
                                           

 



VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY 

 

 

 

 

 

 

Návrh optimalizace vybraných procesů v organizaci 

Optimisation of the Selected Organisational Processes 

 

 

 

 

 

 

 

Student:      Kateřina Klásková 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Omar Ameir 

 

 

Ostrava 2010 



 

Zadání bakalářské práce 

Student: 

Studijní program: 

Téma
: 

Kateřina Klásková 

B6209 Systémové inženýrství a informatika 

Návrh optimalizace vybraných procesů v organizaci 

1. Úvod 
2. Teoretické vymezení 
3. Analýza současného stavu 
4. Návrh optimalizace vybraných procesů 
5. Zhodnocení přínosů navrhovaného řešení 
6. Závěr 
Seznam použité literatury 
Seznam zkratek 
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Přílohy 

Seznam doporučené odborné literatury: 
KŘÍŽOVÁ, A. Teorie organizace. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 115 s. 
 ISBN 80-7078-956-5. 
DRDLA, M.; RAIS, K.  Řízení změn ve firmě. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 145 s.   
ISBN 80-7226-411-7. 
PITRA, Z. Inovační strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 177 s. ISBN 80-7169-461-4. 

Studijní obor: 6209R025 Systémové inženýrství a informatika 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Ekonomická fakulta 
Katedra systémového inženýrství 

Optimisation of the Selected Organisational Processes 

Zásady pro vypracování: 

Vedoucí bakalářské práce: 

Datum zadání: 
Datum odevzdání: 07.05.2010 

20.11.2009 

Ing. Omar Ameir  

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné 
na webových stránkách fakulty. 

vedoucí katedry děkanka fakulty 
Ing. Eva Moravcová, CSc. prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi ráda bych na tomto místě poděkovala panu Ing. Omaru Ameirovi 

za věnovaný čas, odborné rady a připomínky, čímž významně přispěl 

k vypracování této bakalářské práce. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně všech 

příloh vypracovala samostatně. 

 

V Ostravě dne 2. 5. 2010                  

      

                                                                       

 

vlastnoruční podpis autora 

 

 



Obsah 

1 Úvod ___________________________________________________________ - 1 - 

2 Organizační struktura ______________________________________________ - 3 - 

2.1 Procesní struktury __________________________________________________ - 3 - 

2.2 Útvarová struktura __________________________________________________ - 4 - 

3 Typologie organizačních struktur _____________________________________ - 5 - 

3.1 Procesní organizační struktury ________________________________________ - 6 - 

3.1.1 Funkcionální organizační struktura ___________________________________________ - 6 - 

3.1.2 Divizionální organizační struktura ____________________________________________ - 8 - 

3.1.3 Ostatní účelové struktury __________________________________________________ - 10 - 

3.2 Útvarové struktury _________________________________________________ - 12 - 

3.2.1 Liniová organizační struktura _______________________________________________ - 12 - 

3.2.2 Funkční struktura ________________________________________________________ - 12 - 

3.2.3 Liniově-štábní organizační struktura _________________________________________ - 13 - 

4 Management ___________________________________________________ - 14 - 

4.1 Základní pojmy ____________________________________________________ - 14 - 

4.2 Úrovně managementu ______________________________________________ - 16 - 

4.3 Manažer v organizaci _______________________________________________ - 16 - 

4.4 Styly řízení _______________________________________________________ - 17 - 

5 Metodická část __________________________________________________ - 18 - 

5.1 Rozhovor _________________________________________________________ - 18 - 

5.2 Rozhodovací analýza _______________________________________________ - 18 - 

6 Analýza vybraného podniku ________________________________________ - 19 - 

6.1 Úvod do praktické části _____________________________________________ - 19 - 

6.2 Charakteristika firmy _______________________________________________ - 19 - 



6.3 Základní struktura firmy_____________________________________________ - 19 - 

6.4 Organizační struktura firmy __________________________________________ - 20 - 

6.5 Rozložení firmy ____________________________________________________ - 20 - 

6.6 Specifikace procesů ________________________________________________ - 22 - 

6.7 SWOT analýza _____________________________________________________ - 23 - 

6.8 Řízený rozhovor ___________________________________________________ - 25 - 

7 Návrhy řešení ___________________________________________________ - 29 - 

7.1 Stanovení problému ________________________________________________ - 29 - 

7.2 Návrhy řešení _____________________________________________________ - 29 - 

7.2.1 Přestavba podnikových prostor _____________________________________________ - 30 - 

7.2.2 Najmutí dalšího zaměstnance ______________________________________________ - 30 - 

7.2.3 Přeměna zodpovědnosti za sklad ____________________________________________ - 30 - 

7.2.4 Podpora marketingu firmy _________________________________________________ - 31 - 

7.2.5 Výměna dosavadního prodejce ve firmě ______________________________________ - 31 - 

7.3 Rozhodovací analýza _______________________________________________ - 32 - 

7.3.1 Stanovaní kritérií _________________________________________________________ - 32 - 

7.3.2 Párové porovnání kritérií __________________________________________________ - 34 - 

7.3.3 Stanovení vah jednotlivých kritérií ___________________________________________ - 34 - 

7.3.4 Stanovení variant ________________________________________________________ - 34 - 

7.3.5 Hodnocení užitnosti ______________________________________________________ - 35 - 

7.3.5.1 Matice absolutních užitností ____________________________________________ - 35 - 

7.3.5.2 Matice prostých užitností _______________________________________________ - 36 - 

7.3.5.3 Matice vážených užitností ______________________________________________ - 36 - 

7.3.6 Rizika __________________________________________________________________ - 36 - 

7.3.6.1 Párové porovnání nepříznivých jevů ______________________________________ - 37 - 

7.3.6.2 Stanovení vah jednotlivých nepříznivých jevů _______________________________ - 37 - 

7.3.6.3 Stanovení pravděpodobnosti nepříznivých jevů _____________________________ - 37 - 



7.3.6.4 Hodnocení rizika ______________________________________________________ - 38 - 

7.3.7 Rozhodnutí a jeho zdůvodnění ______________________________________________ - 39 - 

7.3.7.1 Globální posouzení variant řešení ________________________________________ - 39 - 

7.3.7.2 Reálné posouzení variant řešení _________________________________________ - 39 - 

7.3.8 Analytické posouzení variant _______________________________________________ - 40 - 

7.3.9 Závěr analýzy ___________________________________________________________ - 41 - 

8 Zhodnocení vybraných řešení _______________________________________ - 42 - 

9 Závěr __________________________________________________________ - 44 - 

Seznam použité literatury _____________________________________________ - 46 - 

Seznam tabulek a obrázků _____________________________________________ - 48 - 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ____________________________ - 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

1 Úvod 

V dnešní době není pro podnik potřebné znát a orientovat se pouze 

v jeho vnějším prostředí, avšak velice podstatnou částí je také jeho vnitřní 

struktura a to, jak dobře je navrhnuta a zrealizována. Podniky, které se 

zaměřují pouze na vnější okolí, mají menší možnost uspět v konkurenčním 

boji s těmi podniky, jež se komplexně zabývají jak vnějším okolím, tak svou 

vnitřní konstrukcí. Pro úspěšný podnik nestačí mít přehled o tom za kolik, co, 

jak a za jakých podmínek nabízí konkurence, ale je podstatné pravidelně 

analyzovat a podle potřeby upravovat vnitřní strukturu podniku, která 

zahrnuje kombinaci a koordinaci lidských, ekonomických, informačních 

a dalších potřebných zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že malé podniky nemají dostatečně kvalitní a velký 

manažerský tým a nejsou schopny správné analýzy a včasné reakce 

na potřeby vnitřní struktury, dochází k problému sjednocení strategie a cílů 

firmy s jejich organizační strukturou. Tudíž se ve své práci hodlám věnovat 

návrhu optimalizace pracovních a s nimi spojených procesů v mnou 

zvoleném podniku. Má práce bude separována do dvou základních částí, 

a to konkrétně teoretické a praktické. 

Teoretická pasáž bude sestávat ze tří částí. V první části soustředím 

pozornost na popis organizačních struktur, zahrnujících zhodnocení jejich 

výhod a současně i nevýhod. Tento materiál bude sloužit jako stimul 

k potřebné analýze daného podniku a určení, zda je správně aplikována. 

Jelikož je mým úkolem optimalizace pracovních procesů, bude se druhá část 

teoretického úseku zabývat styly řízení. Jako třetí a poslední část zvolím 

popsání metodiky použité během analýzy podniku a aplikaci mnou 

navrhovaných řešení.  
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V praktické části začnu analýzou podniku. Analýza bude tvořena 

z podkladů získaných dvěma rozhovory, řízeným a obecným, a 

několikahodinovým pozorováním. Poté budu firmu hodnotit a snažit se 

navrhnout potřebná opatření k případným nalezeným konfliktům.  

Cílem mé práce je tedy analýza spolu s hodnocením podniku a návrh 

řešení problémů vyplynuvších z analýzy. Konkrétně se budu zaměřovat na 

organizační strukturu firmy a problémy naskytující se během pracovních 

procesů, popřípadě týkající se pracovních vztahů, ve firmě. Poněvadž jeden 

z požadavků ředitele a majitele firmy byla úspora času, který firmě věnuje, 

budu se jeho postulátu stěžejně snažit vyhovět.  
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2 Organizační struktura 

Struktura v obecném smyslu značí uspořádanost nějakého systému. 

Pojem „struktura“ je v každé disciplíně označován jiným způsobem. Podle 

některých autorů je „struktura“ formou organizace, která musí zajistit 

optimální systém specializace, kooperace, kombinace a koncentrace 

výrobních kapacit a vědecko-technického komplexu. (Křížová 2000)  

M. Sedlák (Křížová 2000) konstatuje, že organizační struktura je 

soubor prvků (útvarů) organizace jako objektů a vztahů mezi nimi. Jedná se 

tedy o výsledek rozhodování o volbě soustavy útvarů a pracovišť a o 

systematickém uspořádání vztahů mezi nimi. Útvarům a pracovištím se 

určují úlohy a pravomoci, ze kterých vyplývá zodpovědnost a vznik 

vzájemných vztahů.  

Obsah pojmu „organizační struktura“ je propojen s pojmy funkce, 

proces, činnost a funkční náplň. Z hlediska organizačního přístupu byly tyto 

pojmy definovány:  

• Funkce – schopnost, dovednost, způsobilost ke konání 

• Proces – slouží k realizaci funkcí 

• Činnost – jednání nositele vykonávajícího přidělenou část procesu 

• Funkční náplň – zobrazuje soubor činností, které má subjekt 

vykonávat a určuje působnost nositele 

Jedno z nejobecnějších dělení struktur je členění na procesní a 

útvarové struktury. (Křížová 2000) 

 

2.1  Procesní struktury 

Procesní přístup k organizačnímu systému přispívá ke koordinaci jeho 

činností a k jeho zaměření na základní cíle organizace. Procesní přístup 
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vychází z potřeb a požadavků zákazníků a sledu činností, které je uspokojují. 

(Urban 2004) 

Procesní struktura zobrazuje uspořádání všech procesů v organizaci. 

V organizaci se procesy zobrazují ve všech možných velikostech, na všech 

místech, v různých podobách, jejich obsah je rozdílný a každý má svůj 

vlastní průběh. Specifikují nám jednotlivé činnosti prvků organizace, jejich 

vztahy, které jsou nositeli transformačních funkcí, a přetvářejí dané vstupy 

na dané výstupy. Z funkčního hlediska podle Křížové (2000) tyto procesy 

dělíme na: 

• Výkonné – vyvolány účelovými funkcemi, v organizaci jsou vždy 

prioritní 

• Řídící – zabezpečují zajištění procesů výkonných 

• Ekonomické – mají kriteriální, měřící, hodnotící a regulační funkci 

• Psychosociální – dynamické jevy, jež vznikají kooperací lidí 

nacházejících se v různých procesech organizace 

2.2  Útvarová struktura 

Útvarová struktura tvoří osu uspořádání organizace z hlediska obsahu, 

personálních potřeb, času a prostoru. Představuje množinu útvarů 

vytvořených seskupením funkčních, pracovních, mocenských či informačních 

vztahů mezi nimi. Pro útvarové struktury bývá typický hierarchický tvar, 

který je dán principem jediného přímého nadřízeného. Každá útvarová 

struktura je tvořena prvky, konkrétně výkonnými a řídícími, které jsou 

v organizační struktuře znázorněny typickými obdélníky. Pomocí přímek 

se zobrazují vztahy mezi útvary - jedná se pouze o vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti, případně informační vztahy - znázornění dalších vztahů není 

obvyklé. (Blažek a kol. 2006) Jako základní kritéria útvarového strukturování 

lze určit:  
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• Ekonomičnost – musí být dán dostatečný prostor pro rozvoj každé 

jednotky 

• Specifičnost – struktura musí být vytvořena speciálně, vzhledem 

k jejím specifickým potřebám 

• Jednoduchost – potřeba jednoduchého ovládání organizačních 

jednotek; je zajištěna přesným stanovením odpovědnosti, pravomoci a 

povinnosti 

3 Typologie organizačních struktur 

Při zkoumání odborné literatury pro mou bakalářskou práci jsem se 

setkala s velkým množstvím dělení organizačních struktur. Jako 

nejzákladnější členění organizačních struktur by se dala určit klasifikace na 

organizační struktury základní a doplňkové. Pro klasifikaci organizačních 

struktur jsem si vybrala členění podle typologií Vágnera.  

Vágner (2006) dělí základní organizační struktury, jak je již výše 

zmíněno, na procesní a útvarové.  

Procesní struktury se dále dělí na: 

• Struktury funkcionální 

• Struktury divizionální 

• Ostatní účelové struktury 

Útvarové struktury dělíme na:  

• Struktury liniové 

• Struktury funkční 

• Struktury kombinované 

Jedno z možných dělení doplňkových struktur je dělení na organizační 

struktury podle dělby rozhodovací pravomoci a struktury dělící se podle 

členitosti. Struktury členěné podle dělby rozhodovací pravomoci se dělí 
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dle míry působnosti a odpovědnosti organizačních jednotek ve vertikální 

hierarchii. Dělíme je na: 

• Struktury centralizované 

• Struktury decentralizované 

Pokud struktury dělíme dle členitosti, zohledňujeme počet podřízených 

ve vztahu k nadřízenému. Tyto struktury členíme na: 

• Struktury „štíhlé“, je možno také použít pojem „vysoké“ 

• Struktury „široké“ 

Každá z výše zmíněných organizačních struktur má typické kladné i 

záporné rysy, taktéž v nich můžeme nalézt nedostatky. Pro určení optimální 

organizační struktury je potřeba tyto rysy znát. 

 

3.1  Procesní organizační struktury 

3.1.1 Funkcionální organizační struktura  

Patří mezi nejstarší organizační formu. Je založena na hlavních 

činnostech podniku, díky nimž se tvoří a formují jednotlivé útvary. Tato 

forma organizace sdružuje dohromady jednotlivé pracovníky firmy, kteří mají 

podobné zaměření, úkoly, činnosti a kvalifikaci, do společných útvarů nebo 

organizačních jednotek - taktéž možno definovat jako funkce. Obvykle 

se jako vedoucí těchto útvarů či organizačních jednotek jmenuje ředitel 

útvaru, popřípadě odborný manažer. Hlavou celé organizace jako celku 

je generální ředitel, kterému se jednotliví odborní manažeři zodpovídají 

(např. finanční ředitel, personální manažer, výrobní ředitel). Útvary 

organizace jsou stanoveny podle zaměření firmy, ovšem jsou definovány 

primární útvary jako výzkum a vývoj, marketing, výroba, finance apod. 

Tento typ organizační struktury nalézá uplatnění především v malých 
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a středních podnicích, jelikož tvorba objektové struktury by byla finančně 

náročná, a také v podnicích se stabilní produkcí jednoho druhu výrobku, 

ovšem s nemalou specializací.  

Výhoda funkcionální organizační struktury spočívá ve specializaci. 

Každý jednotlivý útvar ji může, díky možnosti soustředění se pouze na svoji 

funkci, kvalitně prohlubovat, a to nejen díky lehké komunikaci v rámci 

útvaru. Jelikož se pracovník nachází v kolektivu pracovníků se stejným 

zaměřením, podporuje tato struktura rozvoj pracovní výkonnosti, dává 

možnost průchodu tvořivosti a novým nápadům. Další nespornou výhodou je 

krátká komunikační dráha mezi vedením a jednotlivými útvary. Bohužel, 

horší je to v případě komunikace mezi dílčími útvary. 

Ruku v ruce s obtížnou komunikací mezi útvary jde práce na 

společných projektech. V tomto případě se může stát, že dílčí oddělení bude 

prosazovat pouze své zájmy a nebude se ohlížet na zbytek organizace. Jeden 

z takových procesů může být například zavedení nového produktu, při 

kterém je nutná komunikace mezi všemi odděleními. Někdy také může dojít 

až k nezdravé soutěživosti mezi útvary. V rámci izolovanosti útvarů navíc 

nelze jasně určit zodpovědnost za pracovní výsledky po završení práce, ať už 

jsou zdárné či nezdárné. 

Obrázek 3.1: Schéma funkcionální struktury 

 

 

Pramen: VEBER, J.: Management: základy, prosperita, globalizace. 2000. Str. 132 
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3.1.2 Divizionální organizační struktura 

 Divizionální organizační struktura je založena na věcné dělbě práce. 

Někdy se také nazývá výrobková, jelikož jednotlivé divize, neboli oddělení, 

se zaměřují na konkrétní výrobek. Divize jsou menší organizační jednotky, 

které se zaměřují na výrobu či prodej daného výrobku, nebo v daném okolí, 

popřípadě na speciální a něčím odlišné zákazníky. Podle těchto daných 

kritérií rozlišujeme divizní výrobkovou organizační strukturu, divizní územní 

organizační strukturu a divizní odběratelskou strukturu. Podle Bělohlávka 

a kol. bývá tato organizační struktura často výsledkem transformace, 

při které se organizace rozrostla natolik, že se funkcionální struktura stala 

nepružnou a neúnosnou. Hlavním přínosem této organizační struktury je tedy 

snížení zátěže hlavního vedení a snaha decentralizovat podnik. 

Nesporná výhoda této organizační struktury se skrývá v jednoduché 

koordinaci procesů z různých oblastí v rámci jednotlivých úseků. Pracovníci 

jsou orientováni na plnění úkolů divize. Jednotlivé divize jsou jednoznačně 

a nepochybně zaměřeny na trh. Tato struktura dává prostor pružné reakci 

na trh a na potřeby zákazníka. Díky rozdělení divizí je možno pociťovat mezi 

nimi konkurenci. Tato konkurence může přinášet zlepšení výsledků, ovšem 

při přílišné podobnosti jednotlivých divizí může docházet k boji mezi nimi, 

případně k boji o zákazníky. 

Jako nevýhodu lze definovat, že jednotlivé divize se mohou stát 

nezávislými a stát proti cílům organizace. Jelikož zaměstnanci v rámci jedné 

divize mají příliš široký profesionální záběr, je nemožná jejich specifikace na 

menší a užší celky. 

 

 

 



 

Obrázek 3.2 : Divizní výrobková organizační struktura

 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 82. 

 

Obrázek 3.3: Divizní územní organizační struktura

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních syst
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Divizní výrobková organizační struktura 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 82. 

Divizní územní organizační struktura 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 83.

 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 82.  

 
mů. Strana 83. 



 

 

Obrázek 3.4: Divizní odběratelská 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních syst

3.1.3 Ostatní účelové struktury

Vznikají kombinací funkcionální a divizionální organizační struktury. 

Hlavním představitelem 

organizační struktura. Maticová

minimalizovat slabé a maximalizovat silné

organizační struktury. (Donnelly a kol. 2004)

tvořena postupně, zpravidla ze začátku vznikají d

problémů, při zvýšení počtu týmů

organizační struktura. Matice je

přísluší specializaci dané organizace, například ekonomický
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Divizní odběratelská organizační struktura 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 82.

Ostatní účelové struktury 

kombinací funkcionální a divizionální organizační struktury. 

Hlavním představitelem ostatních organizačních struktur je

Maticová organizační struktura vychází z

minimalizovat slabé a maximalizovat silné stránky funkcionální a divizní

truktury. (Donnelly a kol. 2004) Organizační struktura je 

tvořena postupně, zpravidla ze začátku vznikají dočasné týmy k

i zvýšení počtu týmů pak vzniká maticově orientovaná 

organizační struktura. Matice je tvořena ze skupiny funkčních útvarů, které 

ci dané organizace, například ekonomický útvar, technický 

 
mů. Strana 82. 

kombinací funkcionální a divizionální organizační struktury. 

ch struktur je maticová 

organizační struktura vychází ze snahy 

stránky funkcionální a divizní 

Organizační struktura je 

očasné týmy k řešení 

maticově orientovaná 

tvořena ze skupiny funkčních útvarů, které 

útvar, technický 



či obchodní, a dále cílově orientovanými útvary, které jsou vytvářeny podle 

potřeby projektů. V praxi 

určitého funkcionálního útva

tak současně dvěma nadřízeným. Jedním z

druhým vedoucí jeho funkcionálního útvaru. (Urban 2004)

Výhodou maticového uspořád

a také přímé přenášení informací mezi spec

na projektech. Maticové upořádání můžeme po

tak v její části.  

Hlavní nevýhoda maticového uspořádání je již zmiňovaná dvojitá 

nadřízenost. Pracovník se zodpovídá dvěma nadřízeným a

může nastat problém v důsledku nejasných kompetencí. 

Obrázek 3.5 : Maticová organizační struktura

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 87.
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dále cílově orientovanými útvary, které jsou vytvářeny podle 

praxi to znamená, že zaměstnanec je současně členem 

určitého funkcionálního útvaru i určitého projektového týmu. Z

tak současně dvěma nadřízeným. Jedním z nich je manažer projektu, 

kcionálního útvaru. (Urban 2004) 

icového uspořádání je rychlá reakce na okolí, 

a také přímé přenášení informací mezi specifickými útvary díky spolupráci 

projektech. Maticové upořádání můžeme použít jak v celé organizaci, 

Hlavní nevýhoda maticového uspořádání je již zmiňovaná dvojitá 

nadřízenost. Pracovník se zodpovídá dvěma nadřízeným a v tomto případě 

důsledku nejasných kompetencí.  

Maticová organizační struktura 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 87.

dále cílově orientovanými útvary, které jsou vytvářeny podle 

zaměstnanec je současně členem 

vého týmu. Zodpovídá se 

nich je manažer projektu, 

ání je rychlá reakce na okolí, změny trhu 

ifickými útvary díky spolupráci 

celé organizaci, 

Hlavní nevýhoda maticového uspořádání je již zmiňovaná dvojitá 

tomto případě 

 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Strana 87. 
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3.2  Útvarové struktury  

3.2.1 Liniová organizační struktura 

Tento typ organizační struktury se objevuje zejména v malých 

podnicích, ve kterých je jasně vymezen vztah mezi podřízenými a 

nadřízenými. Liniová organizační struktura je založena na principu jednoho 

odpovědného vedoucího a je tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami. 

Jakmile začne organizace růst, stává se tato struktura nevyhovující, jelikož 

s růstem organizace struktura podniku roste vzhůru, v důsledku čehož roste 

také problém v komunikaci. Vzhledem k takto narůstajícím potížím se pak 

s touto strukturou setkáváme jen v opravdu velice malých podnicích. 

Obrázek 3.6: Schéma liniové struktury 

 
Pramen: VEBER, J.: Management: základy, prosperita, globalizace. 2005. Str. 126 

  

3.2.2 Funkční struktura 

Je tvořena funkčně specializovanými celky, také nazývanými štáby, 

které zastávají podpůrnou funkci pro liniové řídící útvary. Tato struktura 

odmítá zodpovědnost pouze jednoho vedoucího a je tvořena na principu 

dělby práce. Jak říká Vágner, princip jednoho odpovědného vedoucího není 

respektován, každý pracovník má více nadřízených. Problém nastává ve 

chvíli určení odpovědnosti za rozhodování. V praxi se tato organizační 

struktura nevyskytuje a může existovat pouze v kombinacích a modifikacích 

s jinými organizačními strukturami.  
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Obrázek 3.7: Funkční organizační struktura 

 

Pramen: VEBER, J.: Management: základy, prosperita, globalizace. 2005. Str. 127 

 

3.2.3 Liniově-štábní organizační struktura 

 

V současné době nejrozšířenější typ organizační struktury využívaný 

ve velkých firmách. Je to kombinace dvou výše zmiňovaných struktur. 

Z liniové organizační struktury převzala jasně definované vztahy mezi 

podřízenými a nadřízenými, krátké komunikační kanály a vymezení 

kompetencí. Z funkční struktury převzala štáby a specializovanost štábních 

manažerů.  

Liniové složky zde zabezpečují komplexní management celé organizace 

a jejich útvarů. Tato složka deleguje své úkoly a pravomoci na štábní útvary. 

Štábní složky se specifikují na určitá místa, kde je potřeba řízení 

a poskytování rad, služeb a informací odlehčujících práci liniovým složkám. 

Při celém tomto principu ale zůstává pouze jeden hlavní nadřízený. 

Komunikace probíhá obousměrně mezi štábem a liniovým manažerem. 

Při složitějších úrovních organizace je nižší štáb pod vedením štábu vyšší 

třídy.  

Nevýhoda této kombinované organizační struktury spočívá v nízké 

flexibilitě, přizpůsobivosti a nedorozumění se mezi jednotlivými složkami. 
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Může se stát, že štáb bude mít tendenci zastávat pravomoci liniového 

vedoucího. Někdy může dojít až k překombinování. 

Obrázek 3.8: Schéma liniově-štábní struktury 

 
 

 

Pramen: VEBER, J.: Management: základy, prosperita, globalizace. 2005. Str. 127 

 

4 Management 

V dnešní době je management specializovaná činnost, bez které se 

nemůže obejít žádný organizační celek. Řízení se neočekává pouze 

v podnicích, ale také ve školách, armádě a jiných organizacích. (Veber 2000)  

 

4.1  Základní pojmy 

Management – tomuto anglickému slovu nejlépe odpovídá český 

překlad „řízení“. V tomto případě se obvykle myslí řízení podnikové. Jde 

o smysluplnou a cílově zaměřenou kontrolu celku a jednotlivých 

funkcionálních činností firmy. (Vodáček a kol 1994 str. 15) 

Manažer – samostatná profese, při které pracovník za pomoci zvolení, 

jmenování či zmocnění zodpovídá, za pomoci řízení, za dosahování cílů 
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organizačních jednotek. K tomu potřebuje odpovídající kompetence a využívá 

kolektiv spolupracovníků. 

Jednotlivé definice managementu se mohou lišit, ovšem je možné je 

rozdělit do skupin, při čemž jednotlivé definice zdůrazňují buď vedení lidí, 

specifické funkce, které vedoucí pracovník musí vykonávat, nebo předmět 

studia a jeho účelu. (Vodáček a kol 1994 str. 16) 

První skupina definuje smysl managementu, což je v prvopočátku 

dosažení vytyčeného cíle. V tomto případě je management definován jako 

činnost, která nutí činitele dodržovat právní normy, náklady, kvalitu 

domluveného projektu. Jedná se o umění člověka, které donutí zaměstnance 

dělat to, co se dělat musí. (Veber 2000 str. 18) 

Druhá skupina tvoří náplň specifických činností manažerské práce. 

Management lze tedy definovat jako soubor názorů, zkušeností, doporučení, 

přístupů a metod, které manažeři ovládají a používají ke zvládnutí jejich 

specifických funkcí. Mezi tyto funkce je zahrnováno hodnocení, kontrola, 

organizování, motivování, komunikace apod. 

Třetí skupina na pojem management nahlíží z pohledu vědní disciplíny. 

Snaží se zdůraznit další 3 důležité faktory, a to, že manažerské činnosti jsou 

spojeny s rizikem a jejich smyslem je realizovat změny, aby bylo dosaženo 

žádoucích efektů. (Veber 2000 str. 18) V tomto případě jedna z možností, 

jak definovat management, je oblast studování, která popisuje stanovené 

postupy spojené s dosažením cíle organizace.  
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4.2  Úrovně managementu 

Podle Vebra (2000) management dělíme na 3 základní úrovně řízení: 

• Vrcholová úroveň řízení (top management) – tuto linii řízení obsluhují 

nejvyšší řídící pracovníci organizace, jejich pravomoc specifikují 

statutární dokumenty organizace. Také přebírají odpovědnost 

za vlastníky.  

• Střední úroveň řízení (middle management) – řídící pracovníci 

vyskytující se na štábních či nižších liniových útvarech. Například 

manažeři závodů, vedoucí personalistiky apod.  

• Základní úroveň řízení (lower management) – nejnižší úroveň řízení, 

při které manažer již řídí výkonné pracovníky. Patří zde předáci, mistři, 

vedoucí dílen apod. 

 

4.3  Manažer v organizaci 

V organizaci lze postavení manažera popsat schématem vlastník- 

manažer- zaměstnanec. Manažer je specifickým zaměstnancem jak 

pravomocemi, tak odpovědností. V malém soukromém podniku zastával 

majitel všechny tyto funkce najednou. Při postupném zvětšování se tyto 

funkce separovaly. Nejprve role zaměstnance a poté, při větším a větším 

rozšiřování podniku, vznikla samostatná role manažera. 

V minulosti bývaly velké firmy řízeny pouze jednou osobou - 

majitelem, který vedl firmu autokraticky. Majitel postupně zjišťoval, že již 

nezvládá všechno, a začal si najímat manažery, kteří se mu starali o úseky, 

které jim určil. Vlastníci však postupem času zjistili, že již nadále nemohou 

firmu vést, například kvůli nemoci či stáří, a najali si vrcholové manažery, 

kteří dokázali efektivně řídit celý podnik. Tento proces sebou nese mnoho 

problémů z hlediska kontroly samotných manažerů.  
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Z hlediska úloh vlastník zajišťuje rozhodování a schvalování cílů 

organizace. Dohlíží na manažery, aby plnili cíle organizace a sledovali její 

výkonnost. 

Manažer má dominantní postavení ve společnosti a v řízení organizace. 

Řídí její běžnou činnost, zabezpečuje zdravotní stav firmy a zabezpečuje 

rozvoj výkonnosti. Zaměstnanec pak plní jemu stanovené úkoly a poskytuje 

informace vedení. (Veber 2000)  

 

4.4  Styly řízení 

Základní členění stylů: 

• Autoritativní styl – podřízení získávají přesně stanovené úkoly, 

komunikace probíhá pouze shora dolů. Výhoda je v kontrole 

pracovníků, získání vysokých pracovních výsledků. Nevýhodou 

je naopak nízká motivace a nulová vlastní iniciativa zaměstnanců. 

• Demokratický styl – je založen na dvousměrné komunikaci. Tento styl 

je spojen s vyšší mírou participace podřízených na řízení firmy. (Drdla 

a kol. 2001 str. 5) Vedoucí svolá poradu týmu, vyslechne si všechny 

nápady a návrhy, ovšem konečné rozhodnutí provede on sám. Tento 

proces motivuje zaměstnance k většímu úsilí, naopak vedoucímu může 

poté chybět čas ke správnému rozhodnutí. 

• Styl laisses-faire – skupině je ponecháno samovolné řízení, vytváří 

sama rozhodnutí, která by měla náležet do kompetence vedoucího. 

Horizontální komunikace. V případě problémů může nastat zjištění 

špatně určené zodpovědnosti. 
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5 Metodická část 

V této části bych ráda přiblížila metody využívané v této bakalářské 

práci.  

5.1  Rozhovor 

Jako hlavní zdroj pro získání informací k této bakalářské práci byl 

rozhovor. Přesněji rozhovor obecný a rozhovor řízený. Jedná se o jednu 

z nejběžnějších metod zkoumání, s cílem zachytit odpovědi respondentů na 

dané otázky. Obecný rozhovor byl použit při seznámení se s firmou, jejími 

základními pravidly fungování, normami a procesy, jež v ní probíhají. Řízený 

rozhovor byl později použit pro specifikovanější dotazy, které byly potřebné 

pro detailnější analýzu umožňující navrhovat řešení.  

5.2  Rozhodovací analýza 

Tato metoda je vhodná při řešení složitých rozhodovacích problémů 

v řízení. Princip spočívá v použití standardních heuristických programů 

k vyjádření preference variant. Měří se nejen užitnost možných variant, ale 

také jejich rizika. Díky porovnání těchto kritérií lze určit výsledný efekt 

variant. Metoda je doplněna matematickými postupy empiricko-logickými, 

díky tomu jí je umožněna logická kontrola nad analýzou po celou dobu 

aplikace. Nejedná se o metodu exaktní, jelikož výsledek nelze považovat za 

objektivní a jednoznačný, tudíž nám slouží jako podklad k experimentování 

na modelu a k podrobné interpretaci. (Zonková 1995 str. 52) 
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6 Analýza vybraného podniku 

6.1  Úvod do praktické části 

K praktické části jsem si vybrala firmu jménem H-Fuchs Servis s.r.o. 

Jedná se o malou firmu se sídlem v Ostravě. Majitel firmy by si přál vyřešit 

organizační a pracovní problémy ve firmě a proto svolil s vykonáním této 

práce a poskytl svůj podnik k analýze. 

6.2  Charakteristika firmy 

Na základě rozhovoru jsem zjistila základní informace o firmě. 

Respektive informace o zaměstnancích, procesech, které ve firmě vznikají a 

probíhají a také základní charakteristiku. 

Firma H-Fuchs Servis s.r.o., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, se zabývá 

prodejem a opravou elektrického nářadí. Vznikla v roce 1993 jako servisní 

středisko firmy Hadyna International. Během let se ve spolupráci majitele 

firmy H-Fuchs Servis s.r.o. s jednateli firmy Hadyna International vytvořily 

profesní komplikace, po kterých se společnost H-Fuchs Servis s.r.o. odpojila. 

Jelikož z počátku byla stavěná pouze pro opravy a výměnu součástek, 

rozšířila pak během let svou nabídku služeb také na prodej elektrického 

nářadí. Tento proces byl podnícen poptávkou zákazníků docházejících do této 

firmy.  

V současné době firma zaměstnává 3 zaměstnance. Společnost má 

pouze jednoho majitele, který také zodpovídá za veškeré změny a jednání 

jak ve firmě, tak mimo ní. 

6.3  Základní struktura firmy 

Jak již bylo řečeno, firma nabízí jak prodej nářadí, tak jeho opravu. Je 

tedy rozdělena na dva úseky, a to úsek prodejní a úsek servisní. O prodej se 
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stará jedna osoba, která se zdržuje za pultem. Tento zaměstnanec, kromě 

prodeje elektrického nářadí, které je vystaveno v prodejně firmy, přijímá 

také stroje, jež mají být přijaty do servisu.  

Druhé oddělení se stará o opravy a o náhradní součástky do přístrojů. 

Tyto stroje přejímá od prodejce, který objednávku vyřizuje, a poté jí předá 

opravářům. Firma zaměstnává 2 opraváře. První z nich oplývá mnohaletými 

zkušenostmi, druhý je vyučený a tudíž přejímá zkušenosti a znalosti 

od staršího technika.  

Oba tyto úseky firmy jsou pod jedním vedením majitele firmy, který 

každý den dochází do společnosti a rozdává rozkazy, rady a pomáhá 

v případě nezvyklých a výjimečných situací.  

6.4  Organizační struktura firmy 

Organizační strukturu této firmy bych označila za liniovou. Tento typ 

struktury je používán v malých podnicích a analyzovaná firma bezesporu 

spadá do malých podniků. Princip liniové organizační struktury lze také vidět 

na jednoznačně vymezeném vztahu mezi nadřízeným a podřízenými, přičemž 

nadřízený je pouze jeden, a to majitel firmy. Ten řídí jak pracovníka 

za pultem, tak oba techniky.  

6.5  Rozložení firmy 

Jak je vidět na obrázku níže (obr. 6.5.), firma patří mezi malé podniky. 

V místnosti pod číslem 1 je kancelář majitele firmy. Tato poloha je výhodná 

pro kontrolu toho, co se děje na prodejně. Je zde počítač sloužící potřebám 

majitele. Prodejna se skrývá pod číslem 2. V jejím rohu je vchod z ulice. 

Po celé prodejně jsou vystaveny výrobky, ať už na zdi, tak také za pultem 

v policích. Prodejce má k dispozici počítač a telefon pro komunikaci 

se zákazníky a podnikový telefon pro komunikaci s techniky, kteří mají také 



každý svou linku. Dveře z

pouze zpoza pultu a vedou do prostoru

vystavených výrobků, příslušenství a také výrobky, jež jsou přip

k vyzvednutí po opravě. Čtvrtá

Vše je seřazeno ve velkých policí

V tomto prostoru se také nachází počítač pro potřeby techniků. Z

místnosti je průchod do 6. místnosti, která

na obrázku zastupuje dílnu

součástek a stůl, opět sloužící pro potřeby techn

nacházejí zvedací dveře, které vedou do sklepa, 

pro odložení nepotřebných

 

 

Obrázek 6.1: Rozložení prostor firmy

 Pramen: autorka 
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každý svou linku. Dveře z místnosti č. 2 do místnosti č. 3 jsou přístupné 

poza pultu a vedou do prostoru, kde jsou uskladněny krabice 

vystavených výrobků, příslušenství a také výrobky, jež jsou přip

vyzvednutí po opravě. Čtvrtá místnost slouží jako jeden ze skladů techniků. 

Vše je seřazeno ve velkých policích. Místnost je také využívána k

tomto prostoru se také nachází počítač pro potřeby techniků. Z

místnosti je průchod do 6. místnosti, která slouží jako šatna. 

obrázku zastupuje dílnu opravářů. Jsou zde 2 pracovní stoly, sklad malých 

opět sloužící pro potřeby techniků. V místnosti se také 

e, které vedou do sklepa, sloužícího 

odložení nepotřebných přístrojů a přístrojů nevyzvednutých. 

Rozložení prostor firmy 

jsou přístupné 

, kde jsou uskladněny krabice 

vystavených výrobků, příslušenství a také výrobky, jež jsou připraveny 

místnost slouží jako jeden ze skladů techniků. 

ch. Místnost je také využívána k servisu. 

tomto prostoru se také nachází počítač pro potřeby techniků. Z této 

slouží jako šatna. Číslo 5 

opravářů. Jsou zde 2 pracovní stoly, sklad malých 

místnosti se také 

 jako prostor 

přístrojů a přístrojů nevyzvednutých.  
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6.6  Specifikace procesů 

Pokud přijde zákazník do firmy a přeje si opravit elektrické nářadí, 

prodejce za pultem přijme tuto objednávku, bez potřeby znalosti názoru 

servisního technika. V případě, že si zaměstnanec není jistý, zda je tato věc 

opravitelná, popřípadě není si jistý rozsahem opravy, zavolá technika, který 

tuto situaci posoudí sám. Tato situace ovšem nastává velice zřídka. Poté, 

co je objednávka na opravu přijata, zavedena do počítače a zaplacena záloha 

v přibližné výši 500 Kč, vezme prodejce tuto zakázku a přenese ji do zadních 

místností firmy, které jsou určeny pro potřeby techniků. Zde si tuto zakázku 

vyzvedne jeden z techniků a po jejich vzájemné domluvě se rozhodnou, 

který z nich ji bude opravovat. Po rozebrání přístroje a určení vady 

a poškození technik objednává součástky, které nemá na skladě. K této 

činnosti jsou mu k dispozici 2 počítače. Po objednání součástek smontuje 

přístroj zpět a odloží ho na místo, které si technici určili pro nedoopravené 

zakázky. Pokud má technik všechny potřebné věci na skladu, zakázku opraví, 

uzavře její fakturaci v počítači, označí ji štítkem, který slouží pro vnitřní 

komunikaci mezi zaměstnanci, a odnese ji na předem určené místo. Jakmile 

je zakázka zhotovena, prodejce kontaktuje zákazníka a ten si pro ni přijede. 

Ve chvíli jeho příjezdu prodejce nalezne zhotovenou zakázku na místě, kde 

ji uložil technik, a vyřídí zaplacení a vystavení faktury zákazníkovi.  

Pokud objednávka nemohla být z jakéhokoli důvodu vyřízena, je tato 

skutečnost oznámena zákazníkovi, ten si pro ni přijede a vyzvedne si ji. 

V této chvíli by se prodejce měl pokusit nabídnout zákazníkovi alternativu 

z jejich sortimentu, která by mu měla vyhovovat. Záloha zákazníkovi není 

vrácena, jelikož je z ní placena práce techniků, kteří museli přístroj 

rozmontovat. 

V případě nevyzvednutí zakázky zákazníkem a ponechání výrobku ve 

firmě je toto zařízení uskladněno. Po době stanovené zákonem se dané 
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zařízení opět rozmontuje a nové náhradní díly, kupované do tohoto zařízení, 

jsou znovu naskladněny. Práce techniků je zaplacena ze zálohy, kterou 

zákazník složil při zadávání objednávky.  

Samozřejmě se stává, že do firmy chodí také zákazníci, kteří 

nepotřebují nic opravit, a rádi by si zakoupili nový výrobek. Tato skutečnost 

se ale vyskytuje méně často, než opravy výrobků. 

6.7  SWOT analýza 

Pro shrnutí a přiblížení firmy z hlediska jejího přežití na trhu a vztahů 

s okolím jsem rozebrala její silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti na 

základě SWOT analýzy. 
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SWOT analýza: 

 

Silné stránky: 

Kvalitní servis 

Široký sortiment 

Zkušený majitel a šéf 

Kvalitní komunikační prostředky 

v podniku 

Dobrá cenová politika 

Komplexní nabízené služby 

Slabé stránky: 

Pomalá reakce na změny na trhu 

Špatný marketing 

Nedoškolený prodavač 

Problémy v komunikaci mezi 

zaměstnanci 

Nedostatečné využití informačních 

technologií k vlastní propagaci 

 

Příležitosti: 

Kvalitní a rozsáhlá dodavatelská 

síť 

Zajištění nezbytného minima pro 

přežití firmy díky dobrým 

obchodním vztahům 

Hrozby: 

Umístění podniku 

Úbytek zakázek v důsledku 

hospodářské krize 

Konkurence větších a rozsáhlejších 

firem 

Nemožnost rychlého vývoje  

Obrázek 6.2: SWOT analýza 

Na základě SWOT analýzy jsem zjistila, že firma je silná v otázkách 

sortimentu, služeb, které nabízí, má také silné zázemí v majiteli firmy a jeho 

zkušenosti. Bohužel za nevýhody považuji prodavače, jenž je zaměstnán 

ve firmě. Také špatný marketing související s pomalými firemními reakcemi 

na okolí. 

Příležitosti firmy vidím v rozsáhlé dodavatelské síti, kterou si 

vybudovala a na jejímž základě stojí také přežití firmy. Jako hrozbu bych 

zmínila umístění podniku, nejedná se o příliš perspektivní čtvrť. Kromě 
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velikosti firmy je problémová její konkurence, vzhledem k větším firmám na 

trhu. 

6.8  Řízený rozhovor 

Jelikož informace získané z prvního úvodního rozhovoru nestačily pro 

analýzu a mně potřebné informace, vytvořila jsem tento řízený rozhovor, 

který doplňoval informace potřebné pro důkladnou analýzu, a také otevíral 

možnosti pro řešení dané situace. Otázky se budou týkat, kompetence za 

uzavírání a otevírání obchodu. Dále mě bude zajímat zodpovědnost za sklad 

a inventarizaci, spolu s frekvencí inventarizace. Při získávání informací o 

firmě jsem zhlédla jejich webové stránky, tudíž budu mít pár otázek také na 

toto téma. Zaujala mě služba zelené linky, kterou firma nabízí, proto se 

optám také na tuto informaci. Dále se budu ptát, na dalšího potenciálního 

zaměstnance, spolu s doplňujícími detaily o stávajícím personálu. Rozhovor 

bude probíhat mezi mou osobou a majitelem firmy. 

Řízený rozhovor: 

Respondent :  pan Fuchs Tazatel:  Kateřina Klásková 

 

Místo výzkumu : H-Fuchs s.r.o., 

Zengrova 42, Ostrava - Vítkovice, 703 00 

 

Cíl: získat doplnění údajů 

potřebných pro analýzu a vytvoření 

možných řešení problémů 

 

a) Kateřina Klásková: Kdo má zodpovědnost za otevírání a zavírání 

obchodu? 

Fuchs: Protože mechanik je první člověk, který ráno přichází, má své 

klíče, kterými ráno otevírá. Ovšem o zavírání podniku a ostatní věci 

s tím spojené se stará prodejce, který celý obchod uzavírá. 
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b) KK: Podnik má dva oddělené sklady. Jeden je pro prodejce a výrobky, 

jež nabízí, a druhý je pro techniky a jejich součástky potřebné 

pro opravy výrobků. Kdo má za který tento sklad zodpovědnost? 

F: Sklad sloužící pro prodejce je celý v jeho kompetenci. Sklad techniků 

je pod jejich dohledem a zodpovídají za všechny součástky, které 

se v něm vyskytují. Prodejce nemá dovoleno cokoli z nich brát. 

c) KK: Se sklady souvisí také inventarizace. Jak často u vás probíhá a kdo 

je za ni zodpovědný? 

F: Inventarizace probíhá za chodu, pokud prodejce prodá nějaký 

přístroj, objedná nový. Ve svém skladu si vede přehled o všem sám. 

U skladu techniků to probíhá podobně. Protože mají od všech 

součástek maximálně 10 kusů, technik je schopný si průběžně 

kontrolovat, zda mu dochází, a když je potřeba, tak objednat nové. 

Celková velká inventarizace probíhá jednou za rok. 

d) KK: Jak je stanovena výše zálohy při servisu výrobku. 

F: Záloha by měla být 500 Kč. Tato částka je určena jako dvojnásobek 

práce technika, a to jako opatření, pokud zakázka zůstane 

nevyzvednuta. 

e) KK: Vaše přání je, abyste mohl vedení firmy předat některému z Vašich 

zaměstnanců a mohl zde docházet co nejméně. Vadilo by Vám, kdyby 

byl prodejce povýšen nad personál ze servisu? 

F: Určitě nevadilo, dokonce bych to přivítal. 

f) KK: Všimla jsem si, že na Vašich internetových stránkách máte číslo 

na zelenou linku. Je stále aktivní? 

        F: Ano, tento rok jsem zelenou linku opět prodlužoval o 2 roky. 

g) KK: Mohu se zeptat, kolik tato služba stojí a zda je prospěšná? 

F: Zelená linka stojí 300 Kč měsíčně, každý přijatý hovor na toto číslo 

10 Kč navíc. Za dobu, co tuto telefonní linku mám zavedenou, ji využilo 

průměrně 10 lidí za měsíc. 
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h) KK: Byl byste ochoten přijmout dalšího člověka? A domníváte se, 

že by se uživil? 

F: Pokud by si na sebe dokázal vydělat, tak ano. Musel by také být 

mobilní a aktivně se účastnit nabízení produktů a marketingu. 

i) KK: Jak jsou placeni Vaši zaměstnanci? 

F: Prodejce je ohodnocen hodinovou mzdou. Technici jsou hodnoceni 

úkolově. Cena za práci je určena podle podnikových tabulek. 

j) KK: Všimla jsem si, že Vaše internetové stránky vypadají poněkud 

zanedbaně a neudržovaně. Proč? 

F: V současné době čekáme na nový podnikový software. K tomuto 

kroku jsme byli donuceni z důvodu změny DPH. Bohužel, firma tento 

software stále nedodala, i když výrobek měl být dodán již v lednu 

2010.  

k) KK: Po tomto kroku se chystáte k modernizaci webových stránek?  

    F: Ano. 

l) KK: Mohu se zeptat, kdo Vám všechny tyto služby zajišťuje? 

F: Software byl objednán u firmy, která se nám stará o počítačové 

vybavení. 

 

Jak je z řízeného rozhovoru vidět, byl skutečně zaměřen pouze na 

doplňující informace, přesto nabídl plno nových podkladů k analýze 

současného stavu firmy. Z rozhovoru jsem zjistila, že kompetence za 

uzavírání a otevírání obchodu jsou rozděleny mezi personál. Taktéž 

zodpovědnost za sklady mají různí lidé. Byla mi řečena výše zálohy při přijetí 

výrobku do servisu a také cena zelené linky. Dozvěděla jsem se způsob 

ohodnocení zaměstnanců spolu s tím, co by musel nově najatý personál 

všechno zastávat, aby se ve firmě uživil. Bylo mi prozrazeno, že firma čeká 

na dodání nového softwaru a poté se bude zabývat svými webovými 
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stránkami. Na základě podkladů získaných pomocí rozhovoru, SWOT analýzy 

a zbylé analýzy podniku mohu navrhnout řešení pro vylepšení současného 

stavu. 
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7 Návrhy řešení 

7.1  Stanovení problému 

Po analýze podniku a získání potřebných informací jsem byla schopna 

stanovit problémy, které firmě znemožňují správné fungování pracovních 

procesů.  

Jedním z hlavních problémů je systém odměňování zaměstnanců 

a jejich povinnosti. Jelikož technici jsou placeni od úkolu, je zřejmé, že jejich 

soustředění je zaměřeno vyloženě na plnění úkolů. Bohužel, někdy 

se naskytne rušící element, který nespadá do podnikové etiky, ale je potřeba 

ho vyřešit. Pokud přijde zákazník a přeje si jen nějakou součástku, technik 

musí odběhnout od své práce a soustředit se na vyhledání této součástky, 

při čemž vždy není stoprocentní jistota, že si zákazník tuto součástku koupí. 

Tyto drobnosti ho odvádějí od práce a on se pak nemůže soustředit, nehledě 

na to, že mu díky tomu utíkají peníze. 

Dalším problémem je sám zaměstnaný prodejce a rozpor mezi jeho 

schopnostmi a náležitostmi po něm požadovaných. Jelikož majitel chce 

do firmy docházet co nejméně, tento pracovník musí umět řídit lidi 

a samotný podnik. Dále je tady problém s jeho obchodním talentem, který 

není dostatečně vyvinut.  

7.2  Návrhy řešení 

Pokud vezmeme v evidenci všechny kritéria našeho podniku, jeho 

problémy a požadavky, je možno navrhnout tyto opatření: 
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7.2.1 Přestavba podnikových prostor 

Jako jedno z možných řešení je návrh přeměny uspořádání 

podnikových prostor. Tímto řešením by mohli zaměstnanci mezi sebou ještě 

lépe komunikovat a skladové prostory by mohly být lépe organizované. 

Bohužel, toto řešení neshledávám jako realizovatelné a přínosné. Firma 

vlastní příliš těžké a na přemístění obtížné stroje a výsledný efekt by přinesl 

méně užitku než přínosů.  

7.2.2 Najmutí dalšího zaměstnance 

Pokud by se majitel firmy rozhodl přijmout dalšího zaměstnance, jistě 

by se díky tomu snížil jeho čas věnovaný firmě. Tento zaměstnanec 

by se mohl starat o marketing firmy, korespondenci, a v případě jeho 

mobility také o rozvoz menších zakázek užšímu kruhu zákazníků. 

Tato varianta se mi zdá možná a realizovatelná, ovšem navrhovala bych 

ji v pozdějším stádiu přeměny firmy. Domnívám se, že firma se musí 

nejdříve stabilizovat, až poté se může pouštět do vlastního rozšiřování a 

budování.  

7.2.3 Přeměna zodpovědnosti za sklad 

V tomto případě by se nejednalo o úplnou přeměnu. Navrhovala bych, 

aby obchodník měl přístup do skladu techniků a mohl si z něj odnášet věci 

potřebné k prodeji v případě zájmu zákazníka. Tato skutečnost by ovšem 

byla vždy zapsána na listu papíru zavěšeném v blízkosti skladových prostor. 

Jako povinné údaje bych navrhovala datum, přibližný čas, typ součástky 

a podpis prodejce. Na konci dne by technici zadali změny provedené ve stavu 

skladových součástek do počítače. Tímto by jim odpadla tato povinnost, 

která jim zabírala čas na práci. Věřím, že vzhledem k velikosti firmy 

a v rámci vztahů mezi techniky a obchodníkem, by tato změna nevedla 

k problémům. Samozřejmě problém nastává ve chvíli najmutí jiného 
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pracovníka a jeho výměně za dosavadního. Myslím si ale, že v rámci 

zkvalitnění pracovních vztahů lze toto riziko podstoupit. 

7.2.4 Podpora marketingu firmy 

Ze SWOT analýzy vyplynulo nedostatečné zaměření firmy na 

marketing. Jelikož firma má hodně velkých konkurentů, navrhovala bych 

zaměřit se na tuto disciplínu. Cílem této práce není marketingový průzkum, 

ale určitě bych přistoupila k následujícím opatřením. V moderních 

technologiích, využívajících se v dnešní době, bezesporu vítězí internet. Proto 

bych jako první opatření renovovala internetové stránky firmy, aby na 

potenciálního zákazníka působily profesionálnějším, solidnějším a 

aktualizovanějším dojmem.  

Z řízeného rozhovoru jsem se dozvěděla o financování zelené linky. 

Věřím, že to byl pokus o zkvalitnění služeb, ale vzhledem k poměru užitku 

a nákladů, bych v nejbližší možné chvíli tuto službu zrušila. 

Protože se jedná o malou firmu, která si nemůže dovolit 

celorepublikovou, ani regionální mediální propagaci, zvolila bych jako formu 

reklamy a zviditelnění propagaci firmy na regionálních či městských 

společenských akcích.   

7.2.5 Výměna dosavadního prodejce ve firmě 

Dosavadní prodejce ve firmě nedisponuje obchodním talentem, který 

j důležitý pro větší zisky firmy. Také nemá potřebné nadání vést lidi, dokázat 

je koordinovat, povzbuzovat k činnosti a kontrolovat. V tomto případě bych 

navrhovala výměnu tohoto pracovníka. Jelikož v průběhu tvoření této 

bakalářské práce shodou okolností tento zaměstnanec opustil své místo, 

rozhodla jsem se pomocí rozhodovací analýzy určit, jaký typ zaměstnance 

by se měl najmout, popřípadě zda by nejlepší náhrada nebyl sám majitel.  
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7.3  Rozhodovací analýza 

7.3.1 Stanovaní kritérií 

Majitel firmy H-Fuchs s.r.o. klade důraz hlavně na tyto kritéria: 

K1 – obchodní talent – kvalitativní kritérium, snažíme se o jeho 

maximalizaci. Každý pracovník, který stojí a obsluhuje za pultem, musí 

oplývat touto vlastností, co nejvíce je to možné.  

K2 – technický talent – kvalitativní kritérium, snažíme se ho 

maximalizovat. Kromě obchodního talentu by měl pracovník v této firmě znát 

také technické údaje a specifikace. 

K3 – časová náročnost – kvalitativní kritérium, cílem je maximalizovat. 

Opět je vyžadována u obou variant výběru. 

K4 – ochota školit se – kvalitativní, maximalizace. Je opět potřeba u 

obou variant. 

K5 – schopnost vést – kvalitativní, chceme maximalizovat.   

 

Obchodní talent se bude samozřejmě odvíjet od dané osobnosti. 

Můžeme ovšem předpokládat, že v případě člověka studovaného 

ekonomických věd, či obchodních znalostí, lze očekávat větší množství a 

rozvoj tohoto talentu. Do vlastnosti obchodního talentu také spadá schopnost 

komunikace. Předpokládá se, že člověk s obchodními znalosti bude umět 

správně komunikovat. Majitel firmy oplývá obchodním duchem, tudíž může 

sám zaučit nového zaměstnance a ušetřit tak náklady, které by vznikly 

v případě zaučení třetí osobou. Na druhé straně technický talent, jenž je 

v této branži potřeba, lze získat formou vyučení či studiem. Zaměstnanec 

také může mít blízko k druhu zboží, které firma nabízí, a v tomto případě se 

dají nedostatky doučit. Velkou roli by opět hrála znalost sortimentu majitele 
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firmy a jeho čas věnovaný zaměstnanci při jeho nástupu. Bohužel, může se 

stát, že pracovník s velkým technickým talentem může mít problémy 

s komunikací. 

Kritérium časové náročnosti je založeno na předpokladu, že námi 

najatý zaměstnanec se musí své práci věnovat v plné míře. Bude mít pevně 

stanovenou pracovní dobu a jeho povinností bude se v této době nacházet 

na pracovišti. 

Ne každý člověk má tu vůli a ochotu být stále školen a cepován. Jelikož 

trh se vyvíjí velice rychle a stále se mění, je potřeba, aby najatý člověk byl 

otevřený změnám, které ho budou očekávat, a byl schopen je nejen 

akceptovat, ale také správně a plnohodnotně využít a použít. 

Protože hledáme člověka, který bude mít zodpovědnost za podnik 

v nepřítomnosti majitele, musí tato osoba umět vést lidi, které bude mít pod 

sebou. Kontrolovat je a podněcovat je k vyššímu a lepšímu výkonu by měla 

být jedna z jeho priorit. Pod pojem vést také spadá vedení podniku jako 

celku, kontrola objednávek, řešení nezvyklých situací a udržení podniku 

za stálého a pevného chodu. 

Jelikož všechny kritéria jsou kvalitativní, budeme se při jejich výběru 

řídit vlastním subjektivním vnímáním. Všechna kritéria budou hodnocena 

podle stupnice: vynikající (nejlepší), velmi dobrý, dobrý, dostatečný 

(nejhorší). 



7.3.2 Párové porovnání kritérií

Obrázek 7.1: Párové porovnání kritérií

7.3.3  Stanovení vah jednotlivých kritérií

Výběr Počet výběrů Váha

K1 1 2 

K2 2 3 

K3 4 5 

K4 0 1 

K5 3 4 

Tabulka 7.1: Stanovení vah jednotlivých kritérií

7.3.4 Stanovení variant

Na základě vstupních informací a podkladů 

varianty: 

V1 – Člověk s obchodním nadáním

může velice zvýšit zisky firmy založené na prodeji výrobků, jež nabízejí. 

Člověk, který umí obchodovat, by také měl ovládat komunikaci, která jde 

ruku v ruce se schopností vést lidi. Člověku tohoto typu by ovšem nemělo 

dělat problém starat se o podnik a řídit ho. Problém by mohl nastat v
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přílišného rozsahu technických informací, které by tento člověk měl pojmout 

a rozumět jim. 

V2 – Člověk s technickým talentem – typ tohoto člověka je pro tuto 

firmu velice vhodný z hlediska lehkého porozumění prodávaným výrobkům. 

Bohužel se může stát, že bude postrádat schopnost argumentace 

a komunikace při prodeji výrobků. Vedení lidí a řízení podniku by mu nemělo 

dělat problémy. Jelikož je zvyklý na učení se nových technologií, školení 

by pro něho mělo být přínosem a ne škodou. 

V3 – Majitel firmy – v rámci podniku se nám naskytuje také třetí 

varianta. Všechnu práci by v tomto případě vykonával majitel firmy. Oplývá 

jak obchodním nadáním, tak znalostmi v rámci oboru. Bohužel se nám 

zde vyskytuje problém s časem. Jeden z cílů této bakalářské práce je, 

aby se majitel mohl ve firmě vyskytovat co nejméně. Vedení podniku 

by mu nemělo dělat problém, jelikož ho doteď řídil sám. Jako majitel firmy 

si uvědomuje, že je potřeba se stále školit, aby se udržel na trhu, a sám 

často absolvuje školení. 

 

7.3.5 Hodnocení užitnosti 

7.3.5.1  Matice absolutních užitností 

Kritéria/Varianty MJ V1 V2 V3 

K1 - vynikající dobrý velmi dobrý 

K2 - nedostačující vynikající velmi dobrý 

K3 - velmi dobrý dobrý dostatečný 

K4 - velmi dobrý velmi dobrý velmi dobrý 

K5 - velmi dobrý velmi dobrý velmi dobrý 

Tabulka 7.2: Matice absolutních užitností 
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7.3.5.2  Matice prostých užitností 

Kritéria/Varianty V1 V2 V3 
K1 95 65 80 
K2 60 90 80 
K3 100 100 0 
K4 70 80 80 
K5 80 80 70 

Tabulka 7.3: Matice prostých užitností 

7.3.5.3  Matice vážených užitností 

Kritéria/Varianty Váha V1 V2 V3 Vmax 

K1 2 95 65 80 190 

K2 3 60 90 80 270 

K3 5 100 100 0 500 

K4 1 70 80 80 80 

K5 4 80 80 70 320 

∑ - 1 260 1 300 760 1360 

U - 92,6% 95,6 % 55,9% 100% 

Tabulka 7.4: Matice vážených užitností 

7.3.6 Rizika 

Při hodnocení variant rizika nelze zapomenout na nepříznivé jevy, které 

mohou možné varianty řešení ovlivnit. Abychom tomuto ovlivnění předešli, 

zvolila jsem si tři nepříznivé jevy, které mohou nastat. Těmito jevy jsou: 

NJ1 … nekolegiálnost 

NJ2 … obtížnost naučení sortimentu 

NJ3 ... věk 

V případě nepříznivého jevu číslo 2 bereme v potaz šířku sortimentu, 

která může být pro člověka neznalého těchto pojmů velice obtížná na 



naučení. Nepříznivý jev číslo 3 zohledňujeme z

technického pokroku a jeho složitějšího pojmutí pro lidi staršího věku.

7.3.6.1  Párové porovnání nepřízn

Obrázek 7.2: Párové porovnání nepříznivých jevů

7.3.6.2  Stanovení vah 

Výběr Počet výběrů Váha

NJ1 1 2 

NJ2 2 3 

NJ3 0 1 

Tabulka 7.5: Stanovení vah jednotlivých nepříznivých jevů

 

7.3.6.3  Stanovení pravděpodobnosti nepříznivých jevů

 

NJ Váha 
V1 V2 

P P 

NJ1 2 0,35 0,25 

NJ2 3 0,65 0,25 

NJ3 1 0,4 0,4 

Tabulka 7.6: Stanovení pravděpodobnosti nepříznivých jevů
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Pravděpodobnost výskytu jednotlivých nepříznivých jevů je stanovena 

na základě vlastních a majitelových zkušeností se zaměstnanci.  

 

7.3.6.4  Hodnocení rizika 

NJ Váha 
V1 V2 V3 VR 

P SO P SO P SO P SO 

NJ1 2 0,35 0,7 0,25 0,5 0,4 0,8 1 2 

NJ2 3 0,65 1,95 0,25 0,75 0,1 0,3 1 3 

NJ3 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 1 1 

∑ - - 3,05  1,65  1,3 - 6 

R - - 50,8%  27,5%  21,7% - 100% 

Tabulka 7.7: Hodnocení rizika 

NJ ….  nepříznivý jev 

P ….... zvolená pravděpodobnost 

SO….. stupeň ohrožení 

 

Hodnocení variant řešení z hlediska rizika nám napovídá, že 

nejvýhodnější variantou je pro nás taková, při které majitel firmy bude toto 

místo zastávat sám. 
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7.3.7 Rozhodnutí a jeho zdůvodnění 

7.3.7.1  Globální posouzení variant řešení 

Rizika 

 1. 2. 3. 

U V2 V1 V3 

R V3 V2 V1 

Tabulka 7.8: Globální posouzení 

Globálního posouzení přináší tyto výsledky: 

Strategie maximální: V2 člověk s technickým nadáním 

Strategie minimální: V3 majitel firmy 

Strategie optimální: V2 člověk s technickým nadáním 

K přesnějšímu vyřešení a posouzení této situace, použiji jednoduché 

vzorečky. 

7.3.7.2  Reálné posouzení variant řešení 

V této části jsem zhodnotila výsledný efekt jednotlivých variant. 

Vše je provedeno na základě jednoduchých vzorečků, více viz tabulka 9. 

 

Ukazatele V1 V2 V3 

U 92,6% 95,6 % 55,9% 

R 50,8% 27,5% 21,7% 

E=U-R 41,8 68,1 34,2 

E=U/R 1,82 3,48 2,58 

E=(Rx100)/U 54,8 28,8 38,8 

Tabulka 7.9: Reálné posouzení variant řešení 
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Hodnoty výsledného efektu doporučují pro výběr variantu č. 2 - 

člověka s technickým nadáním, která vykazuje větší převahu užitnosti nad 

rizikem.  

 

7.3.8  Analytické posouzení variant 

Varianta 1 – člověk s obchodním nadáním 

Výhody: schopnost komunikace a prodeje, vedení lidí a podniku, 

disponuje velkou komunikativností, která odbourává zábrany 

Nevýhody: potřeba naučit se celý sortiment prodeje a porozumět 

výrobkům  

Rizika: při velké neznalosti problematiky, či neschopnosti jí porozumět, 

se tento zaměstnanec stává nevyužitelný 

 

Varianta 2 – člověk s technickým nadáním 

Výhody: jednodušší, rychlejší a kvalitnější zpracování technických 

údajů a sortimentu, přirozenost učit se novým věcem při školení  

Nevýhody: u jedinců s technickým talentem se může vyskytnout menší 

schopnost dostatečně a správně komunikovat jak při prodeji výrobků, 

tak při rozhovorech s kolegy 

Rizika: pokud zaměstnanec nekomunikuje dostatečně precizně se 

zákazníky, ztrácí firma zisk 

 

Varianta 3 – majitel firmy 

Výhody: oplývá jak obchodním talentem, tak také talentem 

technickým, znalost firemního prostředí 
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Nevýhody: majitel firmy nemá čas, ani chuť být zaměstnán jako 

prodejce ve své firmě 

Rizika: pokud by opadla jeho ochota školit se, firma by upadala a měla 

by problém přežít na trhu 

 

7.3.9 Závěr analýzy 

Jak je vidět z výše vypracované rozhodovací analýzy, jasně nám 

vyhrává varianta číslo 2. Varianta je opřena o technické základy najímaného 

člověka, důvěru v jeho schopnosti vést, taktéž v ochotě školit se a lze ji brát 

jako nejlepší také vzhledem k riziku, které by mohlo v případě malé 

komunikativnosti zaměstnance nastat. I přes tento fakt navrhuji najmout 

člověka s alespoň minimální znalostí sortimentu, který firma prodává.  
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8 Zhodnocení vybraných řešení 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo optimalizovat vybrané procesy 

a úprava těchto procesů tak, aby majitel firmy mohl ve firmě trávit 

co nejméně času. Pro splnění této podmínku je potřeba delegace jeho funkcí 

na jiného pracovníka firmy. Ve výše vykonané rozhodovací analýze nám jako 

nejlepší možný potenciální nový zaměstnanec vyšel člověk, který oplývá 

technickým nadáním. Na základě stanovených kritérií ovládá nejen sortiment 

firmy, ale má také ochotu se učit a dále vyvíjet, a v neposlední řadě cite pro 

vedení lidí. Po nalezení takového člověka bude majiteli stačit minimální 

docházka do firmy a určení úkolů tomuto zaměstnanci. Ten by se pak měl již 

sám starat o vyplnění požadavků majitele firmy, kontrolu nad zbylými 

zaměstnanci a celým podnikem v rámci jeho kompetencí.  

Protože dnešní nabídky práce jsou hledány a nejčastěji také 

zveřejňovány prostřednictvím internetu, navrhuji pro nalezení pravého 

potencionálního pracovníka zadat inzerát na internet. Tato cesta se zdá jako 

nejefektivnější a nejméně náročná. Při zadání nalezení zaměstnance 

personální agentuře nemusí být požadovaný výsledek vždy ten nejlepší. 

Jelikož se jedná o malou firmu, majitel by si zaměstnance měl vybrat sám a 

zjistit tak, jakého člověka si najímá. 

Aby byli spokojení také technici zaměstnaní ve firmě, protože dobré 

vztahy se zaměstnanci jsou znakem zdravé firmy, navrhuji transformaci 

zodpovědnosti nad skladem techniků. Prodejci by měl být dovolen přístup 

do těchto prostor, ovšem na základě podmínek stanovených firmou. Jednalo 

by se o vyplnění papíru, který by byl v blízkosti skladových prostor, a přidání 

vlastnoručního podpisu. Do tohoto formuláře by se vyplňoval čas, datum 

a typ součástky, kterou si prodejce ze skladu odnesl, a technici by na konci 

dne všechen tento pohyb skladových materiálů zaznamenali do firemního 
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programu. Tímto by se ušetřil jejich čas, který by mohli věnovat své práci, 

která je placena od úkolu. Vyčistilo by to vztahy ve firmě a přispělo k ladné 

spolupráci mezi těmito dvěma jednotkami.  

V budoucnu bych uvažovala o najmutí dalšího člověka, který by se 

staral o marketing a zastával některé činnosti prodejce. Tento krok bych 

ale uskutečnila až po stabilizaci firmy. Další návrh pro vylepšení zisku firmy 

je zainvestování do marketingových prostředků. Jako první renovovat 

internetové stránky, jelikož v dnešní době je to nejvyužívanější prostředek 

vyhledávání. Poté se také angažovat na regionálních či městských 

společenských akcích, které při malých nákladech tvoří velkou reklamu, 

kterou firma H-Fuchs potřebuje.  
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9 Závěr 

V dnešní době stále a stále přibývajících firem na trhu je těžké si jako 

malý podnik udržet svůj tržní prostor. Pro toto udržení a případnou expanzi 

podniku je potřeba, aby podnik byl stabilizovaný, měl pevné základy a mohl 

se zcela soustředit na své okolí. Cílem této bakalářské práce byla 

optimalizace vybraných pracovních procesů firmy, a přeměna organizační 

struktury tak, aby majitel firmy mohl podnik navštěvovat pouze zřídka 

a mohl svůj čas věnovat jiným činnostem, a hlavně aby se přispělo k udržení 

výše jmenovaného tržního prostoru. 

Obsahem teoretické části je, na základě uvedené literatury, popis a 

rozdělení organizačních struktur a také základní definování pojmu 

management a jeho rozdělení v rámci podniku. V metodické části jsou 

popsány metody a metodologie využité v této bakalářské práci. 

V analytické části práce je vytvořena analýza podniku. Informace 

získané formou rozhovorů jsou všechny zpracovány a zahrnuty do analýzy, 

která je také tvořena na základě teoretických poznatků. Současně jsou zde 

definovány problémy vyplynuvší během analýzy. 

V části navrhování řešení jsem poskytla několik potenciálních dílčích 

řešení, jež redukují problémy vznikající ve firmě. Tato řešení jsou buď 

zavrhnuta z hlediska jejich malé užitnosti, nebo naopak doporučena. V rámci 

současné situace vyplynula na povrch také řešení, jež by pomohla firmě, ale 

je na ně ještě příliš brzy a měla by být aplikována následně po stabilizaci 

firmy. Tato řešení jsou poskytnuty jako příklad pro budoucí možné zlepšení 

firmy. Domnívám se, že tyto podněty budou upotřebeny v budoucnu a budou 

vykazovat kýžený efekt.  
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Během tvoření návrhů pro zlepšení firmy se kladl důraz na přeměnu 

organizační struktury tak, aby majitel firmy dosáhl svého požadavku. 

V případě najmutí a zaškolení mnou vybraného typu pracovníka věřím, 

že tento cíl bude splněn.  
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