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Podnikové činnosti

Management



Definice

• soubor názorů, zkušeností, 
metod a doporučení, které jsou 
nutné k dosažení podnikatelských 
cílů

• umění dosáhnout toho, aby lidé 
dělali, co je třeba

• umění řídit, vědět si rady



Dělení managementu

• finanční

• personální,

• kvality

• informační, aj.



Management a podnikání

• rozlišujeme organizace ziskové a 
neziskové

• jaký je rozdíl?



• neziskové nesledují jen hospodářské 
cíle, ale především veřejný zájem –
sociální, zdravotnictví, kultura, školství, 
charita, aj.



• původně je M spojován jen se ziskovými 
podniky, ale dnes musí být uplatňován 
ve všech organizacích



Faktory ovlivňující 
organizaci

Vnitřní faktory podniku 

• finance

• zaměstnanci

• know-how

• technické zabezpečení, aj.



Vnější faktory

• zákazníci – podniky, domácnosti, stát

• konkurence

• dodavatelé

• vědeckotechnický rozvoj

• ekonomické faktory 

• situace v regionu 

• legislativa 



Postavení manažera 
v organizaci

• s vývojem M došlo k vyčlenění 
vlastníků a řídících pracovníků

vlastník ~ manažer ~ zaměstnanci

• v malých podnicích funkce splývají



Manažer

= zaměstnanec se specifickými funkcemi

•má pravomoc

•má odpovědnost

• pracuje za mzdu



manažer musí být

• kreativní 

• intuitivní

• komunikativní

• poznat podřízené - využívat psychologických 
faktorů (motivace, stimulace)



Dělení manažerů 
v organizaci

1. M 1.linie – mistři, vedoucí dílen, 
vedoucí pracovních skupin

2. střední M – vedoucí oddělení, 
prodejen, provozoven

3. TOP M



TOP M

• koordinují všechny činnosti podniku

• tvoří hospodářskou politiku podniku, 
závisí na nich konečný výsledek

• přebírají odpovědnost vlastníků –
představenstvo a.s., jednatelé s.r.o., 
generální ředitelé



Citace

• Vlastní archiv

• SRPOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ, Václav a kol. Základy 
podnikání. Praha: GRADA, 25.01.2010, ISBN 
978-80-247-3339-5

• ZADRAŽILOVÁ, Dana; KHELEROVÁ, Vladimíra. 
Management obchodní firmy. Praha: GRADA, 
1994, ISBN 80-85623-72-2.


