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Manažerské funkce -
organizování



Organizování
• Je to cílevědomá činnost manažera s cílem uspořádat 

jednotlivé prvky celého systému.

• Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní 
spolupráci všech složek podniku.

• Základem organizování je vytvoření organizační struktury 
podniku (OS).  

• OS má být vytvořena tak, aby bylo jasné, kdo a jaké má 
úkoly a kdo je za co zodpovědný. Musí být přehledná a 
jednoduchá



Organizování spočívá v těchto 
činnostech

1. vytvoření organizačního řádu

2. vytvoření popisů pracovních funkcí 
pracovníků

3. zařazení pracovníků do funkce 



Management vytváří organizační strukturu 

a) Formální  OS 

– je uvedena v organizačním řádu podniku

b) Neformální OS 

– během činnosti vznikají i neformální vztahy zlepšují

komunikaci mezi zaměstnanci a přátelské pracovní

prostředí



Rozpětí managementu
• Je dáno počtem osob, které je manažer schopen řídit.
• Ovlivňuje vytváření jednotlivých organizačních úrovní 

řízení podniku.

Rozlišujeme:
a) Úzké manažerské rozpětí

 má větší počet organizačních úrovní
 výhodou je těsné vedení a kontrola
 rychlá komunikace mezi podřízeným a nadřízeným

 nevýhodou je velký počet organizačních úrovní 
a vyšší náklady na mzdy



Úzké manažerské rozpětí
FB manažer

Výrobní středisko
šéfkuchař

Odbyt
provozní

studená teplá restaurace Loby bar

kuchař pomocná kuchař pomocná číšník



b) Široké manažerské rozpětí

Zahrnuje menší počet organizačních úrovní, závisí na  

 jasné delegaci (určení) jednotlivých úkolů

 jasných instrukcích a pokynech

 efektivních schůzkách

ochotě podřízených nést odpovědnost a tomu 

odpovídající riziko

efektivní komunikaci mezi nadřízeným a  
podřízeným

nevýhodou je, že manažer může ztratit přehled, 

odkládá řešení problémů (jsou hodně vytíženi)



Široké manažerské rozpětí



centralizace – soustřeďuje se řízení do jednoho  centra –

1 řídící osoba

decentralizace – rozdělení řízení do několika menších   

organizačních  jednotek – více řídících osob

Druhy organizačních struktur:

1. liniová organizační struktura

2. funkcionální organizační struktura

3. liniově-štábní organizační struktura



Liniová organizační struktura

• Je pouze 1 odpovědný vedoucí, který má komplexní 
odpovědnost a pravomoc.

• Výhoda - jednoznačně je dáno, kdo je můj nadřízený,
kdo mi zadává úkoly

• Nevýhoda - vedoucí nemusí být vždy kompetentní, 
odborně vzdělaný po všech stránkách

vedoucí

Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Podřízený F



Funkcionální organizační struktura

• Je stanoveno několik vedoucích - mají omezenou 
pravomoc a odpovědnost za příslušnou 
specializovanou funkci.

• Výhoda - větší specializace vedoucích na určité 
činnosti, vyšší odbornost

• Nevýhoda - podřízený má více nadřízených, může dojít 
ke křížení příkazů

Vedeoucí
pro funkci 1

Vedeoucí
pro funkci 2

Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D



Liniově štábní

• Základ tvoří 2 složky:

- liniová - řídí 

- štábní - štáb tvoří specialisté na určité činnosti, 

nemají pravomoc rozhodovat

vedoucí

Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D

štáb



Divizní organizační struktura
• Velké společnosti jsou rozděleny na samostatné části 

tj. divize, které plní určité úkoly pro podnik.

• Jsou řízeny top managementem.

• Např. personální politika, obchodní politika podniku, 
poprvé General Motors

SBU - Strategické podnikové jednotky

(stategic business units)
• Uplatňují je nadnárodní společnosti, které mají 

jednotky po celém světě a řídí je 1 manažer s 
komplexní rozhodovací pravomocí



• Zdroj:
• KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Grada Publishing, Praha 2011,

ISBN 978-80-247-3868-0
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