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Teorie organizace a řízení je interdisciplinárním vědním oborem, který se zabývá
zkoumáním zákonitostí uspořádání a fungováním organizací a zásadami jejich
úspěšného řízení. Předmět postihuje základní pojmy a souvislosti teorie organizace a
řízení, koncepty a hlavní souvislosti s dalšími vědními obory.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Teorie organizace a řízení – základní pojmy, zdroje pro disciplínu atd.
2. Teorie organizace a řízení – věda a praxe
3. Vývoj teorie organizace a řízení
4. Organizace, jejich vznik a vývoj, typy
5. Organizační struktury
6. Řízení organizace, styly řízení
7. Plánování
8. Organizování
9. Vedení
10. Kontrolování
11. Přístupy ke zkoumání organizací a jejich řízení – strukturní funkcionalismus
12. Přístupy ke zkoumání organizací a jejich řízení – konfliktologické paradigma
13. Přístupy ke zkoumání organizací a jejich řízení – symbolický interakcionismus
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Zápočet:
Zápočet bude udělen za včasné vypracování a kladné ohodnocení písemné práce
zaměřující se na jedno z témat předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu).
Splnění zápočtu je pro studenty prezenčního i kombinovaného studia nezbytnou
podmínkou ke zkoušce.
Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro
vypracování písemných prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové
práce). Titulní strana písemné práce má obsahovat název předmětu, název práce,
jméno studenta, ročník, formu studia a datum vypracování práce. Práce musí mít
stručný Úvod a Závěr, měla by být členěna do kapitol (s Obsahem). Práce musí
obsahovat Soupis bibliografických citací (využité zdroje v textu – odborné knižní
prameny, odborné články, případně další zdroje).
Zkouška:
Zkouška bude realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky
uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). K ústní zkoušce
budou vypsány minimálně tři termíny a jeden termín v následujícím zkouškovém
období.

