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KONTAKT

 E-mail: tereza.viplerova@vos-cus.cz

 Konzultace: po dohodě přes e-mail

 Veškeré informace viz Intranet
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HARMONOGRAM

 27. 2.

 6. 3. 

 13. 3.

 20. 3.

 27. 3. 

 3. 4.

 10. 4. Velikonoční pondělí

 17. 4.

 24. 4.

 1. 5. Státní svátek

 8. 5. Státní svátek

Celkem 8 hodin
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OBSAH PŘEDMĚTU

1. Plánování, stanovování vize a mise

2. Členění plánů, druhy plánů

3. Postup strategického plánování, stanovování cílů

4. Podnikové plánování

5. Organizace a organizování, formální a neformální organizace

6. Organizační útvary, typy organizací, hierarchie 

7. Organizační struktury, normy
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PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU

 Aktivní účast 75 % ~ 2 absence

 V případě 3. absence je potřeba přinést osobně či zaslat na e-mail omluvenku (lékařská zpráva, potvrzení od sportovního klubu apod.)

 Odevzdání řádně vyplněných pracovních listů, které budou zpracovávány v hodině

 Písemný test – minimální hranice úspěšnosti je 60 % 
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PLÁNOVÁNÍ
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JAK BYSTE VLASTNÍMI SLOVY POPSALI PLÁNOVÁNÍ?
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PLÁNOVÁNÍ

 K čemu je plánování? Co nám umožňuje?

 Do jakých manažerských činností se plánování řadí?
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Organizování

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Vedení lidí (leadership)

 Kontrolování 
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Činnost, jejímž vyústěním je plán jako cílově definovaný záměr na splnění určité skupiny úkolů

 Plánem se rozumí záměr – na dosažení účelu řízeného procesu nebo organizační jednotky, ve stanoveném čase, na požadované úrovni

 Organizování

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Vedení lidí (leadership)

 Kontrolování 
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Organizování

 Posláním organizování je účelně vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb 

organizační jednotky nebo její části

 Založena na využití – dělby práce, koordinace, vymezení pravomoci a zodpovědnosti 

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Vedení lidí (leadership)

 Kontrolování 
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Organizování

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Poslání této funkce je zajistit správný výběr kvalitních a dlouhodobě loajálních spolupracovníků, jejich rozmístění podle profesních a 

kvalifikačních předpokladů i potřeb, jejich objektivní hodnocení a další kvalifikační postup

 Plánování, zajištění, výběr a pracovní nasazení

 Hodnocení práce, postup či sestup, převod, uvolnění, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

 Systémy odměňování, pracovní podmínky zaměstnanců a personální záležitosti

 Vedení lidí (leadership)

 Kontrolování 
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Organizování

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Vedení lidí (leadership)

 Posláním je vytváření, a pak i účelné a účinné využívání schopnosti, dovednosti a umění manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a 

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

 Lidé jsou považováni za největší kapitál dobrých firem!

 Kontrolování 
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SEKVENČNÍ MANAŽERSKÉ FUNKCE – OPAKOVÁNÍ 

 Plánování

 Organizování

 Výběr a rozmisťování pracovníků (staffing)

 Vedení lidí (leadership)

 Kontrolování 

 Včasné a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem a jeho 

realizací

 Bez kontroly není vedení!
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PLÁNOVÁNÍ

 Patří k sekvenčním manažerských činnostem / funkcím – 1. – systémový přístup k managementu

 Všechny tyto manažerské činnosti jsou řídící nástroje, které běžně používáme ve svém životě 

 Řídící pracovník neřídí pouze sebe, ale i jiné lidi

 Závisí na něm ostatní manažerské funkce

„Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů.“ 

(Zlámal, 2020)
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Systémový přístup k managementu
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PLÁNOVÁNÍ – HISTORIE 

 Před rokem 1989 – socialistický stát – jak bylo řízeno hospodářství?

 Státem centrálně řízené hospodářství – jeho chod se plánoval

 Východní blok – tzv. pětiletky (podrobné plány, kolik se musí vyrobit výrobků bez ohledu na poptávku)

 Systém socialistického plánování

 Direktivně přikazoval, které výrobky mohou jednotlivé země vyrábět (a zásobovat jimi ostatní spřátelené země) a které nikoliv (dováženy)

 Např. NDR – pouze Trabant a Wartburg, auta většího objemu a velké vozy vyráběl SSSR

 Systém nefungoval - jak to? Co bylo důsledkem?

 Většina zboží byla nedostatková („podpultové zboží“) a v regálech zůstávalo hodně kusů jednoho a téhož výrobku, na některé zboží se stály 

dlouhé fronty, zboží ze Západu bylo dostupné pouze v Tuzexu apod.
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PLÁNOVÁNÍ

 Snaží se:

 Nalézt cíle možné, reálné a nezbytné

 Vymezit prostředky potřebné k jejich dosažení

 Stanovit podmínky k jejich využití

 Nalézt nejvýhodnější cesty k dosažení plánovaných cílů
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STANOVENÍ CÍLŮ

 Co je to cíl?

 Vyjadřuje žádoucí stav, ke kterému by měly směřovat všechny činnosti organizace

 Formulují se v různé míře obecnosti, v čase a podle hierarchické struktury podniku

 Cíle

 Obecné – typické a shodné pro většinu podniků v tržní ekonomice

 Např. maximalizace zisku

 Např. maximální ekonomický růst podniku

 Např. co dál?

 Např. maximalizace příjmů podniku, zvýšení kvality služeb, obsazení speciálních trhů, zvýšení podílu daného podniku na trhu…

 Specifické – víceméně jinými způsoby, metodami, v různém čase a v jiných hierarchických uskupeních konkretizují základní obecné cíle

 Např. minimalizace určitých nákladů

 Např. mimořádné navýšení základního jmění

 Např. co dál?

 Např. zvýšení inovačních procesů, potřeba nárůstu investiční činnosti… 19



PŘÍKLAD KONKRÉTNĚ FORMULOVANÉHO OBECNÉHO CÍLE

 „Do roku 2024 zvýšit vyplácené dividendy o 20 %.“ 

 Úkol: Uveďte každý 1 vlastní příklad.
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STANOVENÍ CÍLŮ

 Soulad obecných cílů firmy se zájmy a cíli skupinovými

 3 hlavní skupiny lidí ve firmě (spjati společnými skupinovými cíli a zájmy) – které skupiny to jsou?

 Vlastníci (akcionáři, společníci), manažeři (řídící pracovníci všech stupňů), zaměstnanci (zastoupení odbory)

 Všichni mohou mít základní cíle totožné (globálním cílem je prosperita firmy), skupinové zájmy mohou být různé

 Skupinové, dílčí a individuální cíle musí být podřízeny vždy cílům hlavním:

 Udržení firmy v tržní ekonomice

 Prosperita a rozvoj firmy

 Pouze takto jsou dlouhodobě zajištěny i skupinové a dílčí zájmy všech skupin
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STANOVENÍ CÍLŮ

 Součástí procesu plánování je stanoven soustavy cílů podniku, jejich vzájemné uspořádání a sladění – např.:

 K dosažení těchto stanovených cílů slouží plánovací procesy, jejichž výsledkem je soustava plánů

Obecné cíle 
(základní, 
globální, 
firemní)

Strategické 
cíle

Oblastní cíle
Cíle 

organizačních 
článků

Cíle funkčních 
míst

Individuální 
cíle
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PROTIKLADY SKUPINOVÝCH ZÁJMŮ

 Někdy se skupinové cíle střetávají, mohou být i zcela odlišné, v určitých případech i konfliktní

 Např. mzdy

 Z hlediska zaměstnanců (odborů) je požadavek, aby stále rostli

 Z hlediska manažerů (a vlastníků) představují mzdy náklady, které je potřeba spíše snižovat

 Např. okamžitý zisk 

 Majitelé mohou mít zájem na okamžitém zisku (výplata dividend)

 Manažeři uvažující koncepčně mohou mít dlouhodobější cíle (např. potřeba nových investic) a preferovat nevyplácení dividend v určitém období

 Např. majitelé mohou mít za cíl např. fúzi, spojení, účast na podnikání s jinou firmou, prodej akcií, zvyšování základního 

jmění atd.

 Např. manažeři mohou mít i z osobních důvodů zcela odlišné zájmy – mohou preferovat i určitou výši svých odměn, což 

nemusí být přijatelné ani pro odbory, ani pro vlastníky
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PROGNÓZY, VIZE A PLÁNY V PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

 S plánovací činností se pojí tři základní pojmy (hledisko praktické náplně, funkce a času):

 Prognózy

 Vize

 Plány 
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CO TYTO POJMY ZNAMENAJÍ?

 Prognózy 

 jsou dlouhodobé výhledy uvozené určitými podmínkami, které (pokud budou splněny) ovlivní v delším časovém horizontu budoucí stav.

 Vize 

 je označována v odborné literatuře, v marketingu i v jiných vědách jako idea, nápad, myšlenka, představa, která je realizovatelná rovněž v 

delším časovém horizontu, obvykle se uvádí 3-5 let.

 Plány 

 jsou považovány za nástroje řízení.
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PROGNÓZY

Př. „Bude-li v ČR pokračovat těžba černého uhlí dosavadním tempem, budou zásoby této suroviny vyčerpány kolem 

roku 20XX.“

 Typické znaky prognózy:

 Časový horizont přesahující desítky let 

 Určité podmínky (nebo alespoň 1 podmínku), které rozhodujícím způsobem ovlivní budoucí situaci

 Prognostická činnost patří k základnímu vybavení každého manažera

 Přizpůsobuje jim svá rozhodnutí

 Správná interpretace prognóz; zajišťování, vyhledávání a přísun informací

 Manažer musí vidět do budoucnosti

 Manažer činí i rozhodnutí, která nemusí být z krátkodobého hlediska vždy naprosto efektivní, ale z hlediska dlouhodobého mohou 

podniku zajistit prosperitu v budoucnosti
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PROGNÓZY

 Úkol: uveďte každý příklad 1 vlastní prognózy.

27



VIZE

 Jedná se spíše o myšlenkové proudy, někdy o neobvyklá řešení, specifické nápady, které jsou později dopracovány v 

konkrétních plánech 

 Nejedná se tedy o konkrétní technická řešení

 Úkol: Vyberte si 1 organizaci působící ve sportu a uveďte, jak by mohla znít vize této organizace.
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PLÁNY

 Dají se dělit podle času, funkce, použití a propracovanosti

 Hierarchická soustava plánů v podstatě odpovídá jednotlivým stupňům cílů zájmových skupin i celé firmy
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PROSTOR PRO DOTAZY
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