktura 

Organizační struktura firmy vychází z „německého modelu řízení“. V tomto systému 

dochází k posílení pravomocí dozorčí rady, autonomie představenstva naopak klesá a k řadě 

zásadnějších rozhodnutí potřebuje představenstvo souhlas nebo alespoň stanovisko dozorčí 
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rady. Valná hromada prvně zvolí členy dozorčí rady a ti dále volí představenstvo. Hlavní 

akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu. 

 

Organizační strukturu společnosti můžeme zjednodušeně znázornit takto: 

 
Obr.  2.1 Organizační struktura společnosti13 

 

Statutární úroveň organizace je tvořena14: 

• valnou hromadou – tj. shromáždění akcionářů, kteří mají právo na informace, 

na podíl na řízení (podle počtu akcií), na zisk, rozhodují o změně stanov, o výši 

základního kapitálu … 

• dozorčí radou – jmenuje představenstvo a kontroluje činnost 

• představenstvem – vytváří organizační strukturu podniku, jmenuje výkonné top 

manažery, vytváří a schvaluje strategické plány společnosti a řídí rozvoj, 

kontroluje plnění cílů 

 

                                                 
13 Zdroj: Interní materiály společnosti 
14 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 
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Výkonná složka řízení je rozdělena na vrcholové vedení (generální ředitel), závody a 

odborné útvary. V Čechách je 6 závodů, na Moravě 1 a na Slovensku 3. Závody vytváří vyšší 

organizační složku pro danou oblast. V čele závodu je ředitel, který řídí několik provozoven. 

Firma má 50 provozoven v Čechách, 30 na Slovensku a díky tomu může nabídnout svým 

zákazníkům široký sortiment surovin, množství služeb a zajistit dobrou dostupnost. Na 

Moravě má jedinou pobočku, protože tato oblast je rozvojová pro společnost. Vysoký počet 

provozoven a jejich rozmístění je jedním z předpokladů zajišťující synergický efekt jak z  

obchodního hlediska, tak např. z hlediska tlaku na snižování nákladů na přepravu na jednotku 

suroviny. 

 

Větev závodů v organizační struktuře společnosti je podrobněji členěna takto: 

 
Obr.  2.2 Organizační struktura (v ětev závodů)15 

 

Na diagramech jsem znázornil vazby mezi závody a odbornými úseky. Z diagramů je 

vidět, že organizační struktura firmy je složitá a má prvky funkcionální (v oblasti odborných 

                                                 
15 Zdroj: Interní materiály společnosti 
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úseků) a geografické organizační struktury (podle rozmístění závodů). Tato struktura je navíc 

začleněna do maticové struktury, kde např. pracovníci v provozovnách řeší problémy nejen 

s nadřízenými (vedoucí nebo ředitel), ale i s odpovědným pracovníkem v odborném útvaru. 

Některé odborné pracovní funkce, např. ekonom, manažer kvality, technik BOZP a 

technik požární ochrany, jsou zajištěny zaměstnanci (i externími) pro více závodů, aby byl 

plně využit jejich pracovního potenciál při minimalizaci nevýrobních nákladů, tj. nákladů, 

které nejsou přímo spojeny s výrobou. 

Odborné útvary sídlí v centrále společnosti, kde se např. zpracovává účetnictví, 

personální a mzdová agenda, školení zaměstnanců, metodika BOZP, statistiky atd. Tyto 

útvary spolupracují s každou výrobní jednotkou a poskytují odbornou pomoc v těchto 

specifických oblastech. Neoddělitelnou nutností je využití elektronické komunikace a 

výpočetní techniky. 
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3 Analýza manažerských činností v organizaci 

Při analýze jsem spolupracoval s Ing. Janem Novákem, MBA, ředitelem společnosti 

pro oblast Moravy a Slovenska. Popisovaným objektem je první provozovna na Moravě. 

Informace jsem získal formou osobních rozhovorů nebo z interních materiálů společnosti, 

které mi byly poskytnuty. 

 

3.1 Analýza vývoje provozovny až do sou časného stavu 

Provozovna na Moravě byla založena před necelým rokem a organizační struktura se 

stále vytváří, rozšiřuje a zdokonaluje. Druhá provozovna se právě zakládá. Aby tento systém 

fungoval, bylo nutné vybrat vhodného člověka. Ředitel byl vybrán na základě výběrového 

řízení. 

Úkolem ředitele bylo vytvořit první pobočku na Moravě. K tomu bylo nutné provést 

soubor úkonů s tím spojených. Obdobná činnost ho čeká nyní při vytváření další pobočky a 

začleňování této pobočky do organizace firmy, i když již některé úkony v rámci zácviku 

nových zaměstnanců budou realizovány na již fungující provozovně.   

Základy pro budování provozovny – koupi pozemků, potřebná povolení z místních 

úřadů, techniku pro těžbu atd. zajistily odborné útvary centrály. 

S pomocí odborných útvarů ředitel dále zajistil výběr lidí, provedl průzkum trhu a 

sestavil marketingový plán. Sám potom oslovil potencionální zákazníky v regionu, 

představoval nabídku společnosti a sjednával smlouvy. 

Při jednání je ředitel zplnomocněn jednat za společnost a komunikovat se státními 

orgány a úřady. Zásadní úřední jednání však může vést jen představenstvo, které zasedá 

maximálně 1x měsíc, a také jen představenstvo může schvalovat investice, např. koupi 

nových strojů nebo jiného movitého majetku. Ředitel je oprávněn podepisovat smlouvy, ale 

jen do určité částky a jen za účasti další osoby se stejným oprávněním. 

Provozovna byla založena v oblasti, kde již existuje silná konkurence. Společnost na 

základě marketingové studie zjistila, že se do budoucna zvýší spotřeba stavebního materiálu 

díky stavbě nových budov a investičních celků. Společnost investovala do nových 

technologií. Oproti konkurenci dokázala zásadně zvýšit kvalitu vytěžených materiálů, snížit 

cenu konečných produktů projektovanou výkonností dané technologie, která snižuje výrobní 

náklady na jednici. 
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3.2 Analýza manažera firmy 

Znalosti 

Pan Novák vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor zaměřený na těžbu 

nerostných surovin, kde získal odborné znalosti. Pro další rozvoj kariéry studoval ekonomiku, 

daně a management a dosáhl prestižního titulu MBA. Během své pracovní praxe si rozšiřuje 

své znalosti jak o těžbě a managementu, tak i v oblasti ekonomie a práva a je ochoten se dále 

zdokonalovat. V současné době se snaží zlepšit v anglickém jazyce, aby mohl plynule 

komunikovat jak s vedoucími představiteli organizace, protože angličtina je jazyk používaný 

v rámci celé skupiny v Evropě, tak se zahraničními obchodními partnery a zákazníky. 

 

Zkušenosti 

Nabyté znalosti z vysokoškolského studia využil nejprve v podniku Velkolomy, kde se 

uplatnil jako odborný provozní inženýr. Poté pracoval jako vedoucí provozu těžařské 

společnosti a postupně povýšil až na jednatele a ředitele společnosti, která se zabývala 

prodejem pevných paliv a doprovodných surovin. Na jednotlivých úrovních řízení získal 

mnoho zkušeností s vedením lidí.  

 

Dovednosti 

Technické dovednosti pana Nováka jsou na výborné úrovni. Pan Novák plně využívá 

zkušenosti získané z praxe i znalosti ze studia a díky tomu je schopen přizpůsobit svou 

činnost odvětví, ve kterém působí. Lidské dovednosti zahrnují schopnosti spojené 

s komunikací s lidmi. Pan Novák vystupuje přirozeně a jde za svými cíli, proto je schopen při 

jednáních dosáhnout takových výsledků, že druhá strana je spokojena a sám je nad míru 

spokojen. S koncepčními dovednostmi se pojí schopnost řídit a vést lidi. Jako manažer si 

dokáže přirozenou autoritou získat přízeň zaměstnanců i jejich loajalitu. Zajistit otevřenost při 

hledání problémů a schopnost je také řešit považuje za jednu z nutných priorit práce 

manažera. Předpokládám, že organizační schopnosti pana Nováka jsou na vysoké úrovni. 

Viděl jsem, jak si plánuje svou práci, určuje krátkodobé cíle a způsob jejich dosažení, 

obsahující operativní rozhodování, jednání se stranami, vše v rámci stanoveného 

střednědobého plánu, který je osou směru vývoje firmy. 
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Znám pana Nováka osobně a vím, že je to člověk pracovitý, čestný a komunikativní. 

Je cílevědomý a své vize si umí prosadit. Ukazatelem jeho kvalit jsou výsledky práce – 

zaměstnanci jsou spokojení a provozovna vykazuje zisk. 

  

Při své práci ředitel vystupuje v mnoha rolích, které jsem uvedl v teoretické části na 

straně 4: 

• interpersonální role 

o Při kontaktu s lidmi vystupuje jako představitel organizace a jedná 

s úřady, zákazníky, s dalšími firmami jako např. firmami a inzertními 

službami. 

o Když jedná se zaměstnanci, představuje vůdce organizace a musí umět 

pracovníky naučit určitému chování. 

o Jako spojovací článek působí při komunikaci mezi zaměstnanci nové 

pobočky v novém prostředí se zázemím a jejími odbornými útvary. 

• informační role 

o Sleduje vývoj v novém prostředí, vývoj konkurence, možnosti získání 

nových obchodních partnerů nebo zákazníků a umí tyto informace 

získat, zpracovat, šířit dál a využít. Reprezentuje firmu a musí proto 

umět podat informace zaměstnancům, vedení a zákazníkům 

• rozhodovací role 

o Chová se jako podnikatel, má určitou vizi, jak se společnost bude 

vyvíjet a sleduje rentabilitu této činnosti. 

o Řeší vzniklé problémy při rozvoji společnosti. 

o Má určitý stanovený rozpočet a ten efektivně využívá, stanovuje 

priority rozdělování zdrojů. 

o Vyjednává se zákazníky o cenách. 

o Hledá kompromis mezi hranicí, která je přípustná pro něj nebo pro 

firmu a která je vhodná pro druhou stranu. 

• administrativní role 

o Ředitel působí také jako administrátor, protože vykonává některé 

kancelářské funkce (vypisování dokumentů). 

o Jako správce rozpočtu hlídá stav rozpočtu. 

o Vykonává funkci kontrolora plnění úkolů zaměstnanců. 
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Je vidět, že ředitel zastává mnoho rolí a svůj postoj k manažerské práci definuje takto: 

„Manažer nemusí znát všechny (odborné) věci dopodrobna, ale musí být schopen pro danou 

problematiku zorganizovat řešení.“ Z této věty vyplývá, že být manažerem znamená nejen mít 

přehled v mnoha oblastech, ale zejména umět využít potenciál lidí, ať už pracovníků dané 

společnosti, tak i osob vně firmy. Manažer musí umět dokázat jasně definovat své požadavky. 

Dle jeho postojů bych to vyjádřil tak, že jsou pro něj všichni v pozici „zákazníka“, z čeho 

vyplývá, že pokud oni budou (relativně) spokojeni, povede výstup jejich činnosti 

k vytýčenému cíli, a tím i k naplnění jeho manažerské práce. 

 

3.3 Analýza plánování 

Dlouhodobé plány (na dobu až 10 let) se vytvářejí na základě strategických cílů, které 

určuje představenstvo společnosti. Odborné útvary vytvoří návrh, kde zohlední geografické, 

ekonomické, technické a jiné faktory. Proveditelnost tohoto návrhu posuzují poté ředitelé 

odborných útvarů, provozoven a jiní příslušní vedoucí pracovníci. Úkolem pana Nováka je 

přizpůsobit tento návrh na základě odhadů o vývoji provozovny. Tento návrh případně 

pozmění. Výsledný návrh schvaluje představenstvo.  

Střednědobé plány (na dobu do 5 let) podrobněji rozvádí dlouhodobé plány. Proces 

stanovení je podobný jako u dlouhodobých cílů. Výsledkem jsou hrubé předpoklady výroby 

v jednotlivých oblastech výroby v peněžních jednotkách. 

Krátkodobé plány (roční) vychází z propočtů každé výrobní jednotky. V každé 

provozovně se vypočítává v měrných jednotkách, jak velké množství surovin lze vytěžit, 

ekonom odhadne, jaké budou náklady, v obchodním úseku se odhadne předpokládaný vývoj 

prodeje, ceny výrobků a výnosy. Tyto kalkulace ředitel porovná s ročním plánem, generální 

ředitel je nakonec posuzuje a schvaluje. 

Krátkodobé plány se zpětně rozpracovávají na kratší období (měsíce až dny) pro 

jednotlivé provozovny. Do nich se zahrnují dny, kdy není možné vyrábět, plánované opravy a 

prostoje v práci, údržba. Je nutné zajistit dostatečné množství zásob na měsíce, kdy se netěží. 

Provozovna těží jen v 9 z 12 měsíců, protože není možné v zimě těžit, a tohle musí také do 

plánů zahrnout. 
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3.4 Analýza organizování 

Časově i psychicky velmi náročným úkolem je vytváření nové organizační struktury. 

Manažer musí rozdělit úkoly mezi zaměstnance, stanovit pravomoci a odpovědnosti atd. 

První provozovna už má za sebou proces formování, kdy jsou vybráni noví členové 

pracovní skupiny a učí se, co mají dělat. Proces bouření dospěl ke konci. V této fázi se řešily 

problémy a nesouhlas s určitými postupy. Nyní se výrobní jednotka nachází v procesu 

normování, jsou zaváděny určitá pravidla, postupy, zaměstnanci si vytvořili určité vazby mezi 

sebou a zjišťují, jak spolupracovat. 

Většinu práce dělníků organizuje vedoucí provozu. Vedoucí zajišťuje, aby každý den 

byl splněn plán těžby. Podklady pro svoji práci získává od ředitele, který podle potřeb 

zákazníků upravuje prodejní a expediční dobu a stanovuje požadavky na výrobu. Vedoucí má 

stanoveny oblasti práce, které se opakují. 

Ředitel organizuje a směruje výkon vedoucího a podpůrných činností pro provoz, 

které jsou méně časté – zajišťuje např. výběr servisních a technických služeb. Případnou 

změnu a doplnění obsahu náplně práce mění ředitel po dohodě se zaměstnancem a tento úkon 

je doplněn motivační složkou (kariérní růst). 

Obchodní činnost zajišťoval ze začátku ředitel osobně. Nyní je v provozovně obchodní 

zástupce, na kterého ředitel postupně delegoval část pravomocí souvisejících s jednáním se 

zákazníky v regionu. Obchodní zástupce zajišťuje prodej malým a středně velkým 

zákazníkům, zvýhodněné ceny musí vždy konzultovat s ředitelem. Ředitel na začátku 

představil obchodního zástupce jeho klientům a nyní vyjednává už jen s největšími odběrateli. 

Současná organizační struktura provozovny je následující:  

 

ředitel 

zaměstnanci na plný úvazek 

zaměstnanci na částečný úvazek 

zaměstnanci z jiných závodů 

vedoucí provozu 

dělníci 

ekonom 

obchodní zástupce 

technik 

mistr lomu 
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3.5 Analýza výb ěru zam ěstnanc ů 

Při založení provozovny na Moravě vykonával ředitel všechny potřebné činnosti sám. 

S postupným zavedením provozu bylo nutné zajistit vhodné pracovníky na volná místa. 

Pro výběr nových zaměstnanců bylo vyhlášeno výběrové řízení, kde podle životopisu 

a pohovoru vybírala tříčlenná komise nové zaměstnance. I když personální úsek dával 

doporučení na některé pozice, rozhodující vliv na výběr zaměstnance měl ředitel. Do 

klíčových pozic, jako vedoucí, dělníci a závodní lomu, byli vybráni zaměstnanci na plný 

úvazek. Ostatní, např. ekonom, manažer kvality, technik BOZP byli prozatím zajištěni 

externě, a to z jiné firmy nebo z jiného závodu. 

 

3.6 Analýza vedení lidí 

Při vzniku organizační struktury je důležité, aby se vytvořila také správná organizační 

kultura, tj. pracovní návyky a vztahy mezi lidmi. Na začátku uplatňoval ředitel mocenskou 

kulturu, kterou jsem zmínil v teoretické části. Nyní dochází k postupnému upravování kultury 

na kulturu funkční, která je zažitá v centrální konsolidované části firmy. 

Tato kultura je úzce spjata se stylem řízení. Na začátku bylo nutné, aby ředitel 

uplatňoval autoritativní styl vedení a tak soustředil všechnu moc do svých rukou. Všechny 

úkoly každému přesně definoval. Postupem času, když si vybral vedoucího provozu a 

zástupce pro obchodní styk, se styl mění na demokratický. Dochází k delegování části 

pravomocí, zejména provozního charakteru, odpovědnosti za splnění dílčích úkolů. 

Odpovědnost za směrování a budování regionální části firmy k danému cíli mu však zůstává. 

Samotným vedením je myšleno usměrňování lidí. Ředitel pravidelně chodí kontrolovat 

výrobní činnost a komunikuje se zaměstnanci. Vlastní zjištění a nápady zaměstnanců 

konzultuje s vedoucím provozu, snaží se naučit vedoucího určitým dovednostem, které sám 

využívá při jednání s lidmi, a tím podporuje jeho autoritu. Hlavní roli při vedení lidí hraje 

motivace. 
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3.7 Analýza motivace 

Motivace pracovníků je základním stavebním kamenem práce s lidmi, aby měli chuť 

pracovat a měli zájem na dosahování cílů společnosti. Analýzu stavu ve firmě provedu na 

základě Maslowovy teorie. 

Zajištění fyziologické potřeby je prvotním motivem, proč jsou lidé v roli zaměstnance 

(pracovníka) – vydělat si na obživu a bydlení. Ředitel využívá k ohodnocení výsledků práce 

pracovníků různých forem, od ryze materiálních, ve formě peněžní nebo naturální, 

k nehmotné, což je např. uznání a veřejná pochvala. Podporuje samostatnost a osobní přístup 

k práci v rámci teamového úsilí. Prvkem ocenění je prezentace a včasná realizace námětu 

pracovníka, vedoucího ke zlepšení či zjednodušení práce. 

Firma se snaží zabezpečit také pocit bezpečí a jistoty, a to pracovní smlouvou, která 

dává zaměstnanci jistotu práce a výdělku. Firma splňuje normy bezpečnosti práce a ekologie 

na pracovišti (ISO 9001:2002, ISO 14002). Tyto normy jsou přísně dodržovány, protože 

případné poškození zdraví je nepříjemné pro zaměstnance i pro firmu. 

Ředitel se snaží vytvořit dobrý kolektiv na pracovišti, aby zajistil dobré vycházení a 

spolupráci pracovníků. Při jednání se zaměstnanci se k nim chová jako k sobě rovným, snaží 

se poslouchat, řešit problémy a pomoci nalézt vhodnou variantu řešení. Jako jednu z forem 

motivace zaměstnanců využívá neformální firemní akce. 

Pro uspokojení potřeb uznání a seberealizace dává ředitel zaměstnancům najevo, že 

jsou na svých místech potřební. Ve firmě je možnost dalšího vzdělávání formou školení a také 

kariérní růst.  

Samozřejmostí je využití zpětné vazby k průběžnému sledování spokojenosti 

zaměstnanců nejen přímo v pracovním procesu, ale i z výše zmíněných neformálních akcí. 

Ředitel využívá hlavně své postřehy z neformální komunikace se zaměstnanci, ze které 

posuzuje postoje zaměstnanců. 

Vlastní motivace ředitele je uspokojována také v základu na bázi existenčních potřeb a 

potřeb sounáležitosti, velkou měrou se na motivaci však podílí uspokojení růstu, tj. vlastního 

ega a seberealizace. S tím je spojena i forma práce manažera, která není v reálu časově 

ohraničena, kdy myšlenková forma práce často zasahuje do jeho formálního volného času, a 

kdy míra odpovědnosti může být podstatně větší než míra pravomocí. 
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3.8 Analýza kontroly 

V provozovně probíhají formální i neformální kontroly. Formální kontroly provádí 

v nepravidelných intervalech státní úřady (báňský úřad, orgány životního prostředí). Dále pak 

přicházejí do provozovny pověření pracovníci z odborného útvaru centrály. Každoročně se 

kontrolují standardy dodržování řídících systémů (procesy) v rámci ISO. Měsíčně probíhají 

preventivní kontroly BOZP a jiné technické kontroly. Pravidelně je nutné také dodržovat 

kontroly zdravotního stavu závodním lékařem. 

Neformální kontroly vykonává hlavně ředitel a také vedoucí provozu. Při obchůzkách 

v provozní části průběžně sledují hlavně dodržování BOZP, nošení ochranných pomůcek, 

kvalitu výrobku a vykonávají kontroly na požití návykových látek. Následné kontroly mají 

potom za úkol zkontrolovat odstranění nedostatků a ověřit zajištění a funkčnost nápravných 

opatření. 
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3.9 Zhodnocení a doporu čení 

Společnost využívá maticové struktury a operativně odstraňuje neshody (odchylky 

v systému). Pro všechny procesy a postupy se postupně stanovily firemní standardy v rámci 

systému řízení dle ISO. 

Dílčí nedostatky v provozovně lze nalézt v oblasti plánovaní postupů. Pro tuto 

provozovnu nejsou zatím stanoveny přesné denní plány a kontroly ve výrobě jsou prováděny 

pouze jednou za týden. Důvodem je rychlý rozvoj provozovny. Kvůli snížení nákladů nebyly 

zatím obsazeny všechny pracovní pozice. Více podstatné věci jsou sice zajištěné, ale ty méně 

významné se odkládají. Proto bych doporučil, aby byla alespoň částečně zajištěna výpomoc 

v daných oblastech z příslušných odborných útvarů. 

Omezení vidím v manažerské práci ředitele, který je při zakládání nové pobočky v roli 

krizového manažera, a přesto má omezené pravomoci, zejména ve vztahu ke třetím stranám, 

kdy zvláště úřady si vyžadují k jednání statutárního zástupce.  Představenstvo má mnoho 

pravomocí, které by ředitel potřeboval, zejména z hlediska pružnější formy jednání a zkrácení 

termínů předkládání podkladů pro rozhodování úřadů. Když vezmu v úvahu, že někteří lidé z 

představenstva jsou cizí státní příslušníci a působí i v dozorčí radě nebo v dalších 

představenstvech, nemohou fungovat operativně. Nacházejí se ve vzdálených lokalitách a 

nemohou být přítomni fyzicky na všech místech. Takové řízení je málo pružné. Protože 

neznají danou lokalitu, nemusí jejich rozhodnutí být to nejlepší. 

Jako přínos firmě bych navrhnul přenést některé pravomoci ze statutárních orgánů na 

nižší celky, minimálně po dobu tvorby nových částí organizace, a to formou delegování 

pravomocí přímo na ředitele, resp. jmenování „rozvojového“ manažera prokuristou firmy. 

Stačilo by poté, aby dozorčí rada prováděla častěji kontrolu výsledků hospodaření, protože 

tato činnost nevyžaduje jejich stálou přítomnost na nižších stupních. 

Systém řízení v provozovně je na velmi dobré úrovni. Z dostupných informací jsem 

nezjistil žádné vážné nedostatky v práci ředitele. 
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Závěr 

Práce manažera ve firmě je velmi důležitá, protože právě manažerovi náleží 

pravomoci související se zdroji a jejich uplatněním. Manažer je odpovědný za efektivní 

nakládání se zdroji a za dosažení cíle. 

 

Cílem mé práce bylo analyzovat manažerské činnosti v podniku. 

 

V teoretické části jsem popsal obecné pojetí managementu, osobnost manažera a jeho 

funkce. Činnost manažera je založena na plánování, organizování, vedení lidí a kontrole. Při 

těchto činnostech manažer analyzuje situace, musí umět se rozhodnout a následně vykonat 

takové kroky, které vedou k dosažení cílů. 

 

V praktické části jsem nejprve představil společnost Minerály, a.s. Poté jsem navázal 

analýzou manažerských činností v provozovně společnosti, při které jsem využil poznatky 

z teoretické části. Při rozhovorech s regionálním ředitelem pro oblast Moravy jsem získal 

potřebné informace o manažerských činnostech a o společnosti. 

 

Bakalářská práce byla pro mne přínosem, protože jsem blíže poznal, jak v podniku 

funguje systém řízení.  

 

Cíl mé práce byl podle mne splněn. Analyzoval a zhodnotil jsem situaci. Společnost 

má již dlouholetou praxi, většina postupů je již stanovena tak, aby se předcházelo odchylkám 

v systému. Na žádné velké nedostatky jsem nepřišel. Přesto jsem se snažil přijít s návrhem, co 

by bylo možné změnit, protože žádný systém není bezchybný. 
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