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1. Úvod 
 

Kultura více či méně zřetelná se vyskytuje v každé organizaci. I přes větší či menší 

uvědomělost jednotlivých pracovníků organizace, je součástí veškerého organizačního 

dění. Daná organizační kultura do určitého bodu determinuje, jak se pracovníci organizace 

prezentují, chovají a vykonávají své pracovní činnosti. Ve stávající ekonomické situaci, 

kdy garance světlé budoucnosti podniků je nezaručená, se problematice podnikové kultury 

mnohdy nepřikládá příslušná váha. Vedení organizací se v zájmu setrvání na stávající tržní 

pozici, koncentrují na „důležitější“ věci v rámci konkurenceschopnosti podniku. Ovšem 

v současné době význam organizační kultury v rámci konkurenceschopnosti podniku sílí. 

Podniková kultura a její síla se stává jedním z nejdůležitějších faktorů 

konkurenceschopnosti, efektivnosti a prosperity podniku, které svou působností značně 

ovlivňuje.  

Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu oblastí podnikové kultury 

společnosti GalvanKo s.r.o., které souvisí s její konkurenceschopností. Analýza a 

empirický průzkum jsou prováděny pomocí písemného dotazníkového šetření, které se 

zaměřuje na konkrétní dimenze a oblasti podnikové kultury, které mají vliv na efektivnost 

společnosti. Získané výstupy jsou následně zpracovány a tabulkově, graficky a písemně 

interpretovány. Průzkum je pak doplněn individuálním rozhovorem s vedoucím jednoho z 

oddělení společnosti, pro specifikaci souvislostí mezi jednotlivými oblastmi kultury. 

V rámci celkového zhodnocení stavu podnikové kultury společnosti jsou pak podány 

návrhy a doporučení pro jednotlivé oblasti, tak aby se zlepšil stav organizační kultury a 

vzrostl její potenciál stimulující vyšší výkonnost organizace. 

Samotná diplomová práce je konstruována ze dvou hlavních částí, a to teoretické a 

praktické. Do teoretické části jsou, na základě poznatků a vědomostí nabyté studiem 

příslušné odborné literatury, zakomponovány a vysvětleny pojmy z dané problematiky. 

Například jsou to: kultura, podniková kultura, prvky podnikové kultury, síla podnikové 

kultury a další. Velká část teorie je věnována vztahu podnikové kultury a efektivnosti 

podniku. Zde se objevují pojmy jako: typologie podnikové kultury, podniková kultura a 

konkurenceschopnost, modely podnikové kultury a další. 
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Praktická část se pak zaobírá charakteristikou zkoumané společnosti. Dále obsahuje 

analýzu výstupů získaných z písemného dotazníkového šetření. K těmto zpracovaným 

údajům jsou pak vytvořeny tabulkové a grafické výstupy, které jsou doprovázeny 

písemným komentářem. Je zde sestaven i Denisonův model a dimenze podnikové kultury 

jsou zkoumány z pohledu interního k externímu zaměření a stability a flexibility. Analýza 

obsahuje i srovnání deklarované a skutečné podnikové kultury společnosti. Závěr praktické 

části je pak věnován návrhům a doporučením pro identifikované slabší oblasti podnikové 

kultury. 
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2. Analýza současných přístupů a východisek k organizační kultuře 

2.1. Kultura - všeobecné pojetí 

 

     Kultura je mnohoznačný, mezioborový pojem s obsahově širokou škálou 

publikovaných definic. Toto obrovské množství definic znesnadňuje orientaci a 

přehlednost zkoumané oblasti. Definice kultury můžeme dělit podle kategorií (deskriptivní, 

historické, normativní, psychologické, strukturální) i podle funkcí (socializační, 

stabilizační, integrační, rozvojovou či diferenciační). Pro potřeby této práce byly vybrány 

komplexnější definice, které v sobě obsahují několik kategorií a funkcí.  

     Lukášová (2010) chápe kulturu jako nástroj, představující sdílený a naučený 

způsob myšlení, cítění a chování, který je utvářen v důsledku adaptace různých sociálních 

skupin na vnější podmínky. Jedná se o dynamický systém pravidel, hodnot, názorů a 

norem, jež determinují způsoby myšlení, chování a cítění. Tyto části kultury jsou pak 

šířeny prostřednictvím učení. Každý jedinec je jak tvůrcem, tak produktem dané kultury. 

Výsledkem učení a speciální kombinace působících vlivů je pak individuální kultura 

každého člověka, kde hlavním socializačním činitelem je rodina a další sociální celky. 

Kultura je kombinací jak zcela viditelných prvků (nástroje, druhy potravy, oblékání a 

další), tak prvků skrytých (hodnoty, normy chování a další). V případě funkčnosti 

uvedeného mechanismu je kultura poměrně stabilní a odolná vůči změnám.   

     Kultura je předmětem zájmu kulturní antropologie. Ta vymezuje kulturu neboli 

civilizaci jako složitý, komplexní celek, který zahrnuje víru, vědění, umění, právo, 

morálku, zvyky a všechny ostatní obyčeje a schopnosti, jež si členové společnosti osvojili. 

Kulturní antropologie se pak zabývá empirickým srovnáváním a výzkumem úrovně 

adaptace, společných znaků, podobností a rozdílností mezi různými geograficky 

oddělenými společenstvími či sociálními skupinami. Kulturu můžeme specifikovat jako 

určitý způsob uspokojování potřeb člověka uvnitř společnosti. Kultura představuje tu část 

chování, která respektuje obecnější postupy a kde nalézáme společné znaky v chování 

jedinců. Kultura charakterizuje to, co je sdílené, společné a obecné (Bedrnová, 2002). 

     I přes některé rozdílnosti autorů při definování pojmu kultura se shodují na 

skutečnostech, že kultura je výsledkem lidské činnosti. Kultura je reprezentována lidským 

myšlením, specifickými hodnotami, normami, názory, postoji a vzorci chování. S těmi se 

však člověk nenarodí, nýbrž jsou tradovány a předávány v rámci sociálních skupin. 
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2.2. Podniková kultura 

 

2.2.1. Vymezení 

 

    V souvislosti s organizační teorií je celý koncept podnikové, organizační či 

firemní kultury chápan jako jeden z pohledů na organizaci, který umožňuje pochopit její 

fungování. Z této myšlenky vycházejí také dva tradiční způsoby vymezení organizační 

kultury, přístup interpretativní a objektivistický.  

    Interpretativní přístup vysvětluje kulturu jako něco, „čím organizace je“. 

Organizace je zde chápána jako systém sdílených významů, zprostředkovaných 

v symbolech. Organizace, zastupována kulturou, je sdíleným systémem různých významů. 

Tedy souhrnem idejí, vizí, hodnot, postojů, názorů a norem chování. Chápání a sdílení 

těchto významů umožňuje nahlédnout na lidskou část fungování organizace. 

V rámci objektivistického přístupu je na kulturu nahlíženo jako na něco „co 

organizace má“. Kultura je zde brána za jakýsi subsystém organizace, za jednu z vícera 

organizačních proměnných, které se podílí na funkci a výkonnosti organizace a může být 

cílevědomě utvářena a měněna (Lukášová, 2010). 

2.2.2. Definice 

 

Kovács (2013) za podnikovou kulturu považuje typické jednání, uvažování a 

vystupování členů dané firmy. Utváří jednotu společných hodnotových představ, norem 

vzorců jednání a na venek se projevuje jako forma společenského styku mezi 

spolupracovníky a ve společně stanovených zvycích, obyčejích, pravidlech i materiálním 

vybavení. Kulturu firmy tvoří typické znaky projevu firmy, sdílené hodnoty a nepsané, 

obecně přijímané předpoklady chování uvnitř organizace i mimo ni. 

            „Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá 

skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat 

problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako 

všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi 

a jednat podle nich.“ (Zrůstová, 2008, str. 10) 

      

Firemní kultura může reprezentovat vzorec názorů, hodnot a naučených způsobů 

zvládání situací založených na zkušenostech, které byly utvořeny během historie 
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organizací a jsou začleněny v materiálních aspektech a v chování členů (Brown in 

Lukášová, 2010). 

Kultura organizace či firemní kultura je vzor myšlenek, názorů, postojů a 

přesvědčení, norem a hodnot, jenž většina lidí v podniku chápe, snaží se je uznávat a 

přijímat je za své nebo se dokonce s nimi ztotožňovat. Zastřešuje postoje, etická 

východiska, předpoklady, jejichž sdílení ovlivňuje chování zaměstnanců jak mezi sebou, 

tak k zákazníkům a klientům. Veškeré představy, hodnotový systém a vzory jednání se 

rozvíjejí cílevědomě nebo samovolně v procesu vzájemných interakcí. Všechny tyto 

procesy pak utváří vnitřní prostředí firmy, v němž se odráží vlastní činnost podniku, 

vedená řídícími pracovníky (Bedrnová, 2002). 

Lukášová (2010) svou definici firemní kultury zobecňuje a snaží se ji vyjádřit 

jednak jako jednotlivé strukturální elementy, a také jako způsob jakým lidé v organizaci 

jednají a myslí. Organizační kulturu můžeme chápat jako souhrn základních hodnot, 

přesvědčení, postojů a norem chování, jež jsou sdíleny v rámci organizace, a které se 

projevují v chování zaměstnanců organizace a ve výtvorech materiální a nemateriální 

povahy. 
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2.3. Prvky podnikové kultury 

 

Ve většině případů jsou organizační kultury vymezovány pomocí výčtů prvků 

neboli elementů. Kulturní prvky jsou nejprimárnější funkční jednotky, které reprezentují 

základní kameny kulturního systému. Prvky organizační kultury jsou základní 

předpoklady, hodnoty a normy chování, artefakty a hrdinové. 

2.3.1. Základní předpoklady 

 

Jsou fakta osvojená člověkem fungující automaticky, jsou velmi stabilní a odolné 

vůči změně. Ovlivňují myšlení, vnímání a pocity členů organizace. Základní předpoklady 

neboli základní představy či přesvědčení, jsou definovány jako základní specifické rysy 

organizační kultury sdílené jednotlivými členy organizace, které představují takové jednání 

individualit, které bylo mnohokrát úspěšně použito, a proto je členy dané společnosti bráno 

za správné a užíváno v každodenní praxi. Základní předpoklady jsou zaryté představy o 

fungování reality, které lidé ve firmě považují za naprosto samozřejmé, nezpochybnitelné a 

pravdivé (Šigut, 2004). 

Základní přesvědčení se mohou týkat různorodých organizačních oblastí. Schein in 

Lukášová (2010, s. 19) rozlišuje tyto tři základní oblasti: „přesvědčení vztahující se 

k přežití a adaptaci na vnější prostředí, přesvědčení vztahující se k integraci vnitřních 

procesů a přesvědčení týkající se podstaty pravdy, času, člověka a lidských vztahů.“ Jsou 

to obsahově roztřízené představy například o strategii organizace, dosahování nebo naopak 

neplnění cílů, k žádoucí míře přátelství, k požadovaným vlastnostem zaměstnanců a další. 

2.3.2. Hodnoty, normy chování a postoje 

 

Hodnoty představují obecné preference promítající se do rozhodování jednotlivce či 

organizace. „Jsou vnímány jedinci i skupinami jako něco důležitého, jako rozhodovací 

kritéria při výběru vhodnosti či nevhodnosti jednání při řešení konkrétní problémové 

situace ovlivňující výběr možných způsobů, prostředků a cílů jednání.“(Konečná, 2006, s. 

32) S vazbou na chování jedince hodnoty tvoří jakousi orientační linii či základnu pro 

řešení problémů, která pomáhá jednotlivci usnadnit orientaci v neznámých situacích. 

Hodnoty představují jádro organizační kultury a důležitý nástroj formování organizační 

kultury. Mnohdy v organizaci panuje rozkol mezi hodnotami deklarovanými 
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v organizačním poslání či etických kodexech a hodnotami, skutečně v organizaci se 

vyskytujícími. Je třeba si uvědomit, že skutečný obsah hodnot v organizační kultuře, je 

tvořen hodnotami sdílenými jednotlivými členy v daném čase a promítajícími se do 

každodenního, běžného chování lidí v organizaci (Konečná, 2006). 

Normy chování jsou nepsaná pravidla a zásady usměrňující a upravující chování 

členů dané skupiny. Pro firmu mají stěžejní význam, neboť vymezují chování, které je a 

není v organizaci žádané a přijatelné. Takto regulují běžné chování pracovníků a zajišťují 

stabilní a predikční prostředí. Jestliže členové určité kultury či subkultury chtějí být 

ostatními akceptováni, snaží se co v největší míře chovat v souladu s nepsanými normami 

chování, které jsou skupinou osvojeny. Normy chování se mohou týkat různých směrů 

organizačního života - pracovní činnosti, komunikaci ve skupině, oděvu a dalších. Jestliže 

obsah norem podporuje výkonnost organizace, snižuje se potřeba vytvářet formální 

kontrolní systémy (Lukášová, 2010). 

Šigut (2004) charakterizuje postoje jako pozitivní či negativní vztahy, které člověk 

zaujal k dané problematice, objektu nebo k sobě samému. Postoje představují produkty 

hodnocení a hodnoty pak determinanty hodnocení. 

2.3.3. Artefakty 

 

„Artefakty jsou pozorovatelné, dobře popsatelné, ale velmi obtížně 

interpretovatelné prvky organizační kultury, které bývají vymezovány také jako projevy, 

které je možné vidět, slyšet či cítit, pokud se jedinec setká s jinou skupinou mající odlišnou 

kulturu, než jakou zná.“ (Konečná, 2006, s. 33) Artefakty mohou být materiální (firemní 

architektura a vybavení, produkty podniku, písemná dokumentace firem, propagační 

brožury, firemní noviny apod.) i nemateriální povahy (organizační jazyk, historky, mýty, 

slogany, ceremoniály, rituály, zvyky). 

Firemní architektuře a vybavení je v současné době věnována nemalá pozornost, díky 

rostoucí orientaci spotřebitele na image firmy. Vzhled budov nese význam jak pro vnější 

prostředí, tak pro identitu firmy. Pro zaměstnance budovy firmy mohou zastávat úlohu 

symbolů, jednoty, tradice, odlišnosti od jiných firem, blahobytu či skromnosti. Vybavení 

organizace ve velké míře ukazuje, co je v organizaci prioritou (Brooks, 2003). 
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Organizační jazyk je způsob mluvy, který je používán v organizaci, kopíruje hodnoty 

sdílené v organizaci, formální či neformální vztahy, obor podnikání a další specifika 

konkrétní organizace. Mýty jsou příběhy, které se v organizaci tradují a vztahují se 

k událostem spojovaných s organizací nebo s konkrétními členy organizace. Ústním 

tradování mýtů bývají nastiňovány normy chování a systémy hodnot v organizaci (Brooks, 

2003). 

Rituály, zvyky a ceremoniály představují individuální či kolektivní, formální či 

neformální, opakující se aktivity firmy. Jedná se o ustálené vzorce chování, které se 

v organizaci tradují a předávají. Patří zde vítací rituály, komunikační rituály, pozdravy a 

tematické oslavy, zvyky při řešení problémů a konfliktů, zvyky při organizační změně a 

slavnostní události (Brooks, 2003). 

2.3.4. Hrdinové 

 

Hrdinové jsou současní nebo minulý členové organizace, kteří jsou ostatními členy 

organizace vnímány jako ideály, jež zosobňují základní hodnoty organizace a zastávají 

důležitou funkci. Může se jednat o jedinečné hrdiny ovlivňující několik generací nebo o 

hrdiny daného roku, dne či okamžiku. Pro ostatní členy organizace firemní hrdinové 

dokládají dosažitelnost úspěchu, tvoří vysoké standarty, motivují a poskytují modelové 

chování (Lukášová, 2010). 
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2.4. Struktura podnikové kultury 

 

Z textu výše je patrné, že jednotlivé prvky organizační kultury nefungují jako 

samostatné izolované části. Naopak spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují. Pro lepší 

nastínění této problematiky a lepší pochopení struktury a funkčnosti jednotlivých prvků 

organizační kultury, byly vytvořeny modely organizačních kultur. Tedy schémata, 

zjednodušující složitou realitu, ovšem s podmínkou zachování základních prvků a vztahů 

původního systému. Modelů organizačních kultur existuje opravdu spousta, ovšem pro 

potřeby této práce a nastínění provázanosti a funkčnosti organizační kultury jsou uvedeny 

pouze dva. 

2.4.1. Model organizační kultury podle Scheina  

 

Jedná se o nejcitovanější a nejznámější model organizační kultury. V tomto modelu 

rozlišuje Schein tři roviny či vrstvy organizační kultury. Ty jsou řazeny podle dvou 

hledisek -  projevů navenek a viditelnosti pro externího pozorovatele. Vnější, 

nejpovrchnější, vrstva je tvořena artefakty.  Pro pozorovatele představují nejviditelnější 

vrstvu organizace. Jsou snadno spatřitelné a popsatelné a dají se nejsnáze ovlivnit. Druhou 

vrstvu tvoří hodnoty a normy. Tato vrstva je pouze částečně vědomá či pozorovatelná, 

navíc se dá managementem organizace jen částečně ovlivnit. Třetí vrstva, jádro 

organizační kultury, je tvořeno základními předpoklady pracovníků. Nejhlubší rovina 

organizace je pro vnější pozorovatele jen těžce rozluštitelná, ovšem pro zaměstnance 

organizace zcela samozřejmá a neotřesitelná (Shein, 2004). 

Šipky v Scheinově modelu (viz Obr. 2.4.1) naznačují obousměrné vzájemné 

ovlivňování jednotlivých vrstev či rovin. Ve směru od hlubší roviny k povrchnější tvoří 

základní přesvědčení determinanty pro hodnoty a normy. Zastávání těchto hodnot a norem 

chování pak určuje artefakty organizace. V organizaci však může fungovat i opačný vliv 

směru - tedy od vnitřní až po nejvíc okrajovou vrstvu. Jako například od tvorby nových 

artefaktů, přes utváření nových norem či hodnot, až po korekci či inovaci v základních 

přesvědčeních organizace. Na popud tohoto mechanismu pak vznikají konzistentní vzorce 

myšlení a chování (viz Obr. 2.4.2). Tento mechanismus také upozorňuje na to, že pro 

pochopení a hodnocení dané organizační kultury a „celé organizace“ nestačí pouze 

pozorovat a popisovat vnější vrstvu organizace, která je zastupována artefakty. Stejné 
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vnější vrstvy, artefakty, totiž mohou u různých organizací být odlišným projevem hodnot a 

souvisejících základních přesvědčení. Například drahé vybavení v podobě elektrotechniky 

a luxusního oblečení zaměstnanců nemusí hned znamenat sociální status a nadřazenost, 

nýbrž mohou symbolizovat nutný prostředek k provádění špičkové práce a úctu 

k zákazníkům, kolegům a partnerům. Proto, aby externí pozorovatelé a lidé co nejsou členy 

organizace, mohli správně porozumět konkrétní organizační kultuře a jejím projevům, je 

nutné rozluštit, pochopit a interpretovat všechny tři na sebe navazující roviny (Shein, 

2004). 

Obrázek 2.4.1.  Model E. Sheina 

 

Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a  Ivan  NOVÝ et. al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 27) 

Obrázek 2.4.2.  Příklad pro znázornění mechanismu modelu E. Scheina 

 

Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 

978-80-247-2951-0. (s. 28) 
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2.4.2. Model organizační kultury podle Bromanna a Piwingera 

 

Veškeré modely vysvětlující organizační kulturu jsou si podstatou věci velmi 

podobné. Ovšem každý z autorů používá jiné druhy, úrovně, počet a řazení jednotlivých 

prvků organizační kultury. Bromann a Piwinger rozlišují čtyři. Chápou organizační kulturu 

jako mikrokulturu, která odráží vnitřní prostředí organizace. První dvě úrovně obstarávají 

artefakty. Úroveň s nejvíce vnějším charakterem a nejsnadnější mírou pozorovatelnosti pro 

nečleny organizace představují artefakty materiální povahy. Následující úroveň tvoří 

nemateriální artefakty. Další úroveň, druhá v pořadí, je charakterizována normy a projevy 

chování všech členů organizace. Vnitřní, poslední, úroveň je zastoupena hodnotami, které 

jsou pro veřejnost téměř nerozpoznatelné a podle Bromanna a Piwingera se dají 

interpretovat pouze znalostí všech úrovní organizační kultury (Konečná, 2006). 

Obrázek 2.4.3. Znázornění modelu Bromanna a Piwingera 

 

Zdroj: převzato dle KONEČNÁ, Zdeňka. Organizační kultura českých výrobních firem. Brno, 2006. 

Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská. 
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2.5. Funkce organizační kultury 

 

Schein in Lukášová (2010), jako spousta dalších autorů, tvrdí, že organizační 

kultura plní v rámci organizace velmi důležitou a nenahraditelnou roli. Jedná se totiž o 

jednu z nejsilnějších a nejstabilnějších sil, která působí na chování všech zaměstnanců a na 

celoplošnou funkčnost organizace. 

Schuh in Konečná (2006) pomocí výzkumu nejrůznějších funkcí organizační 

kultury s vazbou na efektivní fungování organizace definoval čtyři základní funkce 

organizační kultury a jejich specifika: 

 adaptace, která odstraňuje pocit nejistoty a strachu, umožňuje interpretaci 

okolního prostředí, podporuje tvorbu strategie, stimuluje rozhodování a 

řešení problémů týkajících se okolního prostředí, podílí se na vytváření 

organizační integrity 

 dosahování cílů, které umožňuje realizaci individuálních potřeb a zájmů 

jedince v organizaci 

 integrace, která zprostředkovává jedinci pocit významnosti, poskytuje 

společnou mluvu a terminologii, ukazuje hodnoty a normy, které stanovují 

přijatelné chování v organizaci 

 udržování struktury, které zprostředkovává hodnoty a normy chování, 

které usnadňují orientaci v organizaci 

V kontextu managementu bývají rozváděny dvě z těchto funkcí, a to adaptace na 

vnější prostředí (neboli externí adaptace) a integrace vnitřních procesů (neboli interní 

integrace). Externí adaptace představuje schopnost systému adaptovat se na podmínky 

okolního, variabilního prostředí. To znamená, že firemní kultura napomáhá pracovníkům 

organizace odstraňovat překážky, řešit problémy a redukovat nejistotu při vzájemném 

střetávání organizace s okolním prostředím. Interní integrace zajišťuje vnitřní soudržnost a 

koordinaci napříč celou firmou. Funguje jako stmelovací prvek, zabezpečující bezchybnou 

spolupráci a komunikaci. Tím posiluje pocit sounáležitosti a sjednocení pracovníků 

s organizací. 
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2.6. Silná podniková kultura 

 

Koncepce podnikové kultury vychází ze skutečnosti, že podniková kultura 

významně ovlivňuje vnitropodnikovou funkčnost a významným způsobem působí na 

jednání spolupracovníků. Podstatná je však informace, nejen zda vůbec, ale v jakém 

rozsahu a v jaké intenzitě k tomuto ovlivňování dochází.  S tím souvisí dva pojmy, silná a 

slabá podniková kultura.  

Slabá podniková kultura má velmi malý vliv. Vzniká jako důsledek nejasných 

norem a cílů podniku, frekventovaných změn a zastávání různých hodnot. V organizaci se 

slabou kulturou panují tendence častých konfliktů a poklesu výkonnosti (Vysekalová, 

2009). 

Silná podniková kultura se vyznačuje mimořádnou schopností ovlivňovat charakter 

i průběh všech podstatných jevů v organizaci. Umožňuje jasný pohled na podnik a činí ho 

pro spolupracovníky přehledným a snadno pochopitelným. Usnadňuje rychlejší pochopení 

formálních předpisů a posiluje orientaci v nestandardních situacích. Utváří podmínky pro 

přímou a jednoznačnou komunikaci, zajišťuje stabilitu sociálního systému a zvyšuje 

motivaci a posiluje týmový duch. Silná podniková kultura se vyznačuje jasnou neformální 

komunikační sítí, kde jsou signály spolehlivěji interpretovány a informace téměř 

nezkreslovány, na rozdíl od formální komunikace. Díky sdíleným společným hodnotám 

převládá v silných kulturách tendence rychlých a správných rozhodnutí. Změny, plány a 

projekty, postavené na jednotném přesvědčení, jsou v silné podnikové kultuře plynule 

implementovány (Bedrnová, 2002). 

Abychom mohli organizační kulturu považovat za silnou, je nezbytné, aby 

splňovala tyto kritéria: 

 Jasnost (zřetelnost). Jednotlivé oblasti a prvky podnikové kultury musí jasně, 

přehledně demonstrovat, jaké jednání je požadováno, které aktivity jsou nutné, 

žádoucí, které se ještě dají akceptovat a které jsou naopak zcela nemístné a 

nepřijatelné. Tento požadavek může být splněn pouze za předpokladu, že je 

kultura založena na rozsáhlé základně hodnot, standardů a norem a dalších 

kulturních prvků. Ty musí být logicky uspořádány a vzájemně se doplňovat. 

V neposlední řadě však musí být srozumitelné a snadno sdělitelné všem členům 
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dané organizace bez rozdílu pracovní pozice a sociálního či vzdělanostního 

statusu. 

 Rozšířenost.  Veškeří pracovníci musí být s jednotlivými prvky organizační 

struktury dostatečně seznámeni. Navíc by se v rámci fungování organizace měli 

s těmito prvky neustále setkávat. 

 Zakotvenost. Udává míru identifikace a osvojení podnikových hodnot, vzorů, 

symbolů, artefaktů a norem chování (Bedrnová, 2002). 

Bedrnová (2002) uvádí i negativní projevy silné podnikové kultury, které by se 

neměly zanedbávat: 

a) tendence k uzavřenosti podnikového systému 

V případech kdy je hodnotový systém neobyčejně silný, hluboce osvojený a dlouhodobě 

stabilizovaný bývají veškeré signály, kritika a varování, které jsou v rozporu se stávající 

podnikovou kulturou, nevyslyšeny a cíleně odmítány. 

b) fixace na tradiční vzory, nedostatek flexibility a blokování nových strategií 

Tendence setrvat na tradičních a mnohokrát osvědčených hodnotách vede často k vyhýbání 

a zápornému přijímání veškerých změn, které jsou v rozporu se současnou podnikovou 

kulturou. 

c) kolektivní snaha vyhnout se kritice a konfliktům 

Veškeré rozpory, konflikty a kritika stávající podnikové kultury bývají vnímány jako 

nezákonné a špatné.  

Naopak v rámci posilování a tvorby silné organizační struktury by se měl klást 

důraz na souvislost a provázanost principů podnikové kultury a podnikatelské strategie, 

promítání organizační kultury do vnitřních a vnějších aktivit a směřování aktivit 

k identifikaci zaměstnanců s existující či deklarovanou kulturou (Lukášová, 2010). 

Síla a slabost organizační kultury úzce souvisejí i s vnitřní diferenciací na tzv. dílčí 

subkultury. Subkultury jsou relativně samotné kultury, které vznikají v konkrétních 

oblastech organizační struktury. Jsou charakteristické odlišnými normami chování či 

odlišnou hierarchií hodnotových preferencí. Bedrnová (2002) uvádí tyto typy diferenciace: 
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 mezi různými úrovněmi řídící hierarchie (odlišnou kulturu můžou mít 

dělníci, administrativní pracovníci a řídící pracovníci atd.) 

 mezi jednotlivými funkčními oblastmi (odlišnou kulturu mají pracovníci 

logistiky, informatiky, managementu, výroby atd.) 

Předpoklady pro existenci subkultur jsou převážně tam, kde podnik vykazuje znaky 

slabé podnikové kultury a daná kultura neplní úlohu spojujícího činitele, zabezpečující 

jednotnost vnímání a myšlení pracovníků firmy. Vznikat mohou i v kulturách silných, kde 

převažující kultura zastává úlohu spojujícího činitele a jednotlivé subkultury tak nejsou 

v rozporu, jež by byl škodící a kontraproduktivní. 

 

2.7. Zdroje podnikové kultury 

 

Na obsah (jednotlivé prvky) a sílu podnikové kultury působí celá řada faktorů. 

Shein (2004) nejčastěji zmiňuje tyto následující faktory: vliv prostředí, vliv zakladatele, 

vliv velikosti a délky existence podniku, vliv využívaných technologií.  

2.7.1. Vliv prostředí 

 

Do této kategorie patří sociokulturní faktory, podnikatelské a tržní faktory, 

konkurenční prostředí, požadavky a vyjednávací síla zákazníků a zejména národní kultura 

a profesní zaměření. Národní kultura, respektive její základní přesvědčení a hodnoty, jsou 

v daných kulturách hluboce zakořeněny a respektovány, proto se tyto prvky odráží i 

v organizační kultuře. Takto to funguje i v případě profesního zaměření. Profese spjaté 

s určitým typem vzdělání a zájmy ovlivňují kulturu a myšlení v homogenních 

organizacích, které se zabývají příslušným předmětem činnosti. Vliv profesního zaměření 

se může odrážet i v heterogenních podnicích, v podobě subkultur jednotlivých funkčních 

oblastí v organizaci. Také podnikatelské, tržní prostředí, obsah podnikání a charakteristiky 

trhu podněcují vznik určitých předpokladů, hodnot a norem v podniku. Pokud se 

zaměstnanci organizace neztotožní s hodnotami konzistencí s prostředím, podnik může být 

ohrožen ve věci úspěšnosti, výkonnosti, konkurenceschopnosti a samotné existence 

podniku (Schein, 2004). 
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2.7.2. Vliv zakladatele 

 

V tomto případě se nemusí jednat pouze o působení zakladatele. Jako zdroj může 

být označen také vlastník, manažer nebo dominantní vůdce. Zakladatelé organizace totiž 

od počátečního období existence podniku formují obsah organizační kultury v souladu 

s vlastními základními přesvědčeními, hodnotami, normami chování a artefakty (Schein, 

2004). 

2.7.3. Vliv velikosti a délky existence podniku 

 

Podnik se neustále vyvíjí a prochází charakteristickými evolučními fázemi, které 

pochopitelně formují a ovlivňují organizační kulturu. Schein (2004) definuje tři fáze 

vývoje podniku s ohledem na organizační kulturu. Vývoj začíná počáteční fází, kde kultura 

slouží jako důležitý zdroj energie a síly, převažují neformální vztahy a vše směřuje 

k prosazení podniku. Vývoj pokračuje přes fázi středního věku, kde je podnik už zaveden a 

upřednostňuje se zde snaha o růst či stabilitu výkonu prostřednictvím pevné organizační 

struktury a budováním jasnějších hodnot a norem chování. Poslední vývojová fáze je 

charakteristická interní stabilitou nebo naopak obdobím stagnace. Některé aspekty kultury 

se stávají dysfunkčními. Podnik se může transformovat přizpůsobením na dynamicky 

variabilní prostředí a adaptací vnitřních sil na vnější vlivy nebo dostat se do stádia 

destrukce. 

2.7.4. Vliv technologie 

 

Využívané technologie ovlivňují mnoho podnikových procesů, interních záležitostí 

a také chování podniku navenek. Různé technologické inovace vybízejí ke vzniku nových 

podnikových determinantů a mění podstatu úkolu a způsobu jeho zvládání (Schein, 2004) 

 

2.8. Specifické zdroje a projevy podnikové kultury 

 

Zdroje podnikové kultury, respektive vlivy na podnikovou kulturu, jež jsou 

v předchozí kapitole uváděny, ovlivňují podnikovou kulturu, aniž by ona nějak působila na 

tyto zdroje (např. národní kultura, prostředí, atd.) Existují ovšem další zdroje, které působí 
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na podnikovou kulturu, ovšem tyto zdroje by se dali označit zároveň jako projevy 

podnikové kultury, protože jsou ovlivňovány samotnou podnikovou kulturou. Kovács 

(2013) uvádí tyto zdroje s oboustranným vztahem k podnikové kultuře: 

 Strategie. Představuje vymezení a uspořádání soustavy cílů rozvoje konkrétní 

firmy v tržním prostředí. Dále nastiňuje volbu cesty a plánu využití 

disponibilních zdrojů pro realizaci nadefinovaných cílů, vzhledem k hlavním 

cílovým skupinám firmy. Předpokládá zabezpečení pružného způsobu 

přehodnocování a nastavení cílů na změny a příležitosti podnikatelského 

prostředí 

 Struktura (organizační struktura). Zachycuje vzájemné vazby a funkční 

náplň dílčích částí organizačního uspořádání firmy (divizí, provozů, oddělení 

atd.). Vazby mohou být různé např. energetické, hmotné, sociální, ekonomické, 

informační, technologické aj. Tento soubor vazeb či vztahů nám dává určitou 

formu, která pomáhá zajišťovat procesy organizování dané množiny 

produkčních a řídících činností.  

 Systémy. Patří zde veškeré organizační systémy včetně metod, stylů a systémů 

řízení. Systémy zahrnují všechny informační procedury, procesy a postupy 

prací, které ve firmě probíhají. Obsahují postupy, metody, techniky a 

technologie manažerské práce. Mají usnadňovat hodnocení znalostí, zkušeností 

a dovedností lidí pro plnění jejích poslání v záležitostech vykonávaných v rámci 

firmy a její zákazníků. Například konkrétní systémy řízení (kvality, jakosti atd.) 

ovlivňují, jaké kulturní prvky (přesvědčení, hodnoty a normy) budou 

v organizaci utvářeny a které budou dominantní. Na druhou stranu organizační 

kultura ovlivňuje, jaký systém řízení a daná organizační struktura bude 

osvojena v oblastech, jako jsou kontrola či vzdělávání. 

 Schopnosti. Tedy soubor předpokladů potřebných k úspěšnému vykonávání 

určitých činností, aplikování získaných znalostí a používání potřebných 

dovedností. 
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2.9. Usměrňování podnikové kultury 

      

Z předchozích kapitol je zřejmé, že podniková kultura neexistuje v rámci 

podnikového systému izolovaně. Bezprostředně souvisí a je usměrňována (tzn. změny a 

inovace) dvěma významnými subsystémy. A to podnikovou strategií a organizační 

strukturou. Základní „stavební kámen“ úspěšného či neúspěšného podnikání tvoří 

organizační strategie. Ovšem formování a realizování strategických plánů a rozhodnutí je 

záležitostí lidí, jež jsou nositeli základních prvků kultury (přesvědčení, hodnot, norem a 

artefaktů). Díky absolutně nestabilním podmínkám podnikatelského prostředí je nutné, aby 

strategie a organizační chování (kultura) byly pružné a dokázaly reagovat na veškeré 

změny prostředí. Vztah, vzájemné vazby a působící vlivy mezi kulturou, strategií a 

prostředím zachycuje obrázek 2.9.1. a). 

Obrázek 2.9.1 a) Vztah Strategie, kultury prostředí b) Vztah strategie, struktury, řízení a 

kultury 

 
Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan  NOVÝ et al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 41) 

Zdroj: převzato dle HOFSTEDE,Geert a Gert Jan HOFSTEDE.  Kultury a organizace: Software lidské 

mysli. Praha: Linde, 2007. ISBN80-86131-70-X. (s. 234) 

Samotná podniková kultura v organizačním schématu není striktně to hlavní. Vše se 

odvíjí od toho, jak s ní pracuje a nakládá daný vrcholový management. Je nutné, aby byly 

vyváženy všechny čtyři hlavní složky organizace: strategie, struktura, řízení a kultura. Je 

důležité, aby výkonnost podniku byla neustále porovnávána s jeho cíli. Na základě těchto 

cílů pak vrcholový management utváří strategii. Strategie jsou koncipovány ve stávající 

organizační struktuře se stávajícím systémem řízení a jejich výsledek je formován 

organizační kulturou. Všechny tyto uvedené organizační složky na sebe navzájem působí a 

ovlivňují se. Znázorněno na obrázku 2.9.1. b) (Lukášová, 2010). 
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2.10. Typologie podnikové kultury 

 

Typologie podnikové kultury slouží k utvoření jednotného a pochopitelného obsahu 

sociální reality organizací. Nastiňují nejdůležitější charakteristiky a vytvářejí odlišnosti 

mezi organizacemi. Snaží se co nejvíce zjednodušit pohled na problematiku podnikové 

kultury. V posledních dekádách byl vytvořen nespočet typologií podnikové kultury, avšak 

žádná z těchto typologií není komplexní a vyčerpávající. Konkrétní typologie zachycují 

pouze jen určité aspekty podnikové kultury v určitém kontextu (např. vztah k organizační 

struktuře, vztah k prostředí, vztah k vývoji organizace, vztah k chování v organizaci). Mezi 

nejzákladnější přednášené typologie patří Harrisonova a Handyho typologie a typologie 

podle Deala a Kennedyho (Lukášová, 2010). 

2.10.1. Typologie podle Harrisona a Handyho 

 

Tato typologie vychází ze vztahu k příslušné organizační kultuře daného podniku. 

Jedná se o primární typologii, která je již dávno překonaná, ovšem ve své době byla 

převratná a nastartovala širší zájem o problematiku organizační kultury. Harrison 

specifikoval čtyři základní typy kultur, pojmenoval je jako kulturu moci, kulturu rolí, 

kulturu úkolů a kulturu osob. Později na členění Harrisona navázal Handy, který jednotlivé 

typy kultur popsal prostřednictvím jednoduchých piktogramů, tedy grafických znaků 

znázorňujících pojem nebo sdělení obrazově. (Tureckiová, 2004) 

Kultura moci je podnikovou kulturou, v nichž dominantní postavení zastává jedinec 

či více jedinců v samotném centru podniku. Organizační struktura zde představuje 

pavučinu (viz Obr. 2.10.1.). „Vlákna pavučiny, rozbíhající se ze středu, představují 

paprsky síly a vlivu, navzájem propojené specializacemi a funkčními vztahy.“(Lukášová, 

2004, s. 77). V takovéto struktuře je organizace závislá na vzájemné důvěře a komunikaci. 

Rozhodují osoby ve „středu“ firmy, které neotřeseně vědí všechno a mají neomezenou 

moc. Právě úspěch těchto organizací se odvíjí od schopností osob v centru pavučiny. 

Hrozbou pro tyto organizace je velikost - pavučinová síť se může totiž rozpínat a hrozí 

„protržení“. Nejlepší variantu růstu organizace tak představuje tvorba zcela nových sítí. 

Nejvíce spokojení členové této organizace jsou lidé se sklony k riziku a moci. Kultura 

moci se nejpočetněji vyskytuje v organizacích orientovaných na obchod a finance, 

rodinných firmách či velkých zločineckých organizací.  
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Kultura rolí je založena na dodržování a respektování pravidel, postupů, norem, 

plánů a racionalitě. Role je zde jakási poziční moc. Rolí se také rozumí chování, které je 

očekáváno od pracovníků na určité pozici. Trojúhelníkový štít (viz Obr. 2.10.1.) 

představuje nejvyšší management firmy, řídící nižší organizační stupně. Síla organizace je 

zde zastoupena především v základních pilířích, jež představují konkrétní funkce a 

specializace. Výkon a jakékoliv další projevy navíc, vybočující z dané role, nejsou 

vyžadovány a očekávány. Kultura rolí je úspěšná hlavně ve stabilním a kontrolovatelném 

podnikatelském prostředí.  

Kultura výkonu je situována na úkoly, které mají být splněny, a na projekty, které 

mají být realizovány. Mezi nejdůležitější principy patří zaměření se na výsledky, 

přizpůsobení, ztotožnění individuálních a skupinových cílů a dobře nastavené vztahy spjaté 

se vzájemným respektem, založeným hlavně na schopnostech a výkonnosti, než na věku a 

postavení. Organizační struktura bývá obvykle tvořena sítí či maticí (viz Obr. 2.10.1.), jejíž 

některá vlákna jsou silnější než ostatní a kde pravomoc, spjatá spíše s odborností než 

s pozicí, je soustředěna do jednotlivých průsečíků. 

Kultura osob je kultura, v jejímž středu figurují jednotlivci. Kultura osob se 

vyskytuje například tam, kde se několik individualit (právníci, lékaři, architekti, atd.) 

rozhodne, že je v jejich nejlepším zájmu spojit se a sdílet náklady na provoz, vybavení, 

administrativu a další. Organizační struktura (viz Obr. 2.10.1.) se podobá jakémusi shluku, 

v němž žádný jednotlivec nemá dominantní postavení a kde vztahy fungují na partnerské 

bázi (Tureckiová, 2004). 

Obrázek 2.10.1. Typologie podle Harrisona a Handyho 

 

Zdroj: převzato dle TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004. ISBN 

80-247-0405-6. (s. 142) 
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2.10.2.  Typologie Deala a Kennedyho 

 

Zatímco předchozí typologie spojují obsah organizační kultury přednostně 

k organizační struktuře, ale podle této typologie podnikovou kulturu nejsilněji ovlivňuje 

široké sociální a podnikatelské prostředí, v němž daný podnik funguje. S ohledem na tuto 

predikci autoři, tvořící tuto typologii, prozkoumali stovky firem a na základě výsledků 

identifikovali čtyři základní typy organizační kultury: kulturu drsných hochů, kulturu tvrdé 

práce, kulturu sázky na budoucnost a procesní kulturu. Tyto čtyři typy jsou podle autorů 

determinovány dvěma základními aspekty trhu (viz Obr. 2.10.2.): mírou rizika (spojena 

s aktivitami firmy) a rychlostí zpětné vazby ze strany trhu.  

Obrázek 2.10.2 Typologie podnikové kultury podle Deala a Kennedyho 

 

Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a  Ivan  NOVÝ et al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 80) 

Kultura drsných hochů je kulturou individualistů, kteří mají kladný postoj k riziku, 

avšak potřebují rychlou zpětnou vazbu, zda byly jejich aktivity úspěšné či nikoli. Kvalita 

pracovníka je zde posuzována podle jeho posledního výkonu. V této kultuře se chyby 

netolerují.  Členové této kultury netouží být součástí týmu, chtějí být jedinečnými 

hvězdami. Díky vysokému riziku a možnosti případného neúspěchu jsou pracovníci 

vystavováni extrémně vysokému tlaku. Investice do dlouhodobých projektů se nerealizují. 

Firmy s kulturou drsných hochů neumějí profitovat ze spolupráce. Tento druh kultury se 

převážně vyskytuje v zábavním průmyslu, v oblasti kosmetiky, reklamy a manažerského 

poradenství. 
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Kultura tvrdé práce je charakteristická pro podniky, při jejichž činnosti je míra 

rizika relativně nízká a zpětná vazba trhu rychlá. Důraz je zde kladen na aktivitu a 

iniciativu. Upřednostňována je týmová práce spojená s dobrou atmosférou a zábavou. 

Kultura tvrdé práce se nejčastěji vyskytuje u prodejních organizací a u firem 

specializujících se na masového konzumenta (McDonald´s). Jednou z nejdůležitějších 

hodnot kultury tvrdé práce je zákazník a jeho potřeby. Hrdiny této kultury jsou nejlepší 

prodejci či dělníci, jejich úspěch se pak poměřuje podle prodaného či vyrobeného 

množství. Důležité aspekty této kultury jsou také slogany, kluby, výroční shromáždění, jež 

mají za úkol podpořit morálku a motivaci pracovníků. Dalším identifikátorem těchto 

příslušníků kultury je fakt, že se ztotožňují spíše s vykonávanou činností než konkrétní 

firmou. Příslušníci této kultury se proto nesnaží o definování příčiny neúspěchu, nýbrž 

upřednostňují raději změnu firmy. 

Kultura sázky na budoucnost se objevuje v podnicích, kde jsou rizika rozhodování 

velká, ale zpětná vazba velmi pomalá. Investice jsou peněžně obrovské až enormní a trvá 

dlouhá léta, než se společnosti navrátí či naopak. Příkladem takových kultur jsou letecké, 

naftařské, jaderné, chemické či farmaceutické investujících do nových výrobních systémů 

a dalších vývojových inovací. Takové investiční rozhodnutí je pro firmu existenční a 

jakékoliv chyby se nepřipouští. Každý rok musí být rizika kontrolována a maximálně 

eliminována. Lidé fungující v této kultuře, plně respektují organizační hierarchii, autoritu a 

technickou kompetenci. Pracovníci jsou na sobě závislí, jsou podporovány rituální firemní 

shromáždění a rozhodování je centralizované. Mladí pracovníci vykonávají nejprve 

jednoduché firemní práce, než „uzrají“ a stanou se kompetentními. 

Procesní kultura se vyskytuje ve firmách s nízkým rizikem a malou nebo téměř 

žádnou zpětnou vazbou, kde se pracovníci koncentrují více na to, jak věci dělají, než na to, 

co vlastně dělají. Tato kultura je typická pro banky, pojišťovna a státní správní instituce. 

Mezi primární hodnoty této kultury patří zaměřenost na přesnost, smysl pro detail a 

technická dokonalost. Hrdinové zde představují pozice a ne konkrétní persony. Struktura 

systému a s ní související náležitosti jsou díky důrazu na pozici zcela zřetelné. Známkou 

úspěchu je postup výše v rámci organizační struktury. Procesní kultura funguje ve stálém a 

známém prostředí, není však schopná rychlé reakce a predikce do budoucna (Lukášová, 

Nový et al., 2004). 
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2.11. Podniková kultura a konkurenceschopnost 

 

Konkurenceschopnost či konkurenční schopnost lze charakterizovat jako základní 

podmínku existence podniku, jako schopnost udržovat a rozšiřovat bohatství (majetek) 

vlastníka/ů podniku. Konkurenceschopnost lze chápat jak v relativním, tak absolutním 

smyslu. Relativně je konkurenceschopnost podniku odvozena ze současné pozice firmy 

vůči ostatním firmám. V rámci absolutního vymezení jsou za konkurenceschopné firmy 

brány všechny firmy, které působí na trhu a vykazuje ekonomicky kladné výsledky. Firma 

dosahující v rámci daného odvětví nadprůměrných výsledků u rentabilních ukazatelů 

disponuje konkurenční výhodou. Na trhu setrvávají a zároveň jsou úspěšné pouze firmy, 

které dokážou využít svou konkurenční výhodu a vyzrát nad svými konkurenty (Gregar, 

2001). 

V současné době se klade větší důraz na nové, širší pojetí konkurenceschopnosti. 

Konkurenceschopnost firmy nelze definovat a zkoumat pouze z pohledu finančního zdraví, 

inovačního dynamismu a dalších měřitelných ukazatelů, ale je nezbytné ji hodnotit i 

z pohledu dalších podnikových prvků jako integrity, identity, mobility, suverenity a dalších 

projevů působících na podnikovou kulturu. Nesoulad výše zmíněných prvků totiž může 

firmu ohrozit z mnoha hledisek (ekonomické, sociální, politické, atd.). Níže jsou nastíněny 

některé tyto prvky (Tomek, 2009). 

 

Identita je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů konkurenceschopnosti. 

Utváří ji soubor vnitřních a vnějších znaků, které podnik identifikují a vytváří celistvý 

obraz o funkčnosti podniku pro okolní složky prostředí. Patří zde například filozofie, cíl, 

marketingový plán společnosti, zastupující symboly, design, image a rituály. Identita je 

také tvořena nejrůznějšími materiály společnosti (elektronické, tiskové a materiální), 

interní a externí komunikací a portfoliem společnosti.  Identita představuje jakési nalezení 

vlastní osobitosti firmy. Vysoký stupeň identity zaměstnanců se svým podnikem je 

nejvyšším projevem funkčnosti podnikové kultury (Vysekalová, 2009). 

Integrita představuje pružnost a dynamičnost firmy. Je tvořena souladem dvou 

protikladných složek, a to identitou jednotlivých členů či složek firmy a na straně druhé 

identitou samotné firmy (Tomek, 2009). 
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Mobilita v podniku bývá definována jako pohyb v čase, přemisťování materiálních 

a nemateriálních prvků, vztahů a nejrůznějších činností podniku. Ukazuje schopnost firmy 

reagovat a adaptovat se na podněty vnitřní a vnější povahy (Vysekalová, 2009). 

Suverenita zobrazuje začlenění společnosti v podnikatelském prostředí. Firma 

bývá označována za suverénní v případech kdy účelně a účinně rozhoduje o svém vývoji a 

konkrétní svá rozhodnutí pak úspěšně realizuje (Vysekalová, 2009). 

Pro komplexní vykreslení složek a celého mechanismu konkurenceschopnosti se 

používá model IDINMOSU (viz Obr. 2.11.1). Základ konkurenceschopnosti jakéhokoli 

podniku je tvořen podnikovou vizí a strategií, „ztělesněnou“ vlastníkem a vrcholovým 

managementem firmy. Podnikatelské prostředí je zde zastoupeno lidskou společností, 

živou i neživou přírodou a časoprostorem. Vrcholem konkurenceschopnosti jsou pak už 

několikrát zmiňované prvky identita, integrita, mobilita a suverenita podniku (Mikoláš, 

2005). 

Obrázek 2.11.1. Model konkurenceschopnosti IDINMOSU 

 

Zdroj: zpracováno dle MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada, 2005. 

ISBN 80-247-1277-6 

Jestliže podnik chce dosahovat konkurenceschopnosti pomocí strategického řízení, 

musí být schopen nadefinovat prvky systému řízení (Gregar, 2001): 
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- kritéria konkurenceschopnosti podniku.  

- parametry (měřitelné ukazatele) konkurenceschopnosti podniku 

- nástroje řízení konkurenceschopnosti podniku 

 

Pokud se chce podnik hodnotit i z vnitřního pohledu, je třeba definovat základní 

parametry ovlivňující jeho výkonnost, tj. úroveň techniky a technologie, úroveň řízení 

procesů, úroveň informatiky, úroveň lidských zdrojů a úroveň managementu (Tomek, 

2009). 

Podniková kultura je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují 

konkurenceschopnost a prosperitu podniku. Konkurenční schopnost podmiňuje výkonnost 

podniku, lze tedy tvrdit, že pokud je daný podnik konkurenceschopný, měl by být i 

výkonný. Na základě poznatků této i kapitol výše by měl konkurenceschopný podnik 

splňovat různorodá kritéria výkonnosti. Proto zbytek teoretické části a celá praktická část 

této diplomové práce se orientuje na poznatky o rysech a projevech podnikové kultury 

s vazbou na výkonnost podniku. 

 

2.12. Podniková kultura a výkonnost 

 

Význam vlivu podnikové kultury na výkonnost začal být vědecky zkoumán a 

posléze přijat veřejností na počátku osmdesátých let. Lukášová (2010) uvádí několik 

autorů, kteří se systematicky zabývali vztahem podnikové kultury a výkonnosti. Výzkumy 

se většinou prováděli v úspěšných firmách, kde se postupně hledaly společné rysy, které by 

se podařilo specifikovat a prokázat jejich pozitivní vliv na výkonnost organizace. Mezi 

průkopníky patří Silverzweig a Allen, kteří na základě probádání osmi případových studií 

dospěli k závěru, že mezi podnikovou kulturou a výkonností podniku existuje velmi úzký 

vztah. Další autoři výzkumů zabývající se touto problematikou jsou Peters a Waterman, 

Rousseau, Calori a Sarnin a mnoho dalších. V té době se ovšem neprováděly výzkumy 

organizací se slabšími finančními výsledky a proto mnohým výzkumům tento fakt posléze 

ubíral na hodnověrnosti, neboť dříve prosperující a efektivní organizace se stávaly 

neúspěšnými. Proto další výzkumy o vztahu výkonnosti a podnikové kultury byly 

prováděny výrazně systematičtějším způsobem. Za všechny Lukášová (2010) uvádí tyto 
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autory známých studií o problematice organizační kultury - Denison, Kottler a Heskett, 

Cameron a Quinn a Brown. 

Metodologie používané při výzkumech vztahu kultury a výkonnosti podniku 

obsahují většinou tematicky orientované dotazníky a analýzy nejrůznějších finančních 

ukazatelů, měřících výkonnost firmy. Práce se také především zaměřovaly na identifikaci 

konkrétních aspektů podnikové kultury a jejich vztahu k výkonnosti a efektivnosti řízení 

změn. Denison pak vyjadřuje efektivnost jako funkci názorů a hodnot, sdílených členy 

organizace, manažerských praktik a postupů v podniku a podnikatelského prostředí, jež 

oba předešlé faktory determinuje a ovlivňuje (Šigut, 2004). 

Za nejvýznamnější vlivy na výkonnost organizace se považují síla a obsah 

organizační kultury a vzájemná kombinace dalších faktorů souvisejících s těmito dvěma 

vlivy. Zprvu se autoři domnívali, že pro výkonnost organizace je stěžejní především síla 

podnikové kultury. Predikovalo se, že silná podniková kultura napomáhá organizacím 

dosahovat lepších finančních výsledků a celkové výkonnosti. Ovšem časem však autoři 

dospěli k faktu, že silná podniková kultura nemusí být pro tíženou výkonnost každého 

podniku vhodná. Dle některých autorů organizace se slabou či slabší podnikovou kulturou 

mohou reagovat flexibilněji na nejrůznější podněty přicházející zvenčí a mohou se lépe 

přizpůsobovat změnám. Vedle působení síly podnikové kultury na výkonnost podniku se 

autoři zajímali také o samotný obsah podnikové kultury. Někteří autoři dospěli k závěrům, 

že „vhodný“ obsah organizační kultury ve velké míře stimuluje výkonnost organizace (viz 

Obr. 2.12.1.). 

Obrázek 2.12.1. Vztah mezi vlivy podnikové kultury a výkonností podniku 

 

Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a  Ivan  NOVÝ et al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 53) 
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V rámci rámcové shrnutí poznatků z jednotlivých výzkumů a studií proběhnuvších 

v uplynulých desetiletích, se podařilo specifikovat tyto rysy a vlastnosti síly a obsahu 

podnikové kultury, u nichž byla prokázána bezprostřední souvislost s výkonností podniku. 

Lukášová (2010) uvádí především tyto teorie: 

 silná kultura jako determinanty výkonnosti firmy 

 participativní, angažovaná kultura jako determinanty výkonnosti 

 kontextuálně a strategicky vhodná kultura jako determinanty výkonnosti firmy 

 adaptivní kultura jako determinanty výkonnosti firmy 

 kulturní přiměřenost manažerských praktik jako determinanty výkonnosti firmy 

 

2.12.1.  Silná kultura jako dominanty výkonnosti firmy 

 

Silná kultura byla podrobněji nastíněna v jedné z předchozích kapitol. Bedrnová 

(2002) konstatuje, že pro výkonnost podniku má silná kultura své výhody a nevýhody. 

Výhoda je například ve vytváření souladu mezi vnímáním a myšlením pracovníků. 

V takovém případě je usnadněna podniková komunikace a redukovány či úplně 

eliminovány konflikty uvnitř organizace. Silná kultura usměrňuje chování lidí díky sdílení 

společných podnikových hodnot a norem. Výhodou může být rovněž sdílení společných 

hodnot a cílů. Tyto uvedené výhody jsou klady z pohledu organizace a její výkonnosti. 

Ovšem silná organizační kultura může mít přínosy pro jednotlivce a jeho výkonnost. 

Prostřednictvím kultury jsou pracovníkům zprostředkovány normy a vzorce chování, čímž 

se snižuje pocit nejistoty a díky následnému sdílení společných hodnot a norem se 

navyšuje emocionální pohoda a celková spokojenost pracovníků. 

Mezi nevýhody silné organizační kultury patří především fixace organizací na 

minulou zkušenost. Což vede k uzavřenosti a ignoraci signálů z vnějšího okolí. Silná 

podniková kultura může získávat rysy arogance a zahleděnosti do sebe, kde v konečném 

důsledku může být poškozena ekonomická výkonnost firmy. Silná kultura rozvíjí negativní 

postoj vůči změnám v organizaci (Bedrnová, 2002). 
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2.12.2. Vliv participace a angažovanosti pracovníků na výkonnost podniku 

 

Denison (2014) ve svém modelu zdůrazňuje angažovanost jako nezbytnou součást 

výkonnosti organizace. Znakem angažovanosti a participace v kultuře je fakt, že 

zaměstnanci organizace se chovají: 

- aktivně, iniciativně a ve prospěch cílů organizace 

- autonomně (samostatně) 

- loajálně vůči organizaci 

Denison in Lukášová (2010) v rámci angažovanosti zaměstnanců v souvislosti 

s výkonností hovoří o zapojení pracovníků do své práce, kvalitním sdílení informací, 

týmové práci při realizaci úkolů, přesvědčení zaměstnanců o jejich pozitivním vlivu na 

fungování organizace. Aby bylo dosahováno vysoké angažovanosti a energetičnosti 

pracovníků je nezbytné, aby organizace pracovníkům umožňovali a zabezpečovali 

soustavný rozvoj znalostí a dovedností, prostřednictvím formálních a neformálních 

nástrojů. Aby se snažily vytvářet a posilovat orientaci na zákazníka a kvalitu 

poskytovaných produktů či služeb. 

Wiley (2010) se zabýval klíčovými vazbami mezi angažovanosti pracovníků a 

výkonností organizace. Po analýze velkého množství případových studií tvrdí, že byl 

zřetelně prokázán pozitivní vliv hlubokého zapojení zaměstnanců v procesech organizace. 

Na základě těchto závěrů zkonstruoval tzv. „Linkage Research Model“, který nastiňuje 

vzájemné působení procesů v organizaci s ohledem na zaangažovanost pracovníků. Model 

ukazuje vyvolané důsledky z působení kvalitativních metod vedení s důrazem na 

angažovanost pracovníků. Metody vedení ovlivňují výsledky zaměstnanců. Dobré 

výsledky zaměstnanců se promítají do výsledků zákazníků. Všechny tyto skutečnosti pak 

vyúsťují ve vysokou výkonnost a efektivnost organizace (viz Obr. 2.12.2). 



 

- 35 - 
 

Obrázek 2.12.2. „Linkage Researche Model” 

 

Zdroj: zpracováno dle WILEY, Jack. W. Using Linkage Research to Drive High 

Performance: A Case Study in Organizational Development – Case study, Kenexa 

[online], 2010, dostupné z WWW: http://www.kenexa.com/getattachment/56cfdf70-967d-

45b1-9760-77e8967924fa/Using-Linkage-Research-to-Drive-High-Performance--.aspx. (s. 

1) 

2.12.3. Kontextuálně a strategicky vhodná kultura jako determinanty výkonnosti firmy 

 

Podle mnohých autorů podniková kultura členy organizace aktivuje a nasměrován 

je k cílům. Proto výrazně závisí na tom, zda je kultura kontextuálně a strategicky 

přiměřená. Jestliže je podniková kultura dostatečně silná a v souladu s obsahem strategie 

organizace tím, že napomáhá implementaci strategie, přispívá rovněž k výkonnosti 

organizace (Lukášová, 2010). 

Organizační kultura se mnohdy může se strategií rozcházet, ba dokonce může 

docházet i k rozporu, což vytváří překážky pro úspěšnou realizaci strategie v organizaci. 

Brown in Lukášová (2010) uvádí čtyři logicky možné varianty řešení tohoto rozkolu: 

Metody vedení 

 orientace na zákazníka 

 důraz na kvalitu 

 vzdělávání a trénink 
zaměstnanců 

 zangažovanost/zmocnění 

Výsledky u zaměstnanců 

 informace/znalosti 

 týmová práce/spolupráce 

 celková spokojenost 

 věrnost zaměstnanců 

Výsledky u zákazníků 

 vstřícná obsluha a služby 

 kvalita výrobku 

 celková spokojenost 

 věrnost zákazníků 

Výkonnost 

 vzrůst prodeje 

 podíl na trhu 

 produktivita 

 dlouhodobá ziskovost 
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 Ignorace kultury. Jedná se o velmi riskantní krok, ke kterému ve firmách 

dochází pouze zřídka kdy. 

 Obejití kultury. V podstatě tento krok znamená vhodné určení adekvátních 

prostředků pro implementaci strategie, které nejsou v rozporu s kulturou, ale 

směřují k žádoucímu cíli. Jedná se například o situaci, kdy se firma snaží o 

vybudování vztahů s momentálně nelukrativními zákazníky z důvodu 

předpokládané budoucí výhodnosti. Prémie jsou ovšem ve firmě odvozovány ze 

ziskovosti provedených zakázek, což tomuto záměru nenahrává. Odstranění 

stávajícího systému prémií by mělo za následek rezistenci pracovníků. Firma 

však může dosáhnout tíženého cíle tím, že pro danou oblast trhu zvolí nového 

pracovníka, jehož odměňování bude spadat pod jiná kritéria. 

 Změna strategie tak, aby odpovídala kultuře. Někdy tento krok může být 

výhodný, ovšem v někdy se může jednat o nesprávný „tah“, který vede 

k problémům organizace. Změna strategie se vyplácí ve chvíli, kdy je k dispozici 

přijatelná alternativní strategie, která bude v souladu s podnikovou kulturou a 

zároveň firma bude zisková a prosperující. 

 Změna organizační kultury tak, aby odpovídala strategii. Jedná se o 

nejnáročnější způsob. Pokud má být změna úspěšná, je nezbytné, aby byla cíleně 

a důsledně řízená. Musí být do posledního kroku promyšlená a systematická. Je 

důležité, aby proces změny byl neustále koordinován 

2.12.4.  Adaptivní kultura jako determinanty výkonnosti firmy 

 

Jedná se o schopnost podniku rychle a cíleně se přizpůsobit vzniklým změnám. 

Některé podniky v tomto velmi vynikají a jiné méně. Autoři studií se v této oblasti 

zabývali otázkou, jaké jsou požadované vlastnosti podnikové kultury, která se projevuje 

vysokou adaptivností. Lukášová (2010) shrnuje veškeré získané poznatky do tří skupin: 

 schopnost organizačního učení a usilovného vnímání poznatků přicházejících 

z vnějšího prostředí, jejich interpretace a reakce na ně 

 zaměřenost na zákazníky, související se schopností vnímání potřeb vnitřních a 

vnějších zákazníků firmy 

 připravenost na jakoukoli změnu, schopnost flexibilní reakce na změnu procesu 

či chování za vidinou přizpůsobení se 
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2.12.5.  Kulturní přiměřenost manažerských praktik jako determinanty výkonnosti 

 

V neposlední řadě ovlivňuje podniková kultura výkonnost podniku také tím, že 

podmiňuje aplikovatelnost a funkčnost manažerských praktik, které jsou v podniku 

osvojeny. Je- li obsah kultury kontextuálně a strategicky příhodný, pak manažerské 

praktiky užívané v podniku, by měly být konzistentní s obsahem podnikové kultury a 

charakteristiky kultury by se měly promítat do celé koncepce systému řízení podniku. 

Jednoduše řečeno kultura, která je ve vztahu ke strategii a výkonnosti podniku příznivá a 

uznává konkrétní hodnoty a normy, by měla být ze strany manažerů podporována 

adekvátními metodami a styly řízení. V případě zastávání metod řízení, jež jsou v rozporu 

s obsahem stávající podnikové kultury, dochází k poškozování výkonnosti podniku 

(Lukášová, 2010). 

2.13. Modely organizační kultury ve vztahu k výkonnosti organizace 

 

Na základě publikovaných výzkumů zabývajících se vztahem organizační kultury a 

výkonnosti organizace byly vyvinuty ucelené modely organizační kultury koncipované ve 

vztahu k efektivnosti organizace.  

2.13.1.  Model soupeřících hodnot  B. Quinna a J. Rohrbaugha 

 

Původně autoři Quinn a Rohrbaugh chtěli ve svém výzkumu nalézt hlavní dimenze 

efektivnosti a následně vytvořit jednoduchý a účinný postup, jak organizační efektivnost 

posouvat. „Prostřednictvím výzkumu kritérií organizační efektivnosti však k problematice 

obsahu organizační kultury a jejího vlivu na výkonnost organizace neplánovaně dospěli.“ 

(Lukášová, Nový et al., 2004, s. 60) 

Základ modelu Quinn a Rohrbaugh odvodili ze seznamu 39 možných měřítek 

efektivnosti, přičemž tyto indikátory předložili externím organizačním expertům. Ti 

potom, prostřednictvím multidimenzionálních škál, zredukovali původní počet na 

sedmnáct obecnějších kritérii. Quinn a Rohrbaugh těchto sedmnáct kritérií podrobili 

analýze, kdy cílem bylo nalézt obecnější „zastřenou“ strukturu ležící v ústraní těchto 

kritérií. Takto určili dvě základní dimenze, tvořící osy jejich modelu organizační 

efektivnosti. Na jedné straně flexibilita vs. kontrola, na straně druhé interní versus externí 

zaměření (viz Obr. 2.13.1.). „Kombinací těchto dvou dimenzí vznikly čtyři kvadranty, 
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představující čtyři základní skupiny kritérií organizační efektivnosti. Autoři je označili jako 

lidské vztahy, otevřené systémy, interní procesy a racionální cíle.“ (Lukášová, Nový et al., 

2004, s. 61) 

Každý ze čtyř modelových kvadrantů představuje určitý soubor indikátorů 

organizační výkonnosti. Jednotlivé kvadranty zahrnují především požadované základní 

předpoklady a hodnoty sdílené v organizaci, tedy prvky tvořící jádro organizační kultury. 

„Tak autoři dospěli k tomu, že identifikované čtyři kvadranty vlastně představují čtyři 

základní typy organizační kultury jako důležité determinanty organizačního výkonu.“ 

(Lukášová, Nový et al., s. 61) 

Obrázek 2.13.1. Model efektivnosti organizace 

 

 Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan  NOVÝ et al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 61) 

 

Pro původní terminologii se v průběhu času s dalším zkoumáním této problematiky 

ustálilo nové názvosloví kvadrantů. Lukášová, Nový et al. (2004) vytvořila souhrn těchto 

názvů a změn od prvotního modelu Quinna a Rohrbaugha, až po současné chápání 

jednotlivých kvadrantů. Tento souhrn, obsahující autora či autory studií a anglický 

ekvivalent příslušného kvadrantu, je zachycen v tabulce 2.13.1. 
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Tabulka 2.13.1. Přehled užívaných názvů typů organizační kultury, založených na modelu 

CVM  

 

Lidské vztahy 

 

 

Otevřené 

systémy 

 

Interní procesy 

 

Racionální cíle 

Quinn a 

Rohrbaugh 

(1983) 

 

Skupinová 

kultura 

 

Vývojová 

kultura 

 

Hierarchická 

kultura 

 

Racionální 

kultura 

Quinn a 

Kimberly 

(1984) 

 

Orientace na 

podporu 

 

Orientace na 

inovace 

 

Orientace na 

pravidla 

 

Orientace na 

cíle 

Van Muijen  

(1998) 

 

Klanová 

kultura 

 

Adhockratická 

kultura 

 

Hierarchická 

kultura 

 

Tržní kultura 

Cameron a 

Freeman (1991) 

Cameron a 

Quinn (1999) 

 

Zdroj: převzato dle LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan  NOVÝ et al. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-0648-2. (s. 62) 

 

 

2.13.2. Model D. R. Denisona 

 

Denison (2012) v osmdesátých letech vytvořil koncepční rámec, který postavil na 

základě poznatků, explicitně či implicitně obsažených v tehdejší literatuře věnované 

problematice vztahu organizační kultury a výkonnosti organizace. Efektivnost, respektive 

výkonnost organizace, vysvětluje jako funkci názorů a hodnot osvojených členy 

organizace, manažerských praktik a postupů a podnikatelské prostředí, které na oba tyto 

faktory působí. 

Na základě těchto navzájem na sebe působících skutečností, zahrnutých v tomto 

konceptuálním rámci, a doplňujících empirických výzkumů, vymezil Denison čtyři 

důležité rysy organizační kultury, které v rámci zmiňovaných vztahů determinují 

výkonnost firmy. Pojmenoval je jako angažovanost, konzistenci, adaptabilitu a misi. 

„Míra angažovanosti je podle Denisona především mírou iniciativnosti a 

participace členů organizace. Konzistencí rozumí Denison skutečnost, že určité názory, 
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hodnoty a normy chování jsou v organizaci široce sdíleny a internalizovány. Adaptabilitu 

organizace chápe jako schopnost organizace přizpůsobovat se vnějšímu prostředí, misi 

jako stanovení jasného smyslu existence a směru, kterým se organizace ubírá.“ (Lukášová, 

Nový et al., 2004, s. 59) Tyto nadefinované rysy pak byly zaneseny na dvě základní osy 

externího/interního zaměření a flexibility/stability. V tabulce 2.13.2. níže jsou naznačeny 

vztahy rysů k jednotlivým dimenzím. 

Tabulka 2.13.2 Teoretický model vztahu kultura a výkonnost organizace 

 

Externí zaměření 

 

adaptabilita 

 

mise 

 

Interní zaměření 

 

angažovanost 

 

konzistence 

  

Flexibilita 

 

Stabilita 

 

Zdroj: zpracováno dle STŘÍŽOVÁ, Věra. Podniková kultura a její vliv na konkurenceschopnost podniku. 

Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 

Model byl konstruován tak, aby organizačně kulturní rysy byly propojeny 

s jednotlivými finančními i nefinančními, výkonnostními indikátory podniků. Jako jsou 

například spokojenost zákazníků, návratnost investovaného kapitálu, ziskovost, hodnota 

pro majitele, spokojenost zaměstnanců a mnoho dalších. Komplexnost modelu by měla 

organizacím napomáhat k pochopení propleteností jednotlivých aktivit s finální výkonností 

organizace. Toto tvrzení podkládá svými nejnovějšími výzkumy mezi lety 1996-2004. 

Firmy dosahující nízkého skóre v daných čtyřech rysech dosahovaly patrně nižších 

výsledků i u ukazatelů jako jsou jednotlivé rentability či růst tržeb. Slabší výsledky byly 

prokázány i u nefinančních ukazatelů jako je spokojenost zákazníků či zaměstnanců 

(Denison, 2014). 

Denisonovi se jednoznačně podařilo prokázat souvislosti mezi organizační kulturou 

a výkonností organizace. Proto lze tento model považovat za velmi vhodný pro šetření 

podnikové kultury ve vztahu k výkonnosti respektive konkurenceschopnosti podniku. 

Právě model Denisona a jeho doplňky a výstupy (oficiální dotazník a vyhodnocovací graf) 

budou využity jako hlavní výzkumný nástroj praktické (empirické) části této diplomové 

práce. Na základě výstupů z doprovodného Denisonova dotazníku pak bude analyzována 
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současná podniková kultura zkoumaného podniku ve vztahu k jeho efektivnosti. Proto 

podrobnější charakteristika tohoto modelu, jednotlivých dimenzí a podkategorií, rozbor 

dotazníku a možných výstupů bude provedena v jedné z kapitol praktické části této 

diplomové práce. 

2.14. Diagnostika organizační kultury 

 

Obecně se dá pojem diagnostika charakterizovat jako rozbor nějakého konkrétního 

jevu či rozbor příčin určitého stavu. Diagnostikou podnikové kultury pak rozumíme 

metodu vhodnou pro nalezení silných a slabých stránek podnikové kultury. Musíme ovšem 

brát na vědomí, že lidé v kultuře „pracovně existující“, této kultuře rozumějí, jenže jejich 

podniková kultura je pro ně natolik samozřejmá, že ji už nevnímají a její uvědomělá 

reflexe je pro ně obtížná. Naopak lidé z vnějšího prostředí jsou schopni vnější projevy 

vnímat, ovšem je pro ně velice komplikované těmto projevům porozumět (Šigut, 2004). 

Podle některých autorů nelze organizační kulturu, pro její živost a složitý 

mechanismus, přímo pochopit a ani zdaleka ji nelze objektivně měřit a identifikovat. 

Diagnóza organizační kultury je subjektivně založený interakční proces, který je přímo 

ovlivněn konkrétními pozorovateli. I přes všechny tyto skutečnosti, diagnostika 

organizační kultury z větší části napomáhá managementu ve věcech, jako jsou orientace 

v organizační atmosféře, rozluštění způsobu myšlení pracovníků a porozumění přístupu 

pracovníků k daným úkolům (Vysekalová, 2009). Hlavním cílem diagnostiky podnikové 

kultury je kvalitní popsání prvků stávající podnikové kultury. Neméně důležité je také 

procento shody diagnostikované kultury podniku s oficiálně deklarovanou podnikatelskou 

filozofií a s prakticky řídícími impulsy. Dále je nezbytné určení povahy podnikové kultury, 

tedy jestli je homogenní nebo zda převládají tendence k utváření subkultur (Šigut, 2004). 

„K tomu, aby byla o obsahu organizační kultury získaná přesná a spolehlivá 

informace, musí být provedena diagnostika organizační kultury, opřená o kvalitní 

metodologii. Typickými situacemi, kdy management organizace informaci tohoto druhu 

potřebuje, jsou například vývoj firemní strategie, řešení problému obtížné implementace již 

zvolené strategie, hledání příčin nízké výkonnosti firmy či plánování fúze, akvizice apod.“ 

(Lukášová, 2010, s. 98) 
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Z pohledu metodiky zkoumání organizační kultury lze vedle diagnostiky 

organizační kultury řadit na stejnou úroveň také Analýzu a Audit organizační kultury. 

Analýzu organizační kultury lze charakterizovat jako všeobecnou metodu zkoumání 

jednotlivých vazeb, složek a vlastností organizační kultury, přičemž ji můžeme realizovat 

jak z pohledu prvků, které jsou pro vnějšího pozorovatele viditelné (chování firmy, 

vyjadřování, artefakty, atd.), tak z pohledu prvků, jež jsou pro pozorovatele z vnější 

viditelné pouze nepřímo či částečně (normy chování a organizační hodnoty) anebo jsou 

naprosto skryté. (základní přesvědčení). Auditem organizační kultury se většinou rozumí 

zevrubné, systematické a periodické zkoumání a následné hodnocení chování organizace, 

jejich cílů a používaných strategií a způsobu jejich plnění. Úkolem je identifikovat 

problémové oblasti, příležitosti a hrozby a poskytnout plán činností směřujících ke zlepšení 

a zefektivnění stávající strategie organizace. Existují dva typy auditů externí a interní. 

Externí audit je realizován vnějšími subjekty podniku. Za cíl si klade ověřit dodržování 

legislativních pravidel a standardů v organizaci. Interní audit provádí specializovaný 

personál ve vlastním podniku. Slouží jako kontrolně informační nástroj mapující veškeré 

procesy a operace napříč organizací (Šigut, 2004). 

2.14.1. Výzkumné metody 

 

Pro diagnostiku podnikové kultury je nezbytné vycházet z analýzy informací 

shromážděných prostřednictvím kvalitativních či kvalitativních výzkumných metod. Nyní 

už se většina autorů shoduje na názoru, že vhodné je použít jak kvantitativní, tak 

kvalitativní metody. Vše však závisí na cíli a účelu výzkumu. Je velmi důležité, aby 

získaná data byla relevantní, správná a srozumitelná.  Hodnotitel získaných dat musí být 

objektivní a nezaujatý (Lukášová, 2010). 

a) Kvalitativní metody 

 

Záměrem používání kvalitativních metod je zisk informací o zkoumaném jevu 

z interního pohledu, tedy pohledu pracovníků organizace a následné odhalení významu 

těchto dat a jejich porozumění. Pozitivem kvalitativních metod je obsáhlost a detailnost 

získaných informací a nastínění organizační kultury i těm, jež nejsou její součástí. Jako 

negativum této metody lze uvést náročnost získávání, zpracování a následné interpretování 

informací. Nevýhoda je rovněž časová a nákladová náročnost. Kvalitativní metody takřka 

neumožňují organizaci takové výstupy, podle kterých by se mohla komparovat 



 

- 43 - 
 

s organizacemi ostatními. Kvalitativní metody je vhodné použít tehdy, pokud je hlavním 

cílem porozumět specifikům kultury dané organizace, při definování obsahu organizační 

kultury a také pro získání o vnitřních a málo přístupných vrstvách organizační kultury 

(Šigut, 2004). 

Lukášová (2010) shledává za nejvyužívanější a nejvýznamnější tyto kvalitativní 

metody: pozorování, individuální (hloubkový) rozhovor, skupinový rozhovor, analýzu 

dokumentů a projektivní metody. Pozorování a rozhovory jsou považovány za metody 

sociologicko-antropologické a mají uplatnění v široké škále vědních disciplín. Avšak 

projektivní metody se řadí spíše mezi psychologické metody, při jejichž využívání se nelze 

obejít bez odborných znalostí z oblasti psychologie. 

Pozorování je metodou cíleného sledování určitého jevu bez předem stanovených 

kritérií. Jedná se o velmi náročnou metodu, neboť aby byl pozorovatel schopen vnímat a 

zaznamenat vše podstatné, musí mít rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Z hlediska konkrétního 

aktu může být pozorování zúčastněné nebo nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování je 

výzkumník součástí organizace a přímo se podílí na organizačním dění. Zatímco při 

nezúčastněném pozorování výzkumník není členem organizace a do organizace pouze za 

účel pozorování dochází.  Jako předmět pozorování lze označit všechny vnější projevy 

organizační kultury (Lukášová, 2010). 

Rozhovor (Interview) je taková technika sběru informací, při níž jsou informace od 

zkoumaných osob (respondentů), získávány prostřednictvím ústně kladených otázek. 

Rozhovor lze provádět „tváří v tvář“ či telefonicky. Podle míry variability a struktury 

rozhovoru lze rozhovor dělit na standardizovaný, nestandardizovaný a 

polostandardizovaný (Dušková, 2011). 

Individuální (hloubkový) rozhovor je nestandardizovaný druh rozhovoru, který je 

prováděn podle předem připraveného scénáře. Výzkumník nepátrá po odpovědích na 

předem nadefinované otázky, nýbrž se řídí podle tzv. tematických bloků, na základě 

kterých klade volné dotazy a snaží se pružně reagovat na situaci, aby v co největší míře 

stimuloval odpovědi respondenta (Lukášová, 2010). 

Skupinový rozhovor se řídí, stejně jako rozhovor individuální, podle předem 

připraveného scénáře. Ve skupinovém rozhovoru se využívá vzájemné reakce a výměny 

názorů členů dotazované skupiny. Skupinový rozhovor je často využívanou metodou, 
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ovšem je velmi náročný na organizaci, moderaci a kvalitu pořizovaného záznamu 

(Dušková, 2011). 

Analýza dokumentů se využívá pouze jako doplněk dalších metod při diagnostice 

podnikové kultury či jiných oblastí. Může se zaměřovat na pouhé obecné zjišťování 

informací anebo hlubší analýzu a hledání významů a souvislostí získaných analýzou. 

Dokumenty, které se stávají předmětem analýzy, jsou dokumenty o průběhu vývoje 

organizace, popisy pracovních pozic, interní směrnice a nařízení, organizační řády, zápisy 

z porad, výroční zprávy a mnoho dalších (Šigut, 2004). 

Projektivní metody diagnostiky organizační kultury „jsou založeny na tom, že 

respondentovi je předložen podnět (popis situace, obrázek, začátek věty, kterou je třeba 

dokončit…), který jej přinutí k interpretaci (situace, obrázku, věty…) založené na jeho 

vlastním kulturním cítění a vnímání.“ (Lukášová, Nový et al., 2004, s. 103) Pro úspěšnost 

této metody musí podnět dostatečně respondenta směrovat a zároveň mu poskytovat 

dostatečný prostor pro vlastní interpretaci.  

b) Kvantitativní metody  

Kvantitativní výzkumné postupy nenahlíží na zkoumanou problematiku organizační 

kultury z pohledu příslušníků kultury, ale naopak z vnější, nezainteresované strany. Tyto 

metody jsou založeny na mapování výskytu konkrétních znaků a testování stanovených 

hypotéz. Respondent zde nepopisuje svůj pohled na daný jev, nýbrž odpovídá na 

předdefinované otázky. To vede k omezení výpovědí respondenta pouze na požadované 

varianty zvolené výzkumníkem. Mezi pozitiva kvantitativních metod patří snazší získávání 

dat, možnost užití vícerozměrných metod statické analýzy, možnost provádění opětovných 

šetření a možnost provést mezipodnikové srovnávání. Negativa jsou určení počtu 

zkoumaných proměnných a rozhodnutí, které nejlépe vypovídají o obsahu organizační 

kultury či jiné zkoumané oblasti. Základními kvantitativními metodami jsou pozorování, 

ústní a písemné dotazování (Lukášová, 2010). 

Písemné dotazování patří mezi druhy nepřímé komunikace, při níž tazatel získává 

od respondentů na předdefinované otázky písemné odpovědi. Jedná se o dotazování, které 

je zprostředkované formulářem, do něhož se respondent snaží zanést své odpovědi. Jedna 

z nejpoužívanějších technik písemného dotazování je dotazník. Písemné dotazování 
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zároveň patří k nejrozšířenějším metodám pro diagnostiku organizační kultury (Dušková, 

2011). 

Dotazník je písemná technika dotazování, která se snaží získat všelijaké informace 

o sociální realitě. Většinou obsahuje úvod, položky (otázky či tvrzení) a odpovědi. 

Konstrukci dotazníku by se měla věnovat maximální pozornost, neboť zde není prostor pro 

doplňující otázky, jako třeba u rozhovoru. Dotazníky představují snadnou a rychlou 

variantu sběru dat na poměrně velkém množství respondentů. Dotazníkovým šetřením se 

pokoušíme specifikovat ty aspekty organizační kultury, v nichž se obsah kultury nejvíce 

odráží. Ovšem je zcela vyloučené, aby se všechny položky dotazníku dotýkaly všech 

aspektů, které jsou pro zkoumaný jev relevantní (Lukášová, 2010). 

Pro čerpání poznatků z diagnostiky organizační kultury a následného přijímání 

manažerských rozhodnutí, je nezbytné, aby byly otázky orientované na zjištění obsahu 

kultury organizace v rámci takových aspektů, jež jsou z hlediska důsledků pro chování 

organizace a případného řešení manažerského problému důležité. V návaznosti na 

diagnostiku podnikové kultury existuje mnoho různých typů dotazníků. Autoři Ashkanasy, 

Broadfoot a Falkus se dotazníkovou typologii pokusili a vytvořili přehlednou klasifikaci 

jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska účelu dotazníku (viz Obr. 2.14.1.). 

Obrázek 1.14.1. Klasifikace dotazníkových metod diagnostiky organizační kultury 

 

Zdroj: zpracováno dle LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 

978-80-247-2951-0. (s. 148) 

Typologické dotazníky jsou konstruovány na základě teoretických či empirických 

typologií organizační kultury. Tyto dotazníky napomáhají zjistit přítomnost 
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charakteristické kombinace prvků pro určitý typ kultury a následovně vyčíst míru 

podobnosti zkoumané kultury k danému typu (Vysekalová, 2009). 

Profilové dotazníky rovněž využívají teoreticky či empiricky vymezené dimenze 

organizační kultury. V případě profilových dotazníků se ovšem jedná o analýzu 

vícedimenzionální. Na základě zjištěné míry výskytu jednotlivých prvků organizační 

kultury, odpovídajících jednotlivým dimenzím, určíme pozici analyzované kultury v těchto 

dimenzích. Výsledkem je pak profil, který poskytuje popis obsahu dané organizační 

kultury (Vysekalová, 2009). 

Ashkanasy, Broadfoot a Falkus in Lukášová (2010) dále rozlišují tyto subkategorie 

profilových dotazníky: 

 Deskriptivní dotazníky se používají k popisu obsahu organizační kultury. 

Tento typ profilových dotazníků se zaměřují na identifikaci přítomnosti 

konkrétních hodnot a norem v organizaci. Vyvolávají diskuzi nad výsledky 

šetření. 

 Dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů efektivnosti jsou 

konstruovány za účelem nalezení těch charakteristik organizační kultury, které 

stimulují výkonnost organizace. 

 Dotazníky zaměřené na zjišťování souladu měří míru shody či souladu hodnot 

mezi různými složkami organizace. Může se jednat o hodnoty zastávané 

pracovníky vs. hodnoty zastávané managementem organizace nebo hodnoty 

jedince vs. organizační hodnoty. 
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3. Charakteristika vybrané organizace 

3.1. Představení společnosti 

 

Společnost GalvanKo s.r.o. se zabývá poskytováním služeb z oblasti chemického 

průmyslu. Primárně se společnost specializuje na dekorativní chromování. Právě 

dekorativní chromování je ze 70% zdrojem všech zakázek, tedy i příjmů společnosti. 

Ovšem společnost také nabízí služby, jako jsou pokovování, povrchová úprava kovů, 

mědění, moření, niklování, broušení a renovace auto-moto dílů a veteránů a další činnosti. 

GalvanKo s.r.o. poskytuje služby převážně pro tuzemský trh, zahraniční zakázky jsou 

zatím ojedinělé. Proces dekorativního chromování se dá charakterizovat jako pokovení 

libovolnými systémy protikorozních povlaků s vysokou korozní odolností. Jeho součástí 

jsou doprovodné procesy jako příprava materiálu broušením, kartáčováním, leštěním. 

Samotné dekorativní chromování, tedy nanášení vícevrstvého povlaku, probíhá v pěti 

krocích: předmědění, mědění, pololesklé niklování, lesklé niklování a finálně chromování. 

Služby společnosti GalvanKo s.r.o., nejčastěji vyhledávají firmy specializující se na 

výrobu komponentů pro automobilový (střešní nosiče, výfukový systém, zvedáky apod.) a 

průmyslový trh (kovové součástky, trubky, skladové regály apod.). Příklad za všechny je 

společnost Bosal. Společnost Bosal patří mezi pětici největších a nejčastějších zákazníků 

společnosti GalvanKo s.r.o. Bosal pravidelně společnosti GalvanKo s.r.o. zadává zakázky 

na dekorativní chromování jejich výfukových systémů. Takto pochromované výfuky pak 

společnost Bosal dodává světoznámým automobilovým závodům, které z těchto součástek 

či komponentů konstruují automobily své značky.  

3.2. Základní informace  

 

Název společnosti: GalvanKo s.r.o. 

Forma podnikání: společnost s ručením omezením (základní kapitál 200 000 Kč) 

Adresa společnosti: Areál Tatry 1451/7, Kopřivnice, 742 21 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 27. 10. 2007 

IČO: 28172221 

Společník: Ing. Petr Latka (od roku 2010 samostatně) 

Jednatel: Ing. Petr Latka  
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Ve všech záležitostech jedná jménem společnosti jednatel samostatně. Není zřízena žádná 

valná hromada a dozorčí rada. 

 

3.3. Charakter společnosti a její vztah k zaměstnancům 

 

Společnost GalvanKo s.r.o. (dále jen GalvanKo) představuje typický model společnosti 

podnikající v chemickém průmyslu. GalvanKo  se především soustřeďuje na špičkovou 

kvalitu poskytovaných služeb, v co nejkratším intervalu, tak aby bylo docíleno co největší 

ziskovosti. Všichni pracovníci napříč organizační strukturou jsou za svou odvedenou práci 

odpovědni.  Společnost požaduje od svých zaměstnanců stabilní, vysoký a hlavně 

bezchybný výkon s maximálním nasazením. Požadavek bezchybného výkonu je především 

spjat s dělníky na hale. Je totiž nezbytné, aby dělníci striktně dodržovali jednak 

bezpečnostní zásady a stanovy a také přesné technologické postupy. Zanedbaná či chybná 

práce, způsobená nerespektováním bezpečnostních zásad spjatých s chemickým 

průmyslem, může způsobit újmu dělníkovi na zdraví, ba dokonce ohrozit jej na životě. 

Dodržování striktních technologických postupů nabízených služeb, tedy jednotlivých 

procesních kroků a přesných časových intervalů, je velmi důležité pro omezení 

zmetkovitosti a minimální prostoje. Narušení technologického postupu jednotlivých 

chemických procesů totiž může způsobit obrovské navýšení nákladů na jednotlivé 

zakázky. I přes důležitost vztahů mezi jednotlivými pracovníky společnosti, zde převládá 

důraz na individuálnost a nestagnující pracovní nasazení. Právě na základě pracovního 

nasazení a plnění pracovních povinností probíhá pravidelné půlroční hodnocení 

zaměstnanců, buď samotným ředitelem společnosti či vedoucími jednotlivými odděleními. 

Vyžadována je zde i týmová práce. Týmová práce ve smyslu kooperace jednotlivých 

oddělení na funkčnosti a provozu celé organizace (z výrobního, technologického a 

obchodního hlediska). U dělnických pozicí by se měla projevovat v rámci spolupráce na 

konkrétních zakázkách, ve smyslu sehranosti a plynulosti procesů.  Z větší části jsou 

procesy prováděny stroji, které ovšem nejsou plně automatizovány a jednotlivé fáze či celé 

procesy se neobejdou bez dělnické manipulace, obsluhy stroje či regulace chemických 

látek v jednotlivých lázních či strojích. Společnost se svými zaměstnanci minulý rok 

podepsala novou kolektivní smlouvu. Ta mimo jiné zaručuje zaměstnancům respekt, 

spravedlivé zacházení, bezpečné pracovní prostředí, ozdravný pobyt (i přes veškeré 
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bezpečnostní a ekologické opatření práce s chemickými látkami zanechává stopy na 

lidském zdraví), příplatky za různé směny a týden dovolené navíc. Společnost usiluje o 

získání certifikátu ISO 9001, který by podpořil rozvoj společnosti. Zakázky společnosti 

GalvanKo často fungují na principu zákaznických auditů. Neustále probíhá rozvoj 

technologií v rámci nabízených služeb společnosti. Dále se zdokonalují různé systémy 

doprovázející jednotlivé služby (například systém odsávání). Zdokonalují se i 

technologické a pracovní postupy, hygienická opatření, které se vztahují k inovacím či 

originálním zakázkám. Proto několikrát ročně ve společnosti probíhá různorodé školení. 

Zaměstnanci jsou neustále seznamovány s novými postupy či směrnicemi. Vedoucí 

jednotlivých oddělení bývají často proškolováni externím ekologem, který jim pomáhá 

implementovat určitá opatření a snaží se zdokonalovat ekologickou stránku společnosti 

(velmi důležité v chemickém průmyslu). Dokonce v minulosti byl přizván externí 

odborník, který vedoucím pracovníkům referoval o náležitostech a prvcích podnikové 

kultury. Na svých webových stránkách se společnost charakterizuje takto: „Jsme si plně 

vědomi důležitosti finální povrchové úpravy, a proto neustále zlepšujeme své postupy se 

zaměřením na výsledný efekt. Jsme vedeni snahou maximálně vyhovět požadavkům 

zákazníka a zhodnotit užitné vlastnosti jeho výrobků. Můžeme Vás ubezpečit, že směřujeme 

k společnému cíli, a to je společná radost z kvalitního výrobku.“ Pro dělnické pozice 

manipulátor, seřizovač a mistr je vytvořen přesný popis pracovního místa, kde je nastíněna 

přesná pracovní náplň, požadovaná znalost technologických a pracovních postupů, 

kvalifikační požadavky pro výkon dané pracovní pozice a související odpovědnost.  

3.4. Organizační struktura společnosti 

 

     S vazbou na velikost a charakter společnosti se zde vyskytuje klasická liniová 

organizační struktura. Společnost zaměstnává 40 zaměstnanců v rovnoměrném počtu mužů 

a žen. Dělníci pracují na tři směny - ranní, denní a noční. Na vrcholu organizační struktury 

je ředitel, kterému jsou přímo podřízeni vedoucí 4 oddělení (výrobní, technologické, 

ekonomické a obchodní) a také jeden manažer na klíčové zakázky. Jednotliví vedoucí pak 

pod sebou mají další podřízené pozice, jako jsou laborant, různé ekonomické pozice, 

fakturant a pomocný technolog. Nejnižší pozice zastávají dělníci, které přímo na hale 

při jejich práci usměrňuje a kontroluje mistr.  

3.5. Vize a poslání společnosti 
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Vize společnosti GalvanKo s.r.o. by se dala charakterizovat jako úsilí stát se lídrem 

na českém trhu v oblasti pokovování prostřednictvím neustálého zvyšování počtu zakázek 

a zvýšení tržního podílu v rámci renovace starých chromových povlaků na auto-moto 

dílech. 

Poslání společnosti by se dalo vymezit jako snaha maximálně vyhovět 

požadavkům zákazníka a zhodnotit užité vlastnosti jeho výrobků, s důrazem na vysokou 

kvalitu poskytovaných služeb, ziskovost a orientaci na kvalitu životního prostředí 

3.6. Hodnoty společnosti 

 

Společnost GalvanKo s.r.o. se snaží o naplnění své výše stanovené vize 

prostřednictvím hodnot, které jsou deklarované vedením společnosti a stejně jako vize jsou 

šířeny, se snahou o co největší pochopení a osvojení, napříč celou organizační strukturou. 

Hodnoty společnosti jsou: 

 Zákazníci 

 Kvalita služeb 

 Ziskovost 

 Technologické a pracovní postupy 

 Bezpečnost a Hygiena 

 Inovace 

 Týmový duch  

 Životní prostředí 

               Tyto hodnoty jsou zaměstnancům dostupné hned v několika variantách. 

V grafické podobě se několikrát vyskytují uvnitř organizačního komplexu. Dále bývají 

prezentovány zaměstnancům při přijímacích pohovorech a připomínány u výše zmíněných 

školení či pravidelných hodnocení. 

3.7. Strategie společnosti 

 

Strategie společnosti GalvanKo s.r.o. je definována takto: stát se jedničkou ve 

službách galvanického pokovování, nabízet portfolio kvalitních a bezkonkurenčních 

služeb, které budou zákazníci vyhledávat.  
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Strategické cíle představují koncové body, které korespondují s vizí a posláním 

společnosti. Jedná se o: 

- jednání s nejvýznamnějšími zákazníky a se zástupci konkurenčních společností 

z oboru povrchových úprav 

- rozvoj technologických a technických inovací 

- kvalita poskytovaných služeb 

- ziskovost 
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4. Analýza aktuálního stavu podnikové kultury ve společnosti 

GalvanKo s.r.o. 

 

Obsahem praktické části diplomové práce je analýza a zkoumání aktuálního stavu 

jednotlivých rysů a dimenzí podnikové kultury, které mají vliv na efektivitu a 

konkurenceschopnost podniku. Celková koncepce dotazníku je tvořena tak, aby odhalila 

jakým způsobem, a do jaké míry se podílí jednotlivé dimenze podnikové kultury na 

celkové efektivitě podniku. Jednotlivé otázky jsou pak konstruovány tak, aby co nejlépe 

identifikovali vlivy jednotlivých rysů na konkrétní dimenze podnikové kultury. 

4.1. Metoda a její charakteristika 

  

             Hlavní metodou průzkumu je Denisonův model a z něho vycházející dotazník tzv. 

DOCS („Denison Organizational Culture Survey“). Denisonův model je založen na více 

než pětadvacetiletém výzkumu samotného autora. Jak je již uvedeno v kapitole o modelech 

organizační kultury ve vztahu k výkonnosti organizace, Denison se zabýval souvislostmi 

mezi dimenzemi organizační kultury a výkonnostními indikátory (růst tržeb a kvality, 

návratnost investic, spokojenost zaměstnanců a další). Denisonův model je komponován 

tak, aby prostřednictvím rozpoznání silných a slabých stránek napomohl organizaci 

upevnit a scelit její organizační kulturu a umožnil tak dosahovat předurčených cílů. Tento 

model je vhodný využít v organizacích, kde probíhá vlastní transformace či změna vedení. 

Lze využít v organizacích s nejasnou a nefungující organizační kulturou. Také se dá rovněž 

aplikovat v organizacích, které chtějí docílit propojení své strategie ve vztahu k lidskému 

potenciálu. Výsledkem výzkumu je dotazník  DOCS. Získané dotazníkové skóre v 

jednotlivých dimenzích dotazníku (organizační kultury) lze díky mnoholetému výzkumu 

na vzorku více než pět tisíc organizací považovat za předpoklad pro efektivitu organizace. 

U organizace s vysokým skóre, lze predikovat úspěšnost a výkonnost. Naopak organizace 

s nízkým skóre, se předpokládá, že nebude dostatečně konkurenceschopná a je místné 

zavést opatření a provést konkrétní změny.  

Grafická podoba Denisonova modelu má tvar kruhu, kdy na středu se nacházejí 

předpoklady a přesvědčení („Beliefs and assumptions“), které jsou obklopeny čtyřmi 

hlavními rysy organizační kultury mise („mission“), adaptabilita („adaptability“), 

angažovanost („involment“) a konzistence („consistency“). Dotazník DOCS je 
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konstruován ze čtyř stěžejních rysů organizační kultury, které dle Denisona determinují 

efektivnost firmy. Každý z těchto rysů organizační kultury je tvořen třemi ukazateli. 

Konkrétní ukazatelé jsou vyhodnocováni na základě pěti položek, které v sobě nesou 

konkrétní tvrzení, s nimiž respondent vyjadřuje míru svého souhlasu. Celkově je dotazník 

tvořen šedesáti položkami, na které lze odpovědět prostřednictvím hodnotící škály od 1 do 

5. Je možné označit vždy právě jednu z pěti možných škálových odpovědí: „rozhodně 

nesouhlasím“, „nesouhlasím“, „neutrální“, „souhlasím“ a „rozhodně souhlasím“. Stupnice 

je stanovena tak, že 1 odpovídá „rozhodně nesouhlasím“ a 5 pak „rozhodně souhlasím“. 

Struktura dotazníku je zachycena na obrázku 4.1.1.  

Obrázek 4.1.1. DOCS - jednotlivé rysy a jejich ukazatele 

     

 

Zdroj: zpracováno dle DENISON, Daniel. Denison consulting. Denison consulting [online], 2014. Dostupné 

z http://www.denisonconsulting.com/model/organizational-culture 

Angažovanost a angažovaná organizační kultura se projevuje silným zapojováním 

pracovníků, u nichž tímto vyvolává pocit spoluvlastnictví a sounáležitosti. Angažované 

kultury lpí spíše na neformálních a dobrovolných, než na striktních byrokratických 

systémech. Na angažovanosti se podílí tyto ukazatele: 

 zmocnění sleduje schopnosti pracovníků a jejich pravomoci k zvládání své 

práce 
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 týmová orientace sleduje podporu týmové práce, jak si zaměstnanci 

navzájem pomáhají při plnění úkolů 

 rozvoj pracovníků sleduje, jak se podnik interesuje ve věcech rozvoje 

schopností a dovedností  pracovníků pomocí školení, vzdělávání, 

rozšiřování kompetencí a učení novým organizačním rolím 

Konzistence by se dala charakterizovat jako sdílení klíčových hodnot a tomu 

souvisejícího myšlení. Tyto skutečnosti slouží jako zdroj organizační stability a vnitřní 

integrity. Na konzistenci se podílí tyto ukazatelé: 

 klíčové hodnoty sledují přehlednost konceptu základních hodnot, které 

stimulují chování a konkrétní rozhodnutí členů organizace 

 shoda sleduje schopnost dosažení souhlasnosti ve vyhrocených 

záležitostech 

 koordinace a integrace sleduje, v jaké míře pracovníci chápou dopady a 

následky svých vykonaných činností na činnosti ostatní  

Adaptabilita představuje systém organizačních norem a přesvědčení, jež rozvíjí 

schopnost organizace rozpoznat, interpretovat a implementovat signály ze svého okolí do 

interních změn chování, které rapidně navyšují šance organizace na setrvání, růst a rozvoj. 

Na adaptabilitě se podílí tyto ukazatele: 

 připravenost na změnu sleduje ochotu organizace k osvojování nových 

myšlenek a implementování nových přístupů 

 zaměření na zákazníka sleduje odhodlání zaměstnanců „sloužit“ svým 

zákazníkům a nalézat nové způsoby, které by naplňovaly jejich očekávání  

 organizační učení sleduje, nakolik se zaměstnanci učí z dřívějších 

organizačních úspěchů a neúspěchů   

Mise ukazuje zaměstnancům, proč dělají danou práci. Jak toto vykonávání práce 

přispívá k naplňování cílů organizace. Mise je utvářena těmito ukazateli: 

 strategický záměr sleduje, jak jsou zaměstnanci seznámeni a sžiti 

s dlouhodobou strategií organizace 
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 cíle sledují, zda existují pro zaměstnance krátkodobé jedinečné pro 

každodenní plnění pracovních povinností 

 vize jak a jakým způsobem je vize organizace zakořeněna v podvědomí 

zaměstnanců 

Dotazník je ještě doplněn o identifikační otázku, která má za úkol zjistit pracovní 

pozici respondenta, tak aby v rámci prováděné analýzy šlo komparovat deklarovanou a 

skutečnou organizační kulturu. Sestavení Denisonova modelu by mělo identifikovat slabší 

oblasti podnikové kultury, které by se následně měly stát předmětem rozhovoru 

s vedoucím společnosti. Rozhovor by měl nastínit konkrétní souvislosti a příčiny možných 

slabších výsledků v jednotlivých oblastech organizační kultury.  

4.2. Metodika průzkumu 

 

Jak je již uvedeno v subkapitole 4.1, hlavní průzkumnou metodou při sběru dat byl 

dotazník DOCS. Doplňující rozhovor měl pak za úkol osvětlit atmosféru ve společnosti, 

vysvětlit souvislosti a příčiny zjištěných výstupů. Sběr dat proběhl v polovině března roku 

2014 v budovním komplexu společnosti. Rozhovor byl pak proveden v posledním 

březnovém týdnu téhož roku. Základní i výběrový soubor tvořili pracovníci ze všech 

pracovních pozicí společnosti. Původně bylo osloveno, ve věci vyplnění dotazníku, všech 

40 zaměstnanců společnosti. Vráceno a vyplněno bylo už jen 38 dotazníků, což představuje 

95% ze základního souboru.  

4.3. Vyhodnocení dotazníku DOCS 

 

Výstupy dotazníku byly zpracovány pomocí softwaru microsoft Excel. V Excelu 

byla z výstupů vytvořená datová matice a kódovník. Z výsledných dat pak byly podle 

oblastí Denisonova modelu tvořeny procentuální a grafické výstupy. Z veřejných dat od 

Denison Consulting (tabelovaných průměrů a odchylek), která byla na požadavek autora 

poskytnuta pro nekomerční účely, byla stanovena percentilová skóre u jednotlivých 

ukazatelů. Taktéž byla spočítána směrodatná odchylka, popřípadě rozptyl, která zobrazuje 

souhlasnost jednotlivých respondentů na dané téma. Míra souhlasu pak naznačuje 

homogenitu a sílu dané organizační kultury. Identifikační otázka, na jaké pracovní pozici 

ve společnosti pracujete, slouží k porovnání deklarované kultury (reprezentované ředitelem 
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a vedoucími jednotlivých oddělení) s kulturou skutečnou (představovanou ostatními 

pracovními pozicemi společnosti). Výstupy dotazníku DOCS jsou analyzovány ve čtyřech 

dimenzích organizační kultury, tak jak je rozděluje Denisonův model. Výsledné percentily, 

které jsou vypočteny na základě poskytnutých dat od Denison Consulting (dále jen D. C.) 

zobrazujících průměrné výsledky z mnoha tisícových výzkumů, představují srovnání 

s ostatními organizacemi. Percentily se spočítaly pomocí tzv. skóre směrodatných 

odchylek. To bylo získáno jako poměr rozdílů průměru organizace GalvanKo a 

tabelovaného průměru D. C., k směrodatné odchylce tabelovaného průměru D. C. 

K tomuto skóre směrodatné odchylky, byl pak v tabulce normálního rozdělení přidělen 

příslušný percentil. Výsledný graf je pak výsledkem percentilů dvanácti ukazatelů, které 

jsou podle velikosti nanášeny do jednoho ze čtyř kvartilů. Do prvního kvartilu spadá 

percentil 0-25, do druhého 26-50, do třetího 51-75 a do čtvrtého 76-100. 

4.3.1.  Angažovanost 

 

Míra angažovanosti je zprostředkována otázkami č. 1-15. Dimenze angažovanosti 

je tvořena těmito oblastmi: zmocnění (otázky č. 1-5), týmová práce (otázky č. 6-10) a 

rozvoj pracovníků (otázky č. 11-15). Výsledky v dimenzi angažovanosti naznačují 

poměrně slabé začlenění pracovníků ve všech probíhajících procesech napříč společností. 

Zaměstnanci pociťují jen nepatrné zapojení se ve věcech plánování, rozhodování či 

podílení se na tvorbě cílů společnosti. Reflektují o tom nízké průměry a výsledné, malé 

percentily v oblasti zmocnění a týmové práce. Naopak výsledky v oblasti rozvoje 

pracovníků jsou až nadprůměrné. Výsledky dimenze angažovanosti a souvisejících oblastí 

jsou zobrazeny v tabulce 4.3.1.1. 

Tabulka 4.3.1.1. výsledky dimenze angažovanost 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti zmocnění dosáhlo výsledné Denisonovo skóre pouze percentilu 32. Dalo 

by se tedy konstatovat, že zaměstnanci nepociťují pocit „spoluvlastnictví“ či 
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spoluodpovědnosti na výsledcích společnosti a pokud ano, tak ve velmi malé míře. 

Zároveň v oblasti zmocnění došlo k největší neshodě všech dotazovaných členů 

společnosti (směrodatná odchylka = 1,002). V otázce č. 1 byla zjištěna největší směrodatná 

odchylka, je tedy zřejmé, že názory na to, jestli jsou zaměstnanci výrazně zapojeni do své 

práce, se rozcházejí (viz Tab. 4.3.1.2). Velmi nízké průměry, dokonce výrazně pod hranicí 

tabelovaných průměrů Denison Consulting, byly zjištěny u odpovědí na otázky č. 4 („Jsem 

přesvědčen o tom, že mohu věci ve společnosti pozitivně ovlivňovat“) a č. 5 („Plánování ve 

společnosti je průběžné a do určitého stupně jsou do něj zahrnuti všichni zaměstnanci“). Je 

tedy patrné, že pracovníci společnosti nejsou utvrzeni v tom, že mohou svou činností 

ovlivňovat výsledky společnosti a zlepšovat tak její pozici. Také se necítí být zaangažováni 

ve věcech obchodního plánování. 

Tabulka 4.3.1.2. výstupy odpovědí na otázky č. 1-5 (oblast zmocnění) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti týmové práce byl zjištěn percentil 15, což je vůbec nejnižší percentil ze 

všech zkoumaných dvanácti oblastí. V této kategorii společnost dopadla podprůměrně. 

Aritmetické průměry otázek č. 6 až č. 9 (viz Tab. 4.3.1.3) jsou podstatně nižší než 

poskytnuté tabelované průměry. Navíc je u otázek zjištěna nízká směrodatná odchylka, což 

ukazuje na homogenitu odpovědí. Podle odpovědí na tyto otázky, pracovníci 

nezaznamenávají spolupráci mezi jednotlivými odděleními a necítí se být součástí týmu. 

Dále si nemyslí, že při plnění zadaných úkolů je upřednostňována týmová práce. Také 

nesouhlasí s tvrzením, že týmová práce je jedním ze základních kamenů společnosti. 

Naopak otázka č. 10 („Práce je organizována tak, že každý může vidět souvislost mezi svojí 

prací a cíli společnosti“) vykazuje až 70% souhlasných odpovědí. Ovšem toto tvrzení je 

lehce kontrastní vůči odpovědím na otázku č. 4 z předchozího bloku. Tento kontrast lze 

chápat tak, že pracovníci jsou s cíli společnosti seznámeni, ovšem svůj podíl na jejich 

realizaci nevnímají jako významný či podstatný. Podle získaných výstupů z oblasti týmové 

práce myšlenka týmového ducha ve společnosti absolutně chybí, i přes skutečnost, že 

týmový duch je jednou z hodnot společnosti GalvanKo. 
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Tabulka 4.3.1.3 výstupy odpovědí na otázky č. 6-10 (oblast týmové práce) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Oblast rozvoj pracovníků dosáhla poměrně nadprůměrného percentilu 64. Což 

aspoň do určitého bodu reguluje míru angažovanosti pracovníků společnosti. Rozvoj 

pracovníků je patrně dobře a přiměřeně podporován, což koresponduje s uvedenými 

informacemi z jedné z předešlých kapitol věnované charakteru společnosti (viz Kap. 3.3) a 

povahou podnikání společnosti. Podle odpovědí na otázky, ve společnosti dochází 

k delegování činností a samostatné práci, k pravidelnému zdokonalování schopností a 

neustálému přílivu investic do odbornosti zaměstnanců. Dále vysokou hodnotou průměru 

na otázku č. 14, lze konstatovat, že schopnosti pracovníků jsou ve společnosti vnímány 

jako jeden ze zdrojů konkurenční výhody. 

4.3.2. Konzistence 

 

Míra konzistence je zastoupena otázkami č. 16-30. Dimenze konzistence je určena 

těmito oblastmi: klíčové hodnoty (otázky č. 16-20), shoda (otázky č. 21-25) a koordinace 

a integrace (otázky č. 26-30). Průměry a následné percentily z oblastí konzistence 

společnosti dosáhly nadprůměrných hodnot. (viz Tab. 4.3.2.1) Na základě těchto kladných 

výsledků z  oblastí dimenze konzistence lze tvrdit, že organizace je stabilní a integrita 

společnosti je na dobré úrovni, což napomáhá k vnitřní pružnosti a dynamičnosti 

společnosti. Pracovníci společnosti mají dostatečně osvojeny klíčové a základní hodnoty 

společnosti. Dokážou se shodnout na kompromisním či společném řešení ve vypjatých 

situacích. Oblast koordinace a integrace činností by měla být na vysoké úrovni. 

Tabulka 4.3.2.1. výsledky dimenze konzistence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Klíčové hodnoty společnosti získaly percentil 59. Klíčové hodnoty, jako jeden 

z ústředních prvků organizační kultury, jsou podle vysoké hodnoty zprůměrovaných 

odpovědí na otázku č. 18 (viz Tab. 4.3.2.2) jasně definovány a naznačují pracovníkům, jak 

správně vykonávat svou pracovní činnost. Podle odpovědí na položky č. 16 a č. 17 se 

vedoucí společnosti chovají podle toho, co sami tvrdí a to uvnitř společnosti kde je 

specifický styl řízení a jasný soubor řídících postupů. V oblasti klíčových hodnot se objevil 

i nižší průměr odpovědí než tabelovaný průměr, a to u otázky č. 20 („Ve společnosti 

existuje etický kodex, který řídí naše chování a pomáhá nám rozeznat správné od 

nesprávného“). Svým převážným nesouhlasem dali pracovníci najevo nedostatečně 

širokou působnost kolektivní smlouvy společnosti mezi vedením a jednotlivými 

zaměstnanci. S ohledem na malé hodnoty směrodatných odchylek v oblasti klíčových 

hodnot, lze konstatovat, že hodnoty společnosti jsou dostatečně osvojeny a pracovníci znají 

jejich význam. 

Tabulka 4.3.2.2. výstupy odpovědí na otázky č. 16-20 (oblast klíčové hodnoty) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Shoda podle získaných odpovědí a díky vysoké směrodatné odchylce otázky č. 23, 

je i není způsobem řešení vyhrocených situací ve společnosti. To, že se často ve vypjatých 

situací dospěje ke shodě, podporuje vysoká souhlasnost, skoro 74%, s položkou č. 25 

(„Existuje zde jednoznačná názorová shoda na to, jak se věci dělají správně a jak se dělají 

chybně“). Naopak shodu vylučuje nízký průměr u otázky č. 22 a související nízká hodnota 

směrodatné odchylky naznačuje, že pracovníci společnosti se domnívají, že ve společnosti 

neexistuje silná firemní kultura. 

V oblasti koordinace a integrace převyšují všechny hodnoty průměrů otázek 

tohoto bloku průměry tabelované. Výsledný percentil této oblasti je 67. Je tedy možné 

úroveň organizační kultury oblasti koordinace a integrace zkoumané společnosti považovat 

za vysokou. Podle odpovědí respondentů na otázky oblasti koordinace a integrace lze 

konstatovat, že přístup zaměstnanců společnosti k úkolům je předvídatelný a jasný a cíle na 
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různých úrovních společností jsou dobře nastaveny. I přes převýšení tabelovaného průměru 

u položky č. 28 („Je jednoduché koordinovat projekty napříč různými částmi společnosti“), 

hodnota průměru společnosti dosahuje pouhých 2,98, což nepřekračuje ani hodnotu 3 

představující na škále odpovědí neutrální hodnotu. Je tedy možné odvodit souvislost mezi 

touto otázkou a otázkou č. 6, kde pracovníci nesouhlasili s aktivní podporou spolupráce 

mezi jednotlivými odděleními. Proto je pravděpodobné, že absence týmového ducha má za 

následek komplikace koordinace a integrace projektů napříč částmi společnosti. 

4.3.3. Adaptabilita 

 

Míra adaptability je tvořena otázkami č. 31-45. Dimenze adaptability je 

konstruována z těchto oblastí: připravenost na změnu (otázky č. 31-35), zaměření na 

zákazníka (otázka č. 36-40) a organizační učení (č. 41-45). Podle výsledků celkových 

percentilů konkrétních oblastí, adaptabilita společnosti GalvanKo je na poměrně vysoké 

úrovni. Společnost obsahuje takový systém organizačních norem, jež umožňuje společnosti 

rozpoznat, interpretovat a implementovat signály ze svého okolí do interních změn 

chování, která rapidně navyšují šanci společnosti na její přežití, růst a rozvoj. Tato 

skutečnost platí pouze do určité míry, protože zaměstnanci společnosti jsou sice připraveni 

pružně reagovat na změnu a orientovat se na zákazníka, ovšem organizační učení je podle 

respondentů na velmi nízké úrovni. Směrodatné odchylky jsou poměrně vysoké u všech 

oblastí, ale největší názorová rozdílnost se vyskytuje právě v oblasti organizačního učení.  

Tabulka 4.3.3.1. výsledky dimenze adaptabilita 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti připravenost na změnu bylo dosáhnuto nejvyššího percentilu v dimenzi 

adaptability, a to konkrétně 69. Hodnoty průměrů GalvanKo v položkách č. 31-34 (viz 

Tab. 4.3.3.2) převyšují tabelované průměry poskytnuté organizací Denison Consulting. 

Podle odpovědí na otázky, by společnost GalvanKo neměla mít problém s připraveností na 

změny a jejich následnou implementací. Dále by podle respondentů měly být způsoby 
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provádění úkolů ve společnosti flexibilní a neměl by být problém s jejich transformací. 

Společnost by také měla reagovat obstojně na veškeré změny pramenící z podnikatelského 

prostředí. Pracovníci také potvrdili přijímání nových a zdokonalených způsobů práce, což 

souhlasí s tvrzeními o technologiích a pracovních postupech získaných z analýzy 

poskytnutých dokumentů společnosti (viz Kap. 3.3). V otázce č. 35 („Různé části 

společnosti často spolupracují za účelem provedení změny“) dosáhla hodnota průměru 

odpovědí GalvanKo 3,21. Tato hodnota je totožná jako tabelovaný průměr.  Ne příliš 

vysoká hodnota průměru této otázky, blížící se na škále odpovědí neutrální hodnotě 3, a 

poměrně nemalá směrodatná odchylka (0,98) potvrzují nestejnorodost názorů na to, zda 

různá oddělení společnosti spolupracují, respektive nespolupracují za účelem provedení 

změny. Výstupy získané odpověďmi na otázku č. 35, jsou dalším faktem (stejně jako 

výstupy z otázky č. 6 a otázky č. 8), které potvrzují špatnou spolupráci jednotlivých 

oddělení společnosti na mnoha úrovních. 

Tabulka 4.3.3.2. výstupy odpovědí na otázky č. 31-35 (oblast připravenost na změnu) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jen o něco málo pozitivní jsou výsledky z oblasti zaměření na zákazníka, kde 

výsledný percentil dosáhl hodnoty 67. Všechny hodnoty získaných průměrů z tohoto bloku 

otázek převyšují tabelované průměry. Na základě získaných výstupů lze konstatovat, že 

získané informace a připomínky ze strany zákazníků často vyvolávají změny ve 

společnosti. Společnost přikládá názorům zákazníka nemalou váhu a snaží se podporovat 

přímou komunikaci mezi zaměstnanci a zákazníky. Jediný rozkol v této oblasti přináší 

odpovědi na otázku č. 38 („Všichni zaměstnanci mají hluboké porozumění pro přání a 

potřeby zákazníka“). Hodnota průměru, získaná z odpovědí zaměstnanců společnosti, sice 

převyšuje průměr tabelovaný, ovšem naměřená směrodatná odchylka dosahuje hodnoty 

1,26, což je vůbec největší směrodatná odchylka ze všech zodpovězených otázek. Tato 

vysoká odchylka ukazuje nejednotný názor ve věci porozumění zákazníka, a to hlavně díky 

velkému počtu volby obou extrémních variant škály odpovědí v otázce č. 38. Tento 

rozdílný pohled na otázku č. 38 může být způsoben různorodou pracovní pozicí 
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respondentů. Poněvadž například manuální dělník společnosti nemusí mít takové 

pochopení pro zákazníka, jako zaměstnanec z obchodního oddělení.  Celková vysoká 

hodnota průměru otázky č. 38 však naznačuje, že společnost jako celek, pochopení pro 

potřeby zákazníka má. Souhrnné výsledky z oblasti zaměření na zákazníka jsou velmi 

pozitivní, což koresponduje s hodnotami organizační kultury společnosti i často 

využívaným principem zákaznických auditů. 

Oblast organizačního učení dosahuje podprůměrného, výsledného percentilu 38. 

Podle odpovědí na otázky č. 41-44 zaměstnanci nechápou neúspěch ve společnosti jako 

příležitost k dalšímu učení a následnému zdokonalování se. Také se nedomnívají, že 

podstupování rizika a zlepšování se je podporováno a odměňováno, naopak je podle nich 

mnoho důležitých věcí opomínáno a nepřikládá se jim patřičná váha. Učení zdaleka není 

pro pracovníky společnosti cílem každodenní pracovní činnosti, nýbrž raději čerpají a řídí 

se podle dovedností a znalostí, které již znají a jsou jim vlastní. Hodnota průměru otázky č. 

45 („Jsme si vědomi toho, že víme, co děláme“) sice nepatrně převyšuje hodnotu průměru 

tabelovaného, ale směrodatná odchylka této otázky je vysoká (1,18). Z toho vyplývá, že ne 

všichni zaměstnanci si jsou vědomi toho, co dělají. Zde je jakási podobnost s otázkami 

z oblasti zmocnění, kdy se pracovníci shodli na tom, že nejsou přesvědčeni o tom, že 

mohou svou činností ovlivnit výsledky společnosti a zlepšit tak její stávající pozici. 

4.3.4. Mise 

 

Míra dimenze organizační kultury mise je tvořena těmito oblastmi: strategický 

záměr (otázka č. 46-50), cíle a úkoly (otázka č. 51-55) a vize (otázka č. 56-60). Výsledné 

percentily z oblasti strategického záměru a vize jsou lehce nadprůměrné. Naopak percentil 

z oblasti cíle a úkolů je lehce podprůměrný. Z výsledků je zřejmé, že zaměstnanci lépe 

rozumí strategickému záměru a celkové vizi společnosti, než cílům, které k němu směřují. 

Celkově však analýza dimenze mise přináší uspokojivé výsledky, které by se určitě daly 

zlepšovat, ovšem za podmínky zlepšování ostatních oblastí organizační kultury. Získané 

výstupy z bloku otázek dimenze mise jsou zachyceny v tabulce 4.3.4.1. 
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Tabulka 4.3.4.1. výsledky dimenze Mise 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti strategického záměru bylo dosaženo lehce nadprůměrného percentilu 

52. Pozitivní stránka působení strategie společnosti na pracovníky společnosti se projevila 

v otázkách č. 46 („Ve společnosti existuje dlouhodobý účel a směr“) a č. 47 („Naše 

strategie nutí jiné společnosti změnit způsob, jak být v rámci svého odvětví 

konkurenceschopné“) Podle souhlasných odpovědí na tyto otázky, jsou zaměstnanci 

přesvědčeni o tom, že ve společnosti zajisté existuje dlouhodobý účel a směr. Zaměstnanci 

taktéž vypozorovali, z působnosti a práce ve společnosti, že strategie společnosti nutí 

ostatní podniky měnit způsoby k dosažení konkurenceschopnosti. Na základě tohoto faktu, 

by se dalo tvrdit, že zaměstnanci spatřují ve společnosti významnou součást odvětví. Pod 

hranici tabelovaného průměru se dostali odpovědi na otázky č. 49 a č. 50 (viz Tab. 4.3.4.2), 

které se týkají zřetelnosti a srozumitelnosti strategie společnosti. Z kompletních odpovědí 

pracovníků společnosti, na blok otázek oblasti strategický záměr, lze soudit, že 

zaměstnanci GalvanKo mají v podvědomí, že existuje konkrétní strategie společnosti, 

hlavně tedy z projevů a aktivit společnosti. Také z těchto projevů dokážou vypozorovat, 

kam asi společnost směřuje a čeho chce v budoucnosti dosáhnout. Ovšem porozumění, 

osvojení a „zakořenění“strategie společnosti je u pracovníků na nízké úrovni. Z tohoto 

popudu může převažovat skepse k záměrům představovaných vedením společnosti. 

Tabulka 4.3.4.2. výstupy odpovědí na otázky č. 46-50 (oblast strategický záměr) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

- 64 - 
 

V oblasti cíle a úkoly, bylo dosaženo nejnižšího percentilu z dimenze mise. 

Percentil se zastavil na lehce podprůměrné hodnotě 40. Jediné pozitivní zjištění z této 

oblasti je (otázka č. 54), že progres a prováděné výkony jsou, podle odpovědí pracovníků, 

komparovány se stanovenými úkoly a cíly společnosti. Dokonce u této otázky je zjištěna 

jedna z nejnižších směrodatných odchylek vůbec (0,65), což ukazuje velkou homogenitu 

získaných odpovědí. Zde se asi pozitivně odráží fakt hodnotících pohovorů s vedoucími 

pracovníky společnosti (viz Kap. 3.3). Odpovědi na ostatní otázky dosahují velice nízkých 

hodnot průměrů.  Příčinu tohoto nízkého výsledku v této oblasti osvětlují odpovědi na 

otázku č. 53 (viz Tab. 4.3.4.3), kdy se pracovníci neztotožňují s výrokem, že by jim úkoly, 

které vykonávají, byly dostatečně objasněny vedením společnosti. Jedná se totiž o klíčový 

fakt, od kterého se odvíjí další negativní názory zaměstnanců na oblast cílů a úkolů 

společnosti. Pracovníci si nemyslí, že pokud se jedná o cíle společnosti, existuje zde 

obecně rozšířená shoda. Dále jsou pracovníci přesvědčeni, že některé úkoly v sobě nesou 

nesplnitelné cíle a u zaměstnanců pak chybí motivace, která by napomáhala k jejich plnění. 

Tabulka 4.3.4.3. výstupy odpovědí na otázky č. 51-55 (cíle a úkoly) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti vize získala nejvyšší percentil z dimenze mise, a to konkrétně 56. 

Pracovníci se domnívají, že je u nich rozvíjena společná vize, jak bude podnik 

v budoucnosti vypadat. Dále jsou přesvědčeni, že vedoucí a manažeři společnosti smýšlejí 

v dlouhodobém horizontu. Také si nemyslí, že krátkodobé myšlení by jakkoliv ohrožovalo 

dlouhodobou vizi společnosti. Zaměstnanci se kladně vyjádřili k položce č. 60. Podle 

vysokého počtu souhlasných odpovědí (75%) se domnívají, že společnost je schopna dostát 

krátkodobých požadavků bez toho, aby nějak narušila její dlouhodobou vizi. Naopak 

nesouhlasné odpovědi byly zjištěny u otázky č. 59 („Naše vize je zdrojem nadšení a 

motivace pro naše zaměstnance“). Jinými slovy zaměstnanci nemají pocit, že by je 

dlouhodobá vize nějak podněcovala a motivovala či byla zdrojem zanícení pro větší 

pracovní výkony. 



 

- 65 - 
 

4.3.5. Celková pozice organizační kultury Denisonova modelu 

 

Na výsledném obrázku 4.3.5.1. je zobrazeno výsledné skóre prozkoumávané 

organizační kultury společnosti GalvanKo s.r.o., získané vyplňováním dotazníků DOCS. 

Model rozpoznává ty segmenty organizační kultury, které přímo souvisí s výkonností 

společnosti. Čím více zbarvených kvadrantů, tím má společnost lepší predispozice 

k uspokojivým finančním a obchodním výsledkům. Na základě dostupných tabelovaných 

průměrů a odchylek, dopadla v Denisonově modelu společnost nadprůměrně. 

Obrázek 4.3.5.1. Denisonův model - výsledky společnosti GalvanKo s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jednotlivé bloky otázek měly nastínit klíčové faktory konkurenceschopnosti 

podniku. Jádro konkurenceschopnosti společnosti tvoří mise, kde bylo dosaženo vysokého 

skóre v oblastech strategického záměru a vize společnosti. Strategie, vize a cíle společnosti 

jsou sice jasně definovány, ale pracovníky málo prodiskutovávány, tudíž nejsou vždy 

kladně přijímány a mnohdy narážejí na odpor ze strany zaměstnanců. Dalším 

předpokladem výkonnosti jsou kvalitní výsledky v dimenzi adaptability a připadajících 

oblastí připravenosti na změnu a zaměření na zákazníka. Ty napomáhají společnosti 

slaďovat podnikovou kulturu a strategii společnosti s požadavky s okolního prostředí. 

Vůbec nejlépe dopadla společnost v dimenzi konzistence, která dokazuje vysokou úroveň 

sdílení klíčových hodnot, jednotu podnikového smyšlení, respektování shody a fungování 
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podnikové koordinace a integrace. Dle výsledků průzkumu však kultura společnosti 

vykazuje velmi nízké projevy v angažovanosti svých pracovníků, což může negativně 

ovlivnit podnikovou výkonnost. Konkrétně jsou výsledky podprůměrné v oblastech 

týmové práce a zmocnění. Rozvoj pracovníků však dosáhl velmi pozitivních výsledků. 

Celkové výsledky jsou uspokojivé s možností neustálého zlepšování a zdokonalování 

některých oblastí. 

4.3.6. Srovnání deklarované a současné organizační kultury 

 

Vyhodnocení výstupů dotazníku je možné provést i z pohledu deklarované k 

současné organizační kultuře. K rozštěpení získaných výsledků sloužila doplňující 

identifikační otázka zakomponovaná do celého kontextu dotazníku DOCS. K otázce: „Jaká 

je Vaše stávající pozice ve společnosti GalvanKo s.r.o.?“ mohli respondenti vybírat ze tří 

možných odpovědí. A to konkrétně: dělnická pozice, řadový pracovník oddělení a vedoucí 

či ředitel. Rozdělení na výstupy deklarované a současné kultury napomáhá k bližší 

identifikaci souvislostí v oblastech se slabšími hodnotami percentilů, které byly 

analyzovány v předchozích kapitolách. Odpovědi jsou zachyceny v grafu 4.3.5.1, odpověď 

vedoucí či ředitel je reprezentován zelenou řadou a řadový pracovník oddělení a dělnická 

pozice je zaznačen barvou červenou. 

Graf 4.3.6.1. výsledky identifikační otázky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Deklarovanou kulturu, v případě této analýzy, tvoří vedení společnosti. Spadají zde 

vedoucí jednotlivých oddělení společnosti, manažer pro obchodní styky a samotný ředitel 

společnosti. Mělo by se totiž jednat o pracovníky společnosti, kteří jsou svým přístupem 

k práci a chováním projevovaným navenek vzorem pro ostatní zaměstnance společnosti. 

Naopak skutečnou kulturu představují zbylý pracovníci společnosti. V návaznosti na 
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identifikační otázku jde o respondenty, co označili odpověď řadový pracovník oddělení a 

dělnická pozice. Skutečná kultura by měla odrážet typické znaky a sílu kultury. Výstupy 

skutečné i deklarované kultury byli posuzovány (tak jako v případě celkové kultury, 

nerozdělené podle identifikační otázky) na základě rozptylů a směrodatných odchylek 

jednotlivých oblastí, vypočtených z odpovědí respondentů. Převážně nízký rozptyl 

jednotlivých oblastí, který ve většině případů nepřekračuje hodnotu jedna, jak u skutečné, 

tak u deklarované kultury, naznačuje shodnost odpovědí. To znamená, že kultura 

společnosti je poměrně homogenní a jednotná. I přes skutečnost, že hodnoty průměrů 

deklarované kultury nepatrně převyšují hodnoty průměrů kultury skutečné, lze konstatovat, 

že pohledy a názory obou stran na jednotlivé oblasti kultury společnosti jsou téměř shodné. 

To podporuje tvrzení, že kultura společnosti je relativně silná, zaměstnanci společnosti 

sdílí podobné postoje a chování, jejich reakce a jednání jsou předvídatelné.  Jde spíše o 

specifikaci toho, jestli na zařazení dané oblasti do slabé respektive problémové, má podíl 

víc kultura deklarovaná či skutečná. Obě strany vykazují takřka stejné hodnoty průměrů u 

oblasti týmová práce, cíle a úkoly a organizační učení. U skutečné kultury jsou pak 

zřetelně horší výsledky u oblastí strategický záměr, vize a zmocnění. Výsledné hodnoty 

průměrů obou stran všech dvanácti oblastí jsou pak naznačeny v grafu 4.3.5.2. 

Graf 4.3.6.2. komparace výsledků deklarované a skutečné organizační kultury 

 

Zdroj: vlastní zpracování
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4.3.7.  Denisonův Model - interní vs. externí zaměření a stabilita vs. flexibilita  

 

Další sférou, kterou se Denisonův model zabývá, jsou dvě roviny - vnitřní vs. 

vnější zaměření a stabilita vs. flexibilita. Každá tato rovina specifikuje orientaci a postoje 

zkoumané společnosti. Každá jednotka dané roviny je utvářena součtem dvou dimenzí 

DOCS dotazníku. Interní zaměření odpovídá součtu angažovanosti a konzistence, externí 

pak utváří součet adaptability a mise. Na flexibilitě se podílí dimenze angažovanosti a 

adaptability naopak stabilita je hodnocena z pohledu konzistence a mise. Existuje několik 

způsobů jak roviny vyhodnocovat (průměry, procenta, apod.). Odpovědi zaměstnanců 

z jednotlivých dimenzí byly zprůměrovány a následně převedeny na průměry jednotlivých 

sledovaných rovin (viz Tab. 4.3.6.1). Podle výsledných charakteristik jsou pak odvozeny 

směry orientace a hlavní priority společnosti. 

Tabulka 4.3.7.1. interní vs. externí zaměření a stabilita vs. flexibilita 

      
Externí zaměření (průměr = 

3,32) 

adaptabilita (průměr = 3,34) mise (průměr = 3,29) 

      
Interní zaměření (průměr = 

3,24) 

angažovanost (průměr = 3,09) konzistence (průměr = 3,38) 

      
Flexibilita (průměr = 3,22) Stabilita (průměr = 3,34) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty průměrů jednotlivých rovin jednak převyšují neutrální hodnotu 3 

a navíc jsou poměrně vyrovnané. Podle vyhodnocovacích kritérií Denisonova modelu je 

vyrovnanost hodnot jednotlivých rovin velmi pozitivním ukazatelem. Z výzkumu je patrné, 

že kultura společnosti má jak svoje slabé a problémové oblasti, tak silné a dobře fungující 

rysy. Ovšem dle dosažených průměrů jednotlivých rovin (i přes nepatrně vyšší průměr 

roviny externí), lze konstatovat, že společnost GalvanKo dokáže být dynamická ve věcech 

interakce v interní struktuře společnosti i v externím okolí. Společnost se zajímá o celkový 

růst a výkon, ale také nepodceňují interní provozní činnosti, kvalitu a zaměstnanecké 

záležitosti.  Dále ve společnosti, z hlediska stability a flexibility, panuje rovnovážný vztah 

mezi schopností reakce na změny a impulsy z okolí a koordinovaným směrem a 

kontrolním systémem společnosti. V návaznosti na skóre v rovině flexibility a stability, by 

společnost měla umět obstojně reagovat na nové situace, úspěšně se adaptovat a soustředit 

se na zákazníka. Zároveň se však ve společnosti vyskytují nástroje a systémy, které ji 
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vedou k tíženým záměrům a cílům. Pro demonstraci vyrovnanosti rovin jednotlivých 

dimenzí Denisonova modelu jsou níže uvedeny ještě dva grafy (4.3.6.2 a 4.3.6.3), které 

zobrazují procentuální hodnoty získaných variant odpovědí u součtů daných dimenzí. 

Graf 4.3.7.2 Interní vs. externí zaměření - procentuální zastoupení variant odpovědí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.3.7.3 Stabilita vs. flexibilita - procentuální zastoupení variant odpovědí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4. Rozhovor s vedoucím technologického oddělení 

 

Pro rozkrytí souvislostí a doplnění informací získaných z dotazníku DOCS, 

posloužil rozhovor s vedoucím technologického oddělení společnosti GalvanKo s.r.o., 

panem ing. Petrem Vontorem. Jediná okolnost, která musela být autorem výzkumu 

akceptována, byla nemožnost zaznamenávat výstupy rozhovoru na diktafon. Neboť témata 

diskutována v rozhovoru jsou součástí konkurenční výhody společnosti. Rozhovor byl 

konstruován tak, aby poskytl informace o fungování a praktikách společnosti a zároveň 

sloužil jako zpětná vazba na zrealizovaný výzkum. Rozhovor byl veden jako 

polostrukturovaný. To znamená, že autorem sice byla předem připravená kostra otázek, 

ovšem v průběhu rozhovor přecházel na souvislou diskuzi na stanovená témata.  

V úvodu rozhovoru byl dotazovaný seznámen s výstupy prováděného výzkumu. 

Představeny byly výsledky ze všech čtyř dimenzí podnikové kultury i oblastí tvořící 

konkrétní dimenze. Primárně se dotazovaný vyjádřil k dimenzím a oblastem, které dosáhly 

vysokých hodnot. Velmi spokojen byl s výsledky dimenzí konzistence a adaptability, což 

podle něj vypovídá o kvalitním stavu organizační stability. V dimenzi konzistence, dosáhly 

všechny tři oblasti třetího kvartilu Denisonova modelu. Pan Vontor vyzdvihuje sdílení 

klíčových hodnot společnosti, které by měly být osvojeny a pevně zakořeněny u všech 

pracovníků společnosti.  Především sem patří důraz na zákazníka a kvalitu poskytovaných 

služeb, dodržování technologických a pracovních postupů, respektování bezpečnosti, 

hygieny a životního prostředí, snaha o inovace a to vše ve smyslu týmového ducha. 

Dotazovaný také vysvětlil, že pracovníci společnosti jsou opravdu s hodnotami seznámeny 

při přijímacím pohovoru a dále jsou jim oživovány prostřednictvím pravidelných školení či 

hodnotících pohovorů s vedením. Pan Vontor se ztotožňuje s tvrzením, že by nebylo od 

věci, ke zdokonalení provozních záležitostí, zavést dokument na bázi etického kodexu či 

dokument rozšiřující stávající kolektivní smlouvu (viz Kap. 4.3.2), kde by byly jasně 

definovány požadované standardy chování.  Dotazovaný také okomentoval oblasti shody a 

koordinace a integrace. Domnívá se, že velmi pozitivní, dosažené výsledky z těchto oblastí 

jsou zároveň i výsledky požadovanými. Podle něj je samozřejmé, že shoda, respektive 

jakási schopnost se dohodnout, v důležitých a vypjatých záležitostech je žádaná v každé 

organizaci. Dotazovaný zde dodává, že shoda společnosti GalvanKo se u pracovníků 

nejvíce projevuje v případech požadavků zákazníka. Zákazník je pro společnost 

jednoznačnou prioritou. Zákazníci, jejich zakázky (zákaznické audity) a s nimi spjaté další 
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otázky, vzbuzují u pracovníků důležitost a snahu tak dosáhnout souhlasnosti. Což 

koresponduje i s hodnocením v dimenzi adaptability, kdy v oblasti zaměření na 

zákazníka bylo dosaženo velmi uspokojivého percentilového skóre (viz Kap. 4.3.3). Podle 

pana Vontora pracovníci dospějí ke shodě i ve věcech, kdy je rozhodnutí přímo neovlivní. 

Například, když po nich nebude vyžadovaná práce navíc, když nebudou muset měnit své 

zaryté pracovní zvyky a když se jedná o problematiku jiného oddělení. Naopak si sám jako 

vedoucí jednoho z oddělení uvědomuje, že v některých případech, napříč jednotlivými 

odděleními, je dosáhnutí shody velice problematické. Jako vedoucí technolog také 

konstatuje, že si uvědomuje důležitost a zároveň velmi oceňuje pozitivní výsledky z oblasti 

koordinace a integrace. Pro podnikání v chemickém průmyslu je obrovsky důležité 

dodržovat veškeré technické a bezpečnostní postupy, proto vysoká uvědomělost dopadů 

pracovních činností vykonávajících pracovníky, na činnosti ostatní je, i díky 

frekventovaným školením na téma technologických postupů, ve společnosti samozřejmá. 

Ovšem potvrzuje také hodnocení ostatních pracovníků, že není jednoduché koordinovat 

projekty či úkoly napříč odděleními společnosti. Jako jeden z častých iniciátorů projektů, 

vnímá, že se projekty často stagnují nebo jejich termíny nejsou dodržovány. O 

problematice nespolupráce oddělení se dotazovaný více vyjádřil v oblasti angažovanosti. 

 Dimenze adaptability dosáhla také nadprůměrných výsledků. Oblast zaměření na 

zákazníka, jak už bylo zmíněno výše, je pro společnost stěžejní. Spokojený zákazník je 

pro společnost to nejlepší, neboť právě zákazník platí dodavatele, je tvůrcem mezd a utváří 

zisk společnosti. Dotazovaný jen potvrdil, že ve společnosti panuje všeobecná snaha 

přizpůsobit se požadavkům zákazníka. Nastavit rychlost, cenu a požadovanou kvalitu 

služby tak, aby zákazníkovi co nejvíce vyhovovala a zároveň docílit efektivnosti a 

konkurenceschopnosti firmy s takto nastavenými službami. Potvrdil také soustavné úsilí 

společnosti získání normy ISO 9001. Právě díky schopnosti udržení si zákazníka, dokáže 

společnost monitorovat svou pozici na trhu. Oblast připravenost na změnu dosáhla 

rovněž vysoké hodnoty percentilu. V oblasti připravenosti na změnu se pan Vontor 

domnívá, že společnost je opravdu schopná bezproblémově realizovat a implementovat 

nadefinované změny. Doplňuje však, že jako negativum a zároveň demotivátor působí 

velké množství nezrealizovaných, už zhotovených projektů, které konkrétní změnu 

zpracovávají. Pravidlem ve společnosti GalvanKo je, že projekty rozpracovávající 

konkrétní změny (jako jsou technologické inovace, zavedení nových strojních linek nebo 

třeba zisk dotací z Evropské unie), ztroskotávají ve fázi realizace. Veškeré předrealizační 
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fáze - jako je projektová studie a finanční a organizační podmínky pro přijmutí změny, i 

přes značné peripetie vzniklé špatnou spolupráci jednotlivých oddělení, jsou splněny, 

ovšem v momentě startu realizace daného projektu je projekt z nepochopitelných důvodů 

zastaven ředitelem společnosti. I přes usilovnou práci na nových projektech, do fáze 

realizace se dostane tak jeden ze čtyř projektů. Nejhorších a podprůměrných výsledků 

z této dimenze dosáhlo organizační učení. Dotazovaný se domnívá, že špatné výsledky této 

oblasti jsou způsobeny absencí pocitu spolupodílnictví a spoluvlastnictví na fungování 

společnosti.  

V dimenzi mise dopadla lehce podprůměrně oblast cílů a úkolů. A to díky tomu, že 

pracovníci společnosti svými odpovědi vyjádřili nespokojenost s rozsahem vysvětlování a 

komunikace ohledně cílů a zadávaných úkolů ze strany vedení. Dotazovaný vysvětloval, že 

souhrnné cíle společnosti jsou diskutovány na pravidelných měsíčních poradách mezi 

vedoucími jednotlivých oddělení a ředitelem společnosti. Zde se určí průběžné cíle pro 

jednotlivá oddělení. Ty jsou pak prezentovány mezi řadové pracovníky vedoucími daného 

oddělení. Svolávány jsou i nepravidelné porady, které se vážou na specifické organizační 

otázky či konkrétní zakázky. Vedoucí pak standardně komunikují a diskutují dle potřeby 

během pracovního dne. Pokroky a výsledky v oblasti cílů jsou pak rozebírány právě na 

měsíčních poradách. Dále je vykonaná činnost každého zaměstnance předmětem 

půlročních hodnotících pohovorů mezi konkrétním zaměstnancem a ředitelem (popřípadě 

zastupujícím vedoucím). Mistrové pak kontrolují plnění cílů v provozu a zadávají úkoly 

konkrétním dělnickým pozicím většinou na různé časové bázi (den, týden, směna). O 

zvládání a plnění cílů reportují mistrové na konci měsíce vedoucímu výrobního oddělení. 

Vůbec nejhorší výsledky byly zaznamenány v dimenzi angažovanosti. A to 

konkrétně v oblasti týmové práce a zmocnění. Naopak velmi pozitivní výsledky byly 

získány v oblasti rozvoje pracovníku, což ovšem koresponduje s informacemi získanými 

při charakteristice společnosti (viz Kap. 3.3). Nejnižší hodnota percentilu se objevila u 

oblasti týmové práce. Podle získaných odpovědí se pracovníci necítí být součástí týmu a 

nezaznamenávají spolupráci mezi odděleními společnosti. Pan Vontor tyto tvrzení zcela 

potvrdil. Je si sám vědom, že týmová práce a týmový duch je ve společnosti na opravdu 

nízké úrovni, i když je důraz na tým jednou ze základních hodnot společnosti. Dalo by se 

říct, že týmová práce funguje pouze na úrovni dělnických pozic, kde je jakýsi týmový duch 

či spolupráce vynucena návazností jednotlivých procesů na daném výrobku či zakázce. 

Ovšem komunikace mezi odděleními je ochablá a oddělení si navzájem nepomáhají, spíše 
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naopak. Dotazovaný používá dokonce výraz, že každé oddělení „kope“ samo za sebe. 

Dokonce jednotlivá oddělení společnosti přirovnává k subkulturám. Přitom hlavní příčinu 

pan Vontor nevidí ve stávající organizační kultuře společnosti, nýbrž v osobnostních 

charakteristikách konkrétních členů společnosti. Pro bezproblémový chod společnosti, 

práci na zakázkách a projektech, požadovanou efektivnost a konkurenceschopnost je 

kvalitní a bezproblémová spolupráce nezbytná. Vedení si uvědomuje, že bude muset 

v blízké době na týmovém duchu zapracovat a přijmout nějaká nápravná opatření. 

V oblasti zmocnění byly hodnoty percentilů jen nepatrně vyšší než v týmové práci. Je 

zřejmé, že obě oblasti se prolínají a souvisí spolu. Dotazovaný konstatuje, že malý pocit 

zapojení zaměstnanců do své práce a domněnka nízkého podílů jednotlivých pracovníků na 

zrealizovaných cílech či strategickém záměru může mít dvě příčiny. Zaměstnancům se 

jednak nedostává žádné zpětné vazby k jejich vykonávané pracovní činnosti a navíc 

motivace pracovníků je mizivá. Podle pana Vontora ve společnosti chybí všechny složky 

motivace. Také si uvědomuje, že je těžké zde nalézat jakýsi iniciativní postoj zaměstnanců, 

proto by se společnost koncentrovat na finanční motivaci. Absolutně zde není zavedena 

variabilní složka mzdy. V praxi to znamená, že zaměstnancům jsou kolektivní smlouvou 

zaručeny jednorázové prémie a příplatky za noční směny a zdraví škodlivé pracovní 

prostředí, ovšem chybí zde jakési pravidelné osobní ohodnocení vázané na zaměstnancův 

pracovní výkon. To znamená, že zaměstnanec každý měsíc bere stejnou mzdu, bez ohledu 

na odvedený pracovní výkon. Takže zaměstnanci nejsou ohodnoceni v případě 

nadstandardního pracovního výkonu a nasazení. Ani v opačném případě, když zaměstnanci 

pracovní výkon bojkotují a dělají chyby, nejsou zavedeny žádné restrikce a finanční 

postihy. To podle dotazovaného jsou hlavní příčiny absence pocitu spolupodílení se, 

tendence k odbitým pracovním výkonům a nepociťování zaangažovanosti. 

Při provádění rozhovoru byly dotazovaným, pro výzkumné účely této práce, 

poskytnuty interní materiály společnosti, které prokazují určitý stupeň výkonnosti a 

efektivnosti společnosti. Jedná se o výkaz zisků a ztrát z roku 2013 a 2012 a výnosy za 

běžnou činnost, které srovnávají jednotlivé výnosy za rok 2012 a 2011. Viz příloha č. 2 a 

příloha č. 3. 



 

- 74 - 
 

5. Návrhy, doporučení a diskuse 

 

 Organizační kultura společnosti GalvanKo s.r.o. by se dala na základě 

prováděného průzkumu označit jako relativně silná a pozitivně ovlivňující efektivnost 

podniku. A to díky celkovým výsledkům  jednotlivých dimenzí dané podnikové kultury 

(viz Kap. 4.3.5), stabilního rozpoložení deklarované (viz Kap. 4.3.6) a skutečné kultury a 

rovnovážným výsledkům v rovinách externího vs. interního zaměření a stability a 

flexibility (viz. Kap. 4.3.7). Na základě dotazníkového šetření (dotazník DOCS), i přes 

celkově pozitivní výsledky, byly identifikovány problémové oblasti organizační kultury 

společnosti, jež byly dále prozkoumávány za využití metody polostruktorovaného 

rozhovoru, který objasnil příčiny a souvislosti problémových oblastí podnikové kultury. 

V této kapitole budou na základě teoretické části práce a získaných výsledků z části 

praktické, navržena opatření a doporučení, která by měla ještě větší efektivitu podnikové 

kultury. Problémem společnosti GalvanKo, ve sféře organizační kultury, jsou oblasti 

týmové práce a zmocnění, které jsou součástí dimenze angažovanosti ve společnosti. Dále 

je to oblast organizačního učení a oblast cílů a úkolů. Z výstupů dotazníkového šetření a 

názorů získaných rozhovorem je patrné, že problémy v uvedených oblastech pramení ze 

špatné komunikace uvnitř společnosti. Proto se opatření a návrhy budou týkat různých 

úrovní komunikace ve společnosti, týmové práce, motivace a cílů a úkolů. 

Ze všeho nejdříve by se měla vzít na vědomí existence nedostatků v oblastech 

stávající podnikové kultury. To znamená, že by ve společnosti měla proběhnout hromadná 

diskuze právě na toto téma. Stávající situace kultury by měla být zhodnocena jak z pohledu 

vedoucích, tak řádových zaměstnanců. Měly by být zhodnoceny jak silné, tak slabé stránky 

organizační kultury společnosti. Diskuze by měla posloužit jako duševní příprava na 

případné návrhy a opatření v oblastech organizační kultury společnosti.  

Návrhy a doporučení v oblasti posílení týmové spolupráce: 

a) odměňování a oceňování, koučování. Vedení jednotlivých oddělení by 

mohlo dosáhnout pozvednutí týmového ducha odměňováním a oceňováním jakýchkoliv 

projevů a naleznutých řešení, které jsou v souladu s týmovou prací. Z dotazníkového 

šetření a následného doplňkového rozhovoru vyplývá, že na bojkotování a nefunkčnosti 

týmové práce ve společnosti se z velké většiny podílí osobní charakteristiky pracovníků 
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jednotlivých oddělení. Na tyto charakteristiky jde působit skrze specifické druhy školení 

pracovníků. Například u jednotlivců, kteří nijak nepodporují týmovou práci, je možné 

využít koučování. Tak aby si pracovníci uvědomili, jaké jsou cíle společnosti a 

jednotlivých oddělení a jak k jejich realizaci týmová práce přispívá. Je možné využívat i 

jiné manažerské praktiky, které podporují týmovou práci - leadership, delegování činností 

a efektivního managementu.  

b) upevňování personálních schopností vedoucích jednotlivých oddělení. Jedná 

se o doporučení, které se svým způsobem dotýká zlepšení jak týmové práce, komunikace, 

tak cílů a úkolů společnosti. Vybraní vedoucí jednotlivých oddělení by se měli zúčastnit 

speciálního kurzu rozvoje manažerských dovedností, vedení pracovníků a rozvoje soft 

skills. Kurz by měl být orientovaný přímo na podnikání v sekundárním sektoru - konkrétně 

v chemickém průmyslu, který respektuje specifikaci tohoto odvětví a nabyté poznatky jsou 

tak lépe aplikovatelné v reálném prostředí. Je velmi důležité, aby po absolvování tohoto 

kurzu byla zaznamenána zpětná vazba. Používání získaných informací a rozvoj společnosti 

v souvisejících oblastech by měl monitorovat a kontrolovat externí specialista z daného 

kurzu. Je možná i další adekvátní varianta tohoto opatření, a to, že by se do organizační 

struktury začlenila nová pozice personalisty. Úkolem této nové pozice by bylo zajišťovat 

optimální kvantitativní a kvalitativní stránku pracovního kapitálu, a spravovat všechnu 

související administrativu. Je samozřejmé, že jak speciálně zaměřený kurz a s ním spojené 

sounáležitosti, tak zařazení nové pracovní pozice v organizační struktuře je velmi 

závažným krokem. I třeba jen z pohledu vzniklých nákladů. Ovšem podle získaných 

výstupů z provedeného průzkumu je vysoce pravděpodobné, že by tento krok napomohl 

k zlepšení úrovně hned několika oblastem organizační kultury.  

c) společné, souhrnné cíle. Jedná se o další „multifunkční“ opatření, které může 

zlepšit oblast týmové práce, motivace a cílů a úkolů. Ve společnosti jsou nadefinovány 

různé druhy cílů. Od strategických, přes komplexní až po cíle jednotlivých oddělení. Když 

nejde o dlouhodobé strategické cíle, oddělení fungují na bázi plnění cílů individualit 

v rámci oddělení. Když však budou dány společné cíle, které by korespondovaly s cíli 

oddělení, pracovníci by mohli být motivováni ke společnému úsilí. Za předpokladu, že 

pracovníci budou hodnoceni za výsledek týmu jako celku, lze predikovat, že u nich bude 

zaznamenán větší zájem dosáhnutí souhrnných cílů a snaha dohodnout se. 
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d) teambuildingový kurz. Jedná se o kurz, pro jehož úspěšnost je nutné, aby se 

zúčastnili všichni zaměstnanci společnosti nebo aspoň ti, u kterých je týmová práce 

vyžadována. Kurz má za úkol rozvíjet komunikační a týmové schopnosti. Soustředí se na 

budování důvěry, kvalitní a efektivní dorozumívání se a společné řešení zadaných úkolů a 

projektů. Opět by se jednalo o velký finanční krok z pohledu společnosti, neboť tyto kurzy 

se cenově pohybují od 5000-10000 Kč za osobu. Pochopitelně jako protiváha za takovýto 

náklad je zde vidina úspěšných řešení společných projektů, eliminace konfliktů, 

zkvalitnění procesů a týmové práce a ještě větší zkvalitnění interní koordinace a integrace. 

e) budování a utužování vztahů. Tento návrh je postaven na využívání 

veškerých možností k vzájemným shromážděním. Shromáždění na základě oslavy 

pracovních úspěchů, hromadného školení, úspěšně zvládnutého projektu či velké zakázky i 

třeba oslavy narozenin jednoho z pracovníků. To všechno jsou možnosti k vybudování 

lepších a kvalitnějších vztahů mezi členy společnosti, vylepšení pracovní atmosféry i 

posílení tendence k týmové práci.  

Návrhy a doporučení v oblasti zmocnění a cílů a úkolů: 

a) pravidelné hodnocení chování a výsledků pracovníků. Jakési hodnotící 

pohovory v půlročních intervalech probíhají. Tyto pohovory, by však měly být opakovány 

ve výrazně kratších časových intervalech, minimálně jednou za dva měsíce. Jedná se o 

pohovory, které by ukazovaly, do jaké míry chování a související projevy daného 

zaměstnance podporují stanovené podnikové hodnoty. Pohovory by byly vedeny 

příslušným vedoucím oddělení. Dále by zde byly zaznamenávány připomínky, pocity a 

názory zaměstnanců, tedy jakási zpětná vazba od zaměstnanců. Také by zde byly 

diskutovány dosažené konkrétní výsledky a cíle vykonané pracovníkem. Naopak 

pracovníkovi by zde mělo být nastíněno, do jaké míry svou činností podílí na efektivnosti 

podniku a jak je správné a kvalitní plnění zadaných povinností pro společnost důležité. 

Dále by zde byly specifikovány cíle pro následující období. V rámci tohoto rozhovoru by 

popřípadě probíhalo podrobnější vysvětlení náležitých, krátkodobých cílů a jejich 

souvislostí. Celý pohovor by se měl nést v duchu pozitivní motivace, kterou je stimulováno 

úsilí zaměstnance při vykonávání jeho pracovní činnosti. Takovéto hodnocení, plánování 

dalších cílů a dokazování podílu na cílech společnosti, by u zaměstnanců mělo vyvolávat 

pocit, že se s nimi počítá a že patří k cennému kapitálu společnosti. Zaměstnanec, který si 

uvědomuje, že společnosti není lhostejný, se stává angažovanějším, přirozeně loajálnějším 



 

- 77 - 
 

a motivovanějším. Náklady na toto opatření, při dobrém naplánování a koordinaci, jsou 

skoro nulové. Vznikají pouze alternativní náklady, které jsou zapříčiněny vykonáváním 

hodnotícího pohovoru v pracovní době zaměstnanců. 

b) zlepšení informovanosti zaměstnanců. Vedoucí jednotlivých oddělení, či 

samotný ředitel společnosti, by si měli vyčlenit čas (například jednou za měsíc či podle 

potřeby) a svolat poradu pro všechny členy společnosti. Na této poradě by pak všichni 

zaměstnanci byli seznámeni s aktuálním stavem společnosti, s tendencemi na trhu, 

s budoucími projekty a chystanými změnami společnosti. Společnost by tak mohla mírnit 

nejistotu a obavy zaměstnanců s budoucna. K veškerým změnám by se vedení společnosti 

mělo vyjádřit. Co změny obnášejí, jak budou společnosti prospěšné a do jaké míry 

implementace změny zasáhne stávající chod společnosti. Je sice na pováženou, jestli 

manipulační dělník potřebuje znát zrovna momentální výsledky konkurentů či aktuální 

pozici společnosti, ovšem i u této pozice může být tímto činem vyvolán větší pocit 

„spoluvlastnictví“ a angažovanosti.   

c) zvýšení motivace zaměstnanců. Ze zjištěných výsledků průzkumu 

pracovníci společnosti jsou jen minimálně motivováni. Vyšší výkonnost pracovníků, jejich 

celková spokojenost a lepší osvojení požadovaných hodnot organizační kultury se odvíjí 

od přesvědčení takových cílů dosahovat. Proto je nejlepší použít motivaci odpovídající 

názorům pracovníků. Jinými slovy, zvolit takové nefinanční motivátory, které nejvíce 

odpovídají požadavkům zaměstnanců a zároveň jsou společností bezproblémově 

uskutečnitelné. Společnost se pak jen musí co nejvíce vynasnažit, aby tyto prostředky 

motivace byly naplňovány. Mezi hodnoty nefinančních motivů můžou patřit: loajalita, 

rovné příležitosti, spravedlnost, jistota, uznání, empatie, zpětná vazba aj. Dále by měl být 

ve společnosti nastaven systém osobního ohodnocení, tedy jakýsi zdroj finanční motivace, 

který by se odvíjel od pracovního výkonu zaměstnance.  Podle doplňujícího rozhovoru 

totiž žádná variabilní složka mzdy vázaná na výkon pracovníka, ve společnosti neexistuje 

(pouze jednorázové prémie v rámci kolektivní smlouvy). Když se podíváme z pohledu 

opačného, ve společnosti neexistují ani finanční postihy a restrikce za špatně prováděnou 

práci či nízké pracovní nasazení, což se týká hlavně dělnických profesí. Pracovník 

společnosti tak ztrácí veškerou odpovědnost spjatou s výkonem jeho pracovní činnosti a 

navíc nemá ani důvod odvádět vysoký a bezchybný pracovní výkon. Proto pro zvýšení 

celkové motivace ve společnosti a zlepšení pracovních výkonů jednotlivců je zavedení 

osobního ohodnocení vhodným opatřením. Systém osobního ohodnocení by se dal skloubit 
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a propojit s dalšími, už výše zmiňovanými, návrhy z oblasti organizační kultury. Jako jsou 

pravidelné hodnotící pohovory a odměny za projevy týmové práce. Další variantou 

pozdvihnutí motivační úrovně ve společnosti můžou představovat nejrůznější programy 

pro zaměstnance. Například nejlepší zaměstnanec či nejvstřícnější kolega týkající se 

konkrétního časového období (čtvrt rok či klidně i kratší doba). Vyhlašování výsledků pak 

může probíhat na výše zmiňovaných shromážděních všech zaměstnanců. Vítěz dané 

kategorie pak může být odměněn různými druhy benefity. Pro zvýšení motivace je možné 

zavést i různé diskusní akce na bázi brainstormingu, kdy zaměstnanci mohou prezentovat 

své návrhy na zlepšení organizačního chodu či konkrétního procesu.  

Výsledky oblasti organizačního učení dosáhly také lehce podprůměrných hodnot. 

Avšak z ostatních výsledků a doplňujícího rozhovoru je zřejmé, že nízké výsledky v této 

oblasti byly zapříčiněny slabými výsledky úzce souvisejících oblastí zmocnění a týmové 

práce z dimenze angažovanosti. Lze tedy předpokládat, že zlepšení v těchto oblastech 

povede i k zlepšení úrovně organizačního učení společnosti.  

 Podle dosažených výsledků z dotazníkového šetření, by byl pracovníky společnosti 

kladně přijat etický kodex, který by upravoval normy chování a etické parametry a 

rozšiřoval tak kolektivní smlouvu uzavřenou mezi vedením a zaměstnanci.  

Jako finální opatření, by bylo vhodné více osvětlit smysl, důležitost a provázanost 

operativních cílů se strategickým záměrem a vizí, řadovým pracovníkům společnosti a 

následně se jim to snažit pravidelně demonstrovat. Neboť z porovnání deklarované a 

skutečné organizační kultury společnosti je patrné, že řadový pracovníci mnohdy strategii 

společnosti úplně nerozumí nebo s ní nejsou ztotožnění.  
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6. Závěr 

 

V současných dnech už je jisté, díky nadefinovaným kulturním determinantům 

výkonnosti a souhrnným modelům, že podniková kultura přímo ovlivňuje výkonnost 

organizace. Vlivy podnikové kultury se odrážejí na finančních i nefinančních ukazatelích.  

Mezi finanční ukazatele patří různé druhy rentabilit podniku, objem prodeje, produktivita 

zaměstnanců a tržní podíl. Za nefinanční ukazatele mohou být označeny spokojenost 

zaměstnanců a zákazníků, motivovanost k práci. Je tedy velmi důležité chápat podnikovou 

kulturu jako jeden z fungujících nástrojů pro řízení výkonnosti a efektivnosti organizace. 

Teoretická část této diplomové práce je zasvěcena problematice podnikové kultury. 

Jsou zde zakomponovány obecně uznávané teorie, které napomáhají k pochopení této 

problematiky v rámci aspektů této práce. Velká pozornost v teoretické části je věnována 

vztahu podnikové kultury k výkonnosti a efektivnosti podniků. Dále je zde popsán 

Denisonův model, který slouží jako výchozí bod praktické části práce.   

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný stav oblastí podnikové 

kultury společnosti GalvanKo s.r.o., které souvisí s její konkurenceschopností. Celá 

praktická část se pak zabývala analýzou současné podnikové kultury společnosti. Hlavní 

průzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, jež bylo postaveno na dotazníku DOCS 

(„Denison Organizational Culture Survey“), který vychází z Denisonova modelu. 

Výsledky dotazníku byly interpretovány na grafických a tabulkových výstupech 

doplněných o písemný komentář. Z hodnot průměrů společnosti a z poskytnutých 

tabelovaných průměrů od poradenské společnosti Denison Consulting, byly vypočteny 

percentily společnosti pro jednotlivé oblasti podnikové kultury Denisonova modelu. 

Výsledné hodnoty percentilů pak byly demonstrovány v grafické podobě modelu (dimenze 

angažovanosti, adaptability, konzistence a mise). Pro ucelenější pohled na zkoumanou 

kulturu společnosti, byla provedena komparace deklarované a skutečné kultury. Dále byla 

provedena analýza dvou rovin podle Denisonova modelu (interní vs. externí zaměření, 

stabilita a flexibilita), pro zjištění síly, homogenity a povahy zkoumané kultury. Výzkumná 

část byla završena doplňujícím rozhovorem s vedoucím technologického oddělení 

společnosti, který měl komentovat výsledky dotazníku a poskytnout možné souvislosti a 

příčiny těchto výsledků. 
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Podniková kultura společnosti GalvanKo s.r.o., jako celek, dopadla, podle 

získaného percentilového skóre v Denisonově modelu, nadprůměrně. Kultura se zdá být 

relativně silná, homogenní a vyrovnaná v rovinách interního a externího zaměření i 

stability a flexibility.  Byli ovšem zaznamenány i slabší výsledky některých konkrétních 

oblastí podnikové kultury společnosti. Především v dimenzi angažovanost dosáhla 

společnost v oblastech týmové práce a zmocnění neuspokojivých výsledků. Dále byly 

stanoveny nižší skóre u oblastí organizačního učení a cílů a úkolů. 

Nezbytnou součástí praktické části této diplomové práce jsou pak návrhy a 

doporučení pro vedení společnosti, které by měly napomoct k zlepšení stavu podnikové 

kultury v oblastech s nižšími naměřenými výsledky. Jedná se o různou škálu opatření, kdy 

na jedné straně jsou návrhy změn postihující organizační strukturu společnosti a na straně 

druhé, pouhá doporučení. Mezi návrhy a doporučení pro vedení společnosti v oblasti 

týmové práce zejména patří: odměňování a oceňování projevů týmové práce ze strany 

zaměstnanců, snaha o koučování zaměstnanců a působení na jejich charakteristické rysy, 

zdokonalování personálních schopností vedoucích či zavedení personální pozice 

v hierarchii společnosti, teambuilding, zadávaní souhrnných cílů a budování vztahů. 

V oblasti zmocnění a cílů jsou stanoveny tyto návrhy a doporučení: pravidelné hodnotící 

pohovory, zlepšení informovanosti a motivace zaměstnanců.  

Závěrem je třeba konstatovat, že ve společnosti GalvanKo s.r.o. je relativně silná, 

homogenní podniková kultura, která se výrazným způsobem odráží ve fungování 

společnosti. Dále bylo prokázáno, že v rámci současné podnikové kultury existují důležité 

faktory konkurenceschopnosti podniku. Lze tvrdit, podle dosaženého Denison skóre, že 

současný stav podnikové kultury je žádoucí a podporující dlouhodobou 

konkurenceschopnost společnosti. Ovšem jak ukázal průzkum této práce, vždy je co 

napravovat a jednotlivé oblasti podnikové kultury společnosti se mohou zlepšovat či 

zdokonalovat. Pevně doufám, že provedená analýza podnikové kultury a následně 

stanovené návrhy a doporučení pomohou k zlepšení a zvýšení celkové úrovně podnikové 

kultury ve společnosti, popřípadě povedou k větší konkurenceschopnosti a efektivnosti. 
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Příloha č. 1 - Dotazník DOCS 

 

 
 

Milí zaměstnanci, 

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je orientovaný na 

analýzu oblastí podnikové kultury, které souvisejí s konkurenceschopností podniku. Slouží 

pouze jako podklad pro vyhotovení mé diplomové práce na toto téma. Dotazník je 

anonymní, získaná data budou dále v mé diplomové práci prezentována, jako celkový 

souhrn ze všech dotazníků.  

 

Předem Vám děkuji za spolupráci a Vaši kloudnost a čas strávený vyplňováním 

tohoto dotazníku. 

 

Z daných možností: rozhodně nesouhlasím, nesouhlasím, neutrální, souhlasím,  

rozhodně souhlasím, vyberte jen tu a následně označte křížkem, která koresponduje s 

Vaším názorem. Označit můžete pouze jednu možnost. U závěrečné identifikační otázky 

zvolte Vaši stávající pracovní pozici v e společnosti. Prosím na otázky je nutné odpovídat 

po pravdě a odpovědět na každou z nich. Pokračujte na následující straně. 

 

David Kovář
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Jaká je Vaše stávající pozice ve společnosti Galvanko s.r.o.? 

a) dělnická pozice 

b) řadový pracovník oddělení 

c) vedoucí oddělení či ředitel 



Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztrát společnosti GalvanKo za rok 2013 a 2012 

 

 
 

 

Zdroj: interní materiály společnosti GalvanKo s.r.o. 
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Zdroj: interní materiály společnosti GalvanKo s.r.o. 



Příloha č. 3 - Výnosy z běžné činnosti společnosti GalvanKo za rok 2012 a 2011 

 

 
 

 

Zdroj: interní materiály společnosti GalvanKo s.r.o. 

 


