MANAGEMENT
Anotace
Úkolem modulu je nabídnout studentům základní představu o současném pojetí řízení, jeho historickém
vývoji, procesním rozdělení činností řídícího pracovníka v organizaci. Problematika řízení představuje
v současné době specializovanou činnost, bez které se neobejde žádný větší organizační celek. Studentům je
objasněna podstata řídícího procesu v jednotlivých činnostech společnosti a jeho funkce, kterými jsou:
plánování, rozhodování, organizování, vedení, kontrola firemní dokumentace, management jako
interdisciplinární věda.
V rámci cvičení studenti řeší vymezené úkoly a příklady majících svůj praktický podklad
ve skutečných situacích. Vzhledem k rychle měnícímu se vnějšímu a vnitřnímu prostředí organizace je
znalost a pochopení sociálně psychologických aspektů řízení pro manažera nezbytností.
Obsah modulu
Učivo se týká čtyř tematických okruhů:
1. Vymezení managementu
 pojetí managementu
 funkce managementu
 profil manažera
 historické pojetí
 obsahové náplň současného managementu
2. Řízení výroby, výrobní management
 vývoj produktového a provozního managementu
 řízení výrobků a služeb – product management
 provozní management (výroba, typologie a struktura výrobních procesů)
 technická příprava výroby
 lidský faktor v provozních činnostech
3. Jednotlivé funkce managementu
 význam plánování a pojem plánu
 osobní plánování, management osobního času
 podstata organizování
 organizační struktury a výběr vhodné struktury
 plánování a výběr lidských zdrojů
 hodnocení pracovníků
 rozvoj manažerů a rozvoj organizace
 motivační teorie a proces komunikace
 základní kontrolní proces
 systémy řízení jakosti
 rozhodování a princip volby
 základní typy rozhodovacích problémů
4. Management a podnikání
 podnikatelské myšlení a jednání
 strategie podniku a manažerská doporučení
 faktory ovlivňující podnikání
 management jako řízení změn

Osnova cvičení – obsah:
Obsah cvičení plně koresponduje s tematickým okruhem probraného učiva v rámci jednotlivých
vyučovacích hodin. (rozhodování o investování volných finančních prostředků, založení firmy a podnikání,
vypracování SWOT analýzy, volba vhodných motivačních nástrojů, návrh nového systému řízení a nové
organizační struktury k zajištění obchodní a výrobní strategie, přijímání pracovníků)
Hodnocení
Zimní období: zápočet
Zimní období: klasifikovaný zápočet
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