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Management podniku 

Management je činnost, která dává do 
souladu všechny podnikové činnosti a 
usměrňuje je 

 

Řízení provádí vedoucí pracovníci – tzv. 
manažeři. 



Management podniku 

Rozdělení managementu v podniku: 

 

1. Nejvyšší vedení – vrcholové 

       tzv. top management 

 

2. Střední management 

 

3. Operativní management 



Management podniku 

 

Úkolem managementu je stanovovat cíle 
podniku, plánovat a koordinovat běžnou 
činnost podniku, motivovat pracovníky a 
kontrolovat všechny činnosti. 



Management podniku 

 

Řízení lze rozdělit z hlediska času na: 

 

1. Dlouhodobé řízení – strategické 

      - formuluje cíle na 5 – 10 let 

2. Střednědobé řízení – taktické 

      - formuluje cíle na 1 – 5  let 

3. Krátkodobé řízení – operativní 

      - formuluje cíle na týden, měsíc, pololetí 



Management podniku 

Osobnost manažera a podnikatele 

 

- manažer a podnikatel jsou dva různé 

pojmy, i když v některých případech splývají 

- majitel penzionu může být současně 

podnikatelem i manažerem 

- u velkých podniků je to jinak – podnikatel 

určuje směr a nese riziko, manažer 
společnost řídí a vede podřízené 



Management podniku 

Předpoklady pro manažerskou práci 

 

1. Vrozené – temperament, inteligence, potřeba 
řídit a mít moc, schopnost vcítit se 

 

2. Získané – výcvikem, výchovou a vzděláním 



Management podniku 

Otázky k opakování: 

 

1. Co se rozumí strategickým řízením? 

2. Kdo patří do tzv. top managementu? 

3. Jak si představujete osobnost správného 
manažera (chování, vzhled)? 
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