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1. Úvod 

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí 

a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku 

v ruce.“ 

Jan Werich 

 

Mezi hlavní cíle každé firmy patří maximalizace tržní hodnoty a maximalizace zisku. 

Toho firma dosáhne zvyšováním svých prodejů, rozšiřováním svého podílu na trhu, 

zaváděním inovací, oslovováním nových kategorií zákazníků apod. Důležitou roli v předchozí 

větě ale hraje termín „firma“. Co to vůbec firma je? Tvoří ji název, majitelé nebo např. 

majetek společnosti? Dle mého názoru je firma živý organismus, který představují především 

samotní zaměstnanci a vzájemné vazby mezi nimi. Jedná se o vztahy, které mezi zaměstnanci 

vytvářejí živnou půdu pro výkon jejich práce, o hodnoty, které utvářejí pracovní atmosféru 

na jejich pracovišti, o komunikaci, která v ideálním případně usnadňuje veškeré pracovní 

záležitosti a další. 

Přestože v odborné literatuře neexistuje jednotné pojetí, mnoho odborníků z oblasti 

personalistiky či sociálních studií tento souhrn prvků označuje jednoduše jako „firemní 

kultura“. A protože firemní kultura je součástí skutečně všech firem, nehledě na počet 

zaměstnanců, zainteresovaných kultur, velikost ročního obratu ani další atributy podnikání, 

stala se díky své komplexnosti rovněž tématem této práce. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Jsou jimi část teoreticko-metodologická a 

část prakticko-aplikační. Obsahem první z nich je vymezení teoretických východisek 

souvisejících s tématem firemní kultury. Patří zde prvky firemní kultury, její struktura, 

typologie a další. Smyslem části prakticko-aplikační je poznatky získané z teoreticko-

metodologické části převést na konkrétní prostředí vybrané společnosti. 

Cílem bakalářské práce je analýza firemní kultury ve společnosti SEVAL spol. s r. o., 

což je jedna z menších tradičních pekáren působících na Ostravsku od roku 1991. Analýzou 
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firemní kultury se rozumí např. zjištění vztahu zaměstnanců ke společnosti, jejich důvěry 

ve firemní cíle, prozkoumání vzájemných mezilidských vztahů na pracovišti apod. Neméně 

zajímavým je rovněž zjištění celkové spokojenosti pracovníků společnosti s jejich 

odměňováním a vztahu odměňování na jejich výkonnost. V návaznosti na výsledky zjištěné 

dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci společnosti je dalším cílem práce doporučení 

vhodných opatření managementu společnosti, které povedou ke zlepšení firemní kultury, 

jejímu celkovému porozumění zaměstnanci, a tím rovněž k vyšší výkonnosti a spokojenosti 

všech zúčastněných. 



7 

 

2. Teoretická východiska a vztahy organizační kultury 

V následující kapitole se budeme zabývat vymezením obecného rámce a teoretického 

konceptu souvisejícího s tématem bakalářské práce. Uvedena bude definice firemní kultury, 

její prvky, úrovně a vymezení odlišných pohledů různých autorů na ni. 

2. 1. Firemní kultura 

Firemní kultura se bezprostředně týká každého, kdo s danou firmou přijde do kontaktu. 

Ať už se jedná o zákazníky, zaměstnance nebo například společnost obecně. Z tohoto důvodu 

se jedná o poměrně zásadní prvek patřící do prostředí dnešních firem a vyplatí se proto 

zabývat se jím podrobněji. 

2. 1. 1. Pojem kultura 

Lukášová (2010, s. 12) definuje kulturu jako „široký, mezioborový pojem, označující 

sdílený a naučený způsob myšlení, cítění a chování, který vzniká v důsledku adaptace 

sociálních skupin na vnější podmínky a jako účinný nástroj zvládání těchto podmínek je 

v rámci sociálních skupin předáván. Do managementu byl tento pojem převzat z kulturní 

antropologie“. 

2. 1. 2 Pojem firemní kultura 

V souvislosti s firemní kulturou se v odborné literatuře setkáme s obdobnými 

pojmenováními, která mají prakticky stejný význam. Uveďme zejména tyto: 

 kultura organizace, 

 organizační kultura, 

 podniková kultura. 

Pro potřeby a celkovou přehlednost této práce budeme proto v následujících částech 

používat jednotný výraz „firemní kultura“. 
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Armstrong (2007) se ve své publikaci odkazuje na definice kultury Furnhama 

a Guntera, kteří při pokusu o shrnutí různých definic kultur uvedli také následující oblasti, 

ve kterých se konkrétní pojetí shodovala. Jedná se zejména o poznatky, že: 

 kulturu je obtížené definovat, 

 kultura má mnoho dimenzí s mnoha různými složkami na různých úrovních, 

 kultura není nijak zvlášť dynamická a proměnlivá, 

 vytvoření (a tedy i změna) firemní kultury vyžaduje čas. 

Nyní si přibližme některá z konkrétních pojetí firemní kultury. Nutno předeslat, že 

tématem se zabývaly desítky autorů, avšak k jednotné a všemi akceptovatelné definici nikdo 

nepřišel, byť se rámcově liší jen minimálně. 

Armstrong ve své publikaci zmiňuje některé definice kultury, z nichž první je podle 

Eldridgeho a Crombieho. Kultura nějaké organizace se vztahuje k individuální konfiguraci 

norem, hodnot, přesvědčení a způsobů chování, které charakterizují styl, na němž se skupiny 

a jedinci shodují za účelem splnění nějakých úkolů. 

Naproti tomu Deal a Kennedy chápou kulturu jako systém neformálních pravidel, která 

vyjadřují, jak by se lidé po většinu času měli chovat. 

Podle Furnhama a Guntera jsou kultura společně vyznávané přesvědčení, postoje 

a hodnoty, které existují v organizaci. Jednodušeji řečeno, kultura je způsob, jakým něco 

děláme. 

Purcell definuje kulturu jako systém sdílených hodnot a přesvědčení o tom, co je 

důležité, jaké chování je důležité, a o pocitech a vztazích uvnitř i navenek. 

Je patrno, že definice firemní kultury mají několik společných rysů. Proto je Lukášová 

(2010, s. 18) shrnula takto: „Organizační kulturu lze chápat jako soubor základních 

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

se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) 

materiální a nemateriální povahy.“ 
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2. 2. Prvky firemní kultury 

Jako prvky firemní kultury chápeme nejjednodušší funkční a strukturální jednotky, které 

představují základ celého kulturního systému (Lukášová, 2010). Na přesném jednotném 

vymezení těchto prvků se autoři neshodují, nicméně ve většině případů se setkáme s prvky, 

jako jsou základní přesvědčení, hodnoty, normy a postoje. Další součástí bývají označovány 

artefakty, které např. Lukášová (2010) dělí na artefakty materiální a nemateriální povahy. 

K artefaktům materiální povahy řadí architekturu budov a materiální vybavení firem, výroční 

zprávy, propagační materiály apod. Za artefakty nemateriální povahy lze označit například 

firemní mluvu, historky a mýty, firemní hrdiny, různé zvyky apod. 

Podle Lukášové (2010) Hofstede k artefaktům materiální a nemateriální povahy přidává 

ještě symboly, do kterých patří například logo firmy, ale podle Browna většina autorů s tímto 

prvkem firemní kultury nesouhlasí, protože se jedná o širokou kategorii a lze do ní zařadit 

prakticky všechny aspekty firemní kultury. 

Nepřehlédnutelnou skutečností rovněž je, že řada pojmů se u různých autorů překrývá, 

proto si v následující části podrobněji rozebereme prvky podle Lukášové (2010). 

2. 2. 1. Základní přesvědčení 

Z anglického basic assumptions (základní předpoklady) se jedná o zafixované představy 

o fungování reality, které lidé v organizaci považují za samozřejmé, pravdivé 

a nezpochybnitelné. Fungují zcela automaticky a jsou velmi odolné vůči změně (Lukášová, 

2010).  

„Základním“ ve spojení „základní přesvědčení“ lze rozumět jako přirovnání k článkům 

víry v náboženství nebo axiomům v matematice – o jejich pravdivosti se nepochybuje 

Lukášová (2010). Schein považuje tato přesvědčení za jádro kultury. Zdrojem vzniku těchto 

přesvědčení je podle něj opakovaná zkušenost. Např. jestliže firma přizve k řešení určitého 

úkolu odborníka a tento odborník při řešení uspěje (pro zjednodušení vynechejme způsob, 

jakým zjistíme úspěch), nebude chtít v budoucnu řešit podobný typ úkolu, protože pracovníci 

nepochybují, že v podobné situaci je opět nutné přizvat k řešení odborníka, který se již 

v minulosti osvědčil jako schopný. 
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2. 2. 2. Hodnoty a postoje 

Hodnota je to, co je považováno za důležité, čemu jednotlivec či skupina přikládá 

význam (Lukášová, 2010). Jedná se o obecné preference promítající se do rozhodování 

jednotlivce nebo organizace. Typickým projevem bývají stanoviska, která lidé v organizaci 

zaujímají, to, co považují za dobré či špatné, apod. V souvislosti s hodnotami je důležité 

rozlišit hodnoty jednotlivce a organizace. Zatímco hodnoty jednotlivce souvisí s konkrétním 

jedincem, který přichází do styku s firemní kulturou, hodnoty organizace jsou výrazem toho, 

čemu je přikládán význam v rámci organizace jako celku. 

Postojem se rozumí vztah k určitému objektu. Tím může být osoba, věc, událost nebo 

problém (Lukášová, 2010). 

2. 2. 3. Normy chování 

Normy chování Amrstrong (2007) označuje jako nepsaná pravidla chování, doslova 

jako „pravidla hry“. Říkají lidem, co se předpokládá, že budou dělat, říkat nebo dokonce 

jak se budou oblékat. Nikdy nebývají v písemné podobě, protože pak by se nejednalo 

o normy, nýbrž o zásady či procedury. 

2. 2. 4. Organizační mluva 

Jak vyplývá z podnadpisu, jedná se o způsob, jakým lidé v organizaci mluví. Odráží 

například formálnost či neformálnost vztahů, obor podnikání, sdílené hodnoty a další. 

Pojmům mohou lidé přikládat stejný význam, což vede ke snadnějšímu dorozumívání, nebo 

naopak odlišný význam, který postupně vede k nedorozuměním nebo i konfliktům. 

2. 2. 5. Historky a mýty 

Historky, které se vypráví v organizaci, jsou skutečné příběhy, které se odehrály 

v minulosti, nicméně jejich pravdivost, a tedy i vypovídající hodnota, může být dosti 

zkreslená například postoji vypravěče. Na druhou stranu se jedná o důležitý indikátor 

přesvědčení, hodnot a norem v rámci organizace a významný nástroj předávání firemní 

kultury. 
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Naproti tomu mýty nemají racionální základ, ale vznikají spíše proto, že lidé potřebují 

něčemu věřit. Příkladem, který zmiňují Trice a Beyer, budiž například určitá manažerská 

metoda, o které si lidé myslí, že funguje, ale ve skutečnosti nikdy nikdo neměřil její skutečné 

výsledky. Samozřejmě mohou mít i formu vyprávěných příběhů, které ale rovněž bývají 

smyšlené. 

2. 2. 6. Zvyky, rituály, ceremoniály 

Typickým příkladem zvyků používaných v organizaci mohou být oslavy narozenin, 

zvyky spojené s povýšením, zvyky uplatňované při řešení problémů apod. 

Rituály se od zvyků liší určitou symbolickou hodnotou, která je jim přiřazena, 

zabezpečují zavedené pořádky a posilují mocenské struktury. Rituálem může být například 

hlasování na poradách či přijímání nových pracovníků do firmy. Svým způsobem zde patří 

například rituály při zdravení (typickým příkladem je armáda). 

Ceremoniály jsou připravované slavnostní události, jejichž konáním se oslavuje 

speciální příležitost. Takové události zpravidla posilují organizační hodnoty a oceňují úspěchy 

(Lukášová, 2010). 

2. 3. Struktura firemní kultury 

Z předchozího textu je patrné, že prvky firemní kultury nelze chápat jako samostatné 

jednotky, ale že spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Toto vedlo některé autory 

k formulaci modelů firemní kultury. 

Jedním z nejznámějších je Scheinův model organizační kultury, který vyvinul Edgar 

Schein. Svým pojetím firemní kulturu rozdělil do tří rovin v závislosti na tom, jak se která 

úroveň projevuje navenek, nakolik jsou viditelné a srozumitelné pro vnějšího pozorovatele 

a jak moc jsou ovlivnitelné ze strany managementu organizace. 

Obr. 2.3.1Scheinův model organizační kultury 
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Zdroj: upraveno, dle LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-

80-247-2951-0. 

Jak je z obr. 2.3.1 patrno, třemi úrovněmi popisovanými E. Scheinem jsou artefakty, 

hodnoty a normy chování a základní přesvědčení. Šipky na obrázku naznačují, jak 

se jednotlivé vrstvy kultury vzájemně ovlivňují. Díky tomuto systému vznikají obsahově 

konzistentní vzorce myšlení a chování. 

Artefakty představují nejpovrchnější a pro vnějšího pozorovatele nejviditelnější rovinu 

firemní kultury. Jedná se o projevy, které člověk vnímá především tehdy, když se setká 

s kulturou pro něj neznámou či nezvyklou. Z pohledu managementu jsou nejsnadněji 

ovlivnitelné. Jedná se například o logo firmy, zařízení pracoviště, případně veřejné události 

spojení s firmou. 

Hodnoty a normy chování zastupují rovinu částečně vědomou, pro vnějšího 

pozorovatele jen částečně zřetelnou a z pohledu managementu také pouze částečně 

ovlivnitelnou. Zde můžeme zařadit pracovní morálku, obecné hodnotové preference nebo 

kritéria odměňování. 

Základní přesvědčení (základní rovina firemní kultury) představují podle Scheina 

nejhlubší rovinu zahrnující nevědomé a pro příslušníky kultury zcela samozřejmé názory 

a myšlenky. Kvůli tomuto faktu je rovněž velmi obtížně identifikovatelný a ovlivnitelný. 

Zřejmá jsou tato přesvědčení jen těm členům firmy nebo organizace, kteří je vědomě zvolili 

jako východisko řešení problému v situaci, jež vyžadovala provedení zásadních organizačních 

změn (Lukášová, 2010). 
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2. 4. Typologie firemní kultury 

K větší přehlednosti a celkovému utřídění většího celku je autory používána typologie. 

Nejinak je tomu zhruba od poloviny sedmdesátých let minulého století i u firemní kultury, 

kde má typologie sloužit jako jakýsi ideální model, ke kterému je dobré směřovat, nebo 

naopak se úplně vyhnout v závislosti na tom, jakou strategii zastává management firmy. 

V odborné literatuře se setkáváme s odlišnými typologiemi firemní kultury. Význam 

všech dosud zkonstruovaných typologií můžeme vidět hned dvojí: 

 teoretický, 

 praktický. 

Teoreticky typologie mapují typické vztahy a obsahy organizační kultury a slouží tedy 

k prohlubování vědeckého poznání v dané oblasti. 

Z praktického pohledu typologie umožňuje manažerům porovnávat skutečný obsah 

kultury jejich organizace s typickými případy, které v realitě existují. Specifickým příkladem 

praktického využití typologie je vývoj diagnostických nástrojů použitelných v poradenské 

praxi. 

Představme si v následující části typologie podle vztahu k organizační struktuře, vztahu 

k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí a podle vztahu k chování organizace, jak je 

rozdělili Lukášová & Nový (2004). 

2. 4. 1. Typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře 

Typologie podle Harrisona a Handyho byla pravděpodobně první typologií firemní 

kultury, která byla poprvé publikována v roce 1972. Vymezuje čtyři základní typy, kterými 

jsou: 

 kultura moci, 

 kultura rolí, 

 kultura úkolů a 

 kultura osob. 
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V kultuře moci má dominantní postavení jedinec či několik málo jedinců v centru 

organizace. Za typickou organizační strukturu je možné považovat tzv. pavučinovou 

strukturu, kde ze středu vycházející vlákna pavučiny představují „paprsky“ síly a vlivu, 

navzájem propojené specializacemi a funkčními vztahy. Mezi výhody tohoto typu kultury lze 

zařadit její pružnost, se kterou dokáže reagovat na změnu prostředí. Naopak za nevýhodu je 

možné považovat závislost na tom, kdo stojí v centru organizace. Typickými představiteli této 

kultury bývají rodinné podniky, malé firmy nebo například zločinecké organizace. 

Na rozdíl od předchozího typu je kultura rolí založena na pravidlech, postupech, 

normách, plánech, atd. Rovněž je chování pracovníků spojeno s očekáváními, která jsou na ně 

ve spojení s jejich rolemi kladena. Názorně je možné představit si tuto kulturu tak, že pilíři 

celku jsou jednotlivé funkční oblasti (výroba, finance, odbyt, atd.) a na nich stojí nejvyšší 

management, který pouze koordinuje a organizuje tyto nižší stupně organizace. V takovém 

pojetí firemní kultury se neočekává, ba dokonce nevyžaduje, výkon přesahující popis práce 

daný rolí ve firmě. Výhodou kultury rolí je stabilita prostředí a předvídatelnost, možnost 

jasného postupu ve firmě směrem vzhůru za jasně daných pravidel. Jedná se tedy o poměrně 

konzervativní typ firmy, který naopak může být frustrující pro ambiciózní jedince, kteří touží 

po moci. Kultura rolí se vyskytuje zejména ve státní správě, armádě či velkých komerčních 

organizacích. 

Kultura úkolů je orientována projektově, totiž na úkoly, které mají být realizovány. 

Strukturálním základem bývá síť nebo matice. Úkolem managementu v takové struktuře je 

soustřeďovat se na jednotlivé projekty, vybírat pro ně vhodné lidi, sestavovat týmy 

a rozdělovat mezi ně příslušné zdroje, které povedou k jejich úspěšné realizaci. Pozitivem je 

rychlá a efektivní práce, protože v rámci struktury má každý tým určitou rozhodovací 

pravomoc, kterou potřebuje k pružnému fungování. Tyto týmy tak jsou zaměřené 

na výsledky, přizpůsobivost, ztotožnění individuálních a skupinových cílů, dobře fungující 

vztahy disponující vzájemným respektem založeným převážně na schopnostech a výkonnosti 

než na postavení ve firemní hierarchii. Svou povahou se hodí tam, kde je potřeba pružnost, 

přizpůsobivost, kreativita, senzitivita a rychlost reakce. Problém může nastat v situaci, kdy 

není k dispozici dostatek zdrojů a management začíná cítit potřebu kontrolovat výsledky 

a používané metody. Spíše než týmový duch se pak dostávají do popředí vlastní zájmy 

a politikaření např. o výše zmíněné zdroje. Přes všechna tato rizika se mezi manažery jedná 
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o velice preferovanou metodu firemní kultury, zejména pak mezi středním a nižším 

managementem. Dobrým příkladem za všechny budiž např. reklamní agentury. 

V kultuře osob se středem pozornosti a veškerého dění stává jednotlivec. Vzniká 

převážně tam, kde se několik jedinců (právníků, architektů, lékařů, realitních makléřů, ad.) 

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

apod. Schematické znázornění by v takovém případě mohl zobrazovat např. shluk 

jednotlivých bodů (jedinců), v němž žádný znázorňovaný prvek nemá dominantní postavení 

a vztahy jsou proto spíše partnerské. Je-li potřeba projevit určitou sílu moci, je tato vyjádřena 

odborností. Svým způsobem jsou typickým představitelem podle Handyho vysokoškolští 

učitelé. Ti jsou obvykle orientováni na osobní kulturu, ovšem fungují v kultuře rolí. Dělají, co 

musí, aby si udrželi svou pozici v organizaci, která je pro ně ovšem jen základnou pro rozvoj 

vlastní kariéry a zájmů. 

Typologie podle Trompenaarse vymezuje dvě základní dimenze. Orientace na úkoly 

versus orientace na vztahy a hierarchie versus rovnost. Kombinací pak vznikají 4 typy kultury 

pojmenované metaforicky jako: 

 rodina, 

 Eiffelova věž, 

 řízená střela, 

 inkubátor. 

Kultura rodiny je typická blízkostí vztahů ve spojení s hierarchií. V čele stojí „otec“, 

který má zkušenosti a autoritu a také ví nejlépe, co je potřeba dělat. Respekt z otce je v tomto 

případě spíše morální než z postavení. Při nerespektování je provinilec sankcionován ztrátou 

náklonnosti a místa v rodině. 

Kultura Eiffelovy věže je na rozdíl od předchozí přísně hierarchického typu, v níž 

plnění úkolů znamená naplňování předepsané role. Lidé v takovém typu kultury představují 

především zdroje a jsou do svých rolí dosazováni na základě kvalifikace a dovedností. 

Typické pro kulturu řízené střely jsou rovnostářské a neosobní prostředí. Orientace 

zde není na vztahy, ale na úkoly. Od předchozího typu kultury se tato liší tím, že to, co 
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členové dělají, není předem dáno. Pracovníci sami hledají vhodnou cestu, využívají expertů 

a informací ze zpětné vazby. Jejich loajalita je vyšší k projektům, na kterých pracují, než 

k samotné organizaci. 

Hlavní myšlenkou kultury inkubátoru je sdílení názoru, že organizace slouží hlavně 

pro seberealizaci pracovníků. Z tohoto důvodu se zde minimalizuje jakákoliv hierarchie 

a struktura. Lidé v takové kultuře tíhnou k inovování, vytváření nových věcí a testování 

nových myšlenek. Funkcí ostatních členů kultury je oponování nebo podpora, nalézání 

nových zdrojů a celková pomoc při zdokonalování výtvoru. 

2. 4. 2. Typologie formulované ve vztahu k prostředí a reakci organizace na prostředí 

Předchozí dvě teorie byly ovlivněny především z pohledu organizační struktury. 

Typologie podle Deala a Kennedyho bere zřetel na širší sociální a podnikatelské prostředí, 

ve kterém firma funguje. Na základě toho autoři rozdělují kulturu do čtyř typů: 

 kultura drsných hochů, 

 kultura tvrdé práce, 

 kultura sázky na budoucnost a 

 kultura procesní. 

Čtyři výše zmíněné typy firemní kultury jsou dle autorů determinovány aspektem míry 

rizika a rychlosti zpětné vazby ze strany trhu. 

Kultura drsných hochů je světem typických individualistů, kteří jsou ochotni 

podstoupit vysoké riziko za podmínky, že se jim za jejich aktivity dostane zpětná vazba 

o tom, zda byli, či nebyli úspěšní. Heslem takové kultury lze směle označit „všechno, nebo 

nic“. Příslušníkům této kultury není vlastní trpělivost, vytrvalost nebo zaváhání, nechtějí být 

týmovými hráči. Naproti tomu se ve firmě projevuje napětí a soupeřivost. Vysoký tlak, který 

je na tyto pracovníky kladen často vede k vyhoření ještě dříve, než dosáhnou středního věku. 

Problémem rovněž bývá vysoká fluktuace zaměstnanců a s tím související obtížné vytváření 

soudržnosti a spolupráce. 

Kultura tvrdé práce je typická pro prodejní organizace včetně těch, které se zaměřují 

na „podomní prodej“ (Avon, Mary KayCosmetics, atd.) nebo například ty, které se zaměřují na 
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masového konzumenta (McDonald’s). Příznačná je pro firmy, při jejichž podnikání je míra 

rizika nízká, zpětná vazba trhu rychlá, důraz je kladen na aktivitu, iniciativu i týmovou práci 

spojenou se zábavou. Úspěch v takové firmě přichází s aktivitou, s množstvím prodaného 

objemu. 

Kultura sázky na budoucnost existuje ve firmách, kde je riziko rozhodování velké, ale 

zpětná vazba trhu pomalá. Investice se pohybují v řádech milionů až miliard, ale trvá roky, 

než společnost zjistí, zda je úspěšná, či nikoli. Charakteristickým představitelem jsou letecké 

či těžařské společnosti nebo firmy investující do farmaceutického, chemického či jaderného 

vývoje. 

Procesní kultura je vlastní organizacím s nízkým rizikem podnikání a nízkou zpětnou 

vazbou, kde je potřeba více se soustředit na to, jak pracovníci svou činnost dělají, než na to, 

co dělají. Typická je pro banky, pojišťovny nebo státní správu. Jako hodnotné jsou v této 

kultuře uznávány věci, které jsou technicky vyspělé, mají správný postup, zaměřenost 

na detaily a přesnost. 

De facto navazující typologií je Ansoffova typologie firemní kultury. Vychází totiž ze 

stejných aspektů tržního prostředí jako typologie Deala a Kennedyho, ale rozlišuje je podle 

toho, jak jednotlivé typy firemních kultur na požadavky prostředí reagují. Podle toho 

rozděluje: 

 stabilní, 

 reaktivní, 

 anticipující, 

 prozkoumávající a  

 tvořivou firemní kulturu. 

Stabilní firemní kultura je charakteristická pro „introvertní“ organizace, orientované 

do minulosti a s averzí vůči riziku. Reaktivní je, akceptuje-li alespoň malé riziko. 

Anticipující typ je pro firmu orientující se na současnost a s akceptováním rizika, které je mu, 

pokud možno, známé. Prozkoumávající a tvořivá akceptují vyšší míru rizika i změn. 
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Typologie formulované ve vztahu k chování organizace je jen další verzí typologie, 

které se na rozdíl od předchozích typologií zaměřují na vzorce chování projevující 

se v chování organizací na trhu a vůči jiným organizacím a v chování pracovníků k sobě 

navzájem a vůči své vlastní organizaci. Pro potřeby této práce zmiňme jen názvy a jejich 

autory. Prvním z nich je Kompasový model Wendy Hall, který je autorkou označován jako 

typologie kulturních stylů chování. Další z nich je Typologie organizačního charakteru 

Williama Bridgese, která je rovněž založena na analogii mezi chováním jedince a chováním 

organizace. V neposlední řadě do kategorie typologií formulovaných ve vztahu k chování 

organizace patří teorie „krychle 2S“ Goffeeho a Jonese. Od předchozích se liší tím, že 

postihuje obsah kultury organizace z hlediska vztahů, které v ní panují, a to se zřetelem 

k charakteru těchto vztahů k organizaci (Lukášová & Nový, 2004). 

2. 5. Firemní kultura a její změna 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, firemní kultura je jedním z významných 

nástrojů podpory, prosazení a realizace strategie firmy. Proces utváření firemní kultury je 

bezesporu jednou z mimořádně obtížných manažerských úloh. Mimo jiné z toho důvodu, že 

postihuje velké množství oblastí života firmy, kterých se změna dotýká explicitně, či 

zprostředkovaně. Z důvodu komplexnosti firemní kultura není jen obtížně přímo zachytitelná, 

ale rovněž programově změnitelná, jak upozorňuje Schein. 

Pettigrew důvody obtížnosti změny firemní kultury rozepsal takto: 

 úrovně -kultura má několik úrovní od názorů předpokladů až po artefakty, 

 všudypřítomnost - kultura zahrnuje veškerou organizační činnost, 

 implicitnost - je jen obtížné změnit věci, které se zdají být samozřejmé a jsou 

implicitně částí myšlení a chování lidí, 

 socializace  - kořeny kultury sahají hluboko do historie, 

 političnost, 

 pluralita - součástí organizace bývá často několik subkultur spíše než jedna velká 

kultura, 

 vzájemná závislost – kultura je propojena s politikou organizace, strukturou, systémy, 

lidmi a prioritami (Brooks, 2003). 
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V rámci podniku se v čase firemní kultura vyvíjí. Procesem vývoje firemní kultury 

se zabýval Dyer (1985), který cyklus firemní kultury zpracoval do jednoduchého schématu 

uvedeného na obr. 2.5.1. 

Obr. 2.5.1 Cyklus podnikové kultury 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: upraveno, dle BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a kol. Psychologie a sociologie řízení.2. rozšířené vydání. 

Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3. 

Samotnou podstatou změny firemní kultury je přejít od výchozího stavu k cílovému. 

Tento postup podle Scheina znázorňuje obr. 2.5.2. 

Obr. 2.5.2Tříetapový model změny firemní kultury podle Scheina 

 

Zdroj: upraveno, dle ŠIGUT, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: ASPI Publishing, 2004. ISBN 80-

7357-046-7. 

1.etapa znamená rozmrazení, tedy zavedení nových postojů a zásad. 
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2. etapa představuje zavedení změny, což lze pochopit jako seznámení se s novými 

hodnotami, postoji ad. a osvojení v praxi. 

3. etapou je zamrazení, které chápeme jako ustálení nového modelu pomocí podpůrných 

nástrojů. 

2. 5. 1. Utváření žádoucí firemní kultury 

Jak uvádí Lukášová (2010), podle Armstronga je změna firemní kultury nezbytná 

zejména v případě, kdy: 

 je podnik průměrný až horší, 

 je podnik malý a rychle se zvětšuje, 

 má podnik postoupit do prostředí velmi velkých společností nebo 

 je v odvětví silná konkurence a postupuje obrovskou rychlostí. 

Výše uvedené důvody nezahrnují explicitně novou strategii jako samostatný důvod. Je 

tomu tak proto, že každý z nich implicitně novou strategii předpokládá (Lukášová & Nový, 

2004). 

Postup utváření žádoucí firemní kultury obecně Lukášová & Nový (2004) formulují 

chronologicky následujícím způsobem. 

1. Je potřeba mít jasně definovanou a dlouhodobě udržitelnou strategii firmy. 

Dlouhodobá udržitelnost strategie firmy je zde především z toho důvodu, že proces 

změny firemní kultury je dlouhodobý a trvá v řádu několika let. Byla-li by strategie 

kratší, pak by změna kultury nemohla být řádně dokončena a vyvolala mezi 

zaměstnanci a okolím spíše pocit nejistoty. 

2. Důležitá je správná formulace očekávání firmy vůči zaměstnancům. Tímto 

rozumíme formulaci „ideálního zaměstnance“ z pohledu nejen odborných 

a výkonových, ale i osobnostních charakteristik. 

3. Asi nejpodstatnější části celého procesu je vyjádření rozhodujících parametrů 

a charakteristik budoucí firemní kultury, který by měly být definovány 

v co nejširším rozsahu souvislostí s ostatními oblastmi řízení. V ideálním případě 

by měl existovat fyzicky existující dokument, jehož obsahem budou jasně 
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formulované parametry firemní kultury. Může se jednat např. o etický kodex, kodex 

zaměstnance firmy, příp. normy ISO. Tyto dokumenty však zobrazují požadavky 

na jednání jen z určitého pohledu a jsou proto jen částečným vyjádřením 

požadovaných parametrů. Rozhodující pro úspěšnost podobných dokumentů je jejich 

srozumitelnost a jednoznačnost výkladu při prosazování očekávání firmy ohledně její 

kultury. 

4. Hodnocení současné firemní kultury alespoň v rozhodujících dimenzích, které 

se váží ke strategii firmy. Aby se firma mohla efektivně posunout při změně kultury 

vpřed, je potřeba znát výchozí bod. Konfrontace současného a budoucího stavu je 

rozhodující pro vytvoření konkrétního prostoru a formulaci požadavků na jednotlivá 

opatření vedoucí ke změně. 

5. Vymezení nejdůležitějších oblastí podnikového řízení, které bezprostředně 

souvisejí s organizační kulturou. Jedná se především o tzv. tvrdé faktory řízení, 

kterými jsou např. organizační struktura, organizační systémy, řízení procesů, 

technické vybavení práce ad. Všechny zmíněné a jim podobné skutečnosti utvářejí 

prostředí, ve kterém bude nutné novou firemní kulturu zavést. 

6. Z pohledu samotných zaměstnanců je důležitá jejich informovanost o chystaných 

změnách. Kromě obsahu změny, který by měl zaměstnancům být předán, zde 

hovoříme rovněž o aspektu motivačním. Zaměstnanci by pro úspěšné zavedení změny 

měli vědět, proč byly vzneseny konkrétní požadavky (a ne jiné), jakou mají logiku, jak 

navazují na firemní cíle apod., a stejně tak by měly být zasazeny do kontextu strategie 

firmy. 

7. Vzděláváním, vysvětlováním a tréninkem nové požadavky na firemní kulturu 

postupně skrze zkoušení a osvojení zaměstnanců firma aplikuje. 

8. Postup změny firemní kultury bychom měli postupně vyhodnocovat a korigovat. 

Hovoříme zde o kontrole a případných sankcích. Během zavádění změn může dojít 

k objevení nečekaných souvislostí a negativních důsledků, ke zpochybnění některých 

realizovaných kroků, proto se nevyplácí tento krok podceňovat a je dobré pružně 

korigovat následný vývoj. 

9. Diagnostika změn ve firemní kultuře je posledním krokem úspěšného zavádění 

změn. Prováděna je z toho důvodu, abychom identifikovali posun, změny a celkovou 

efektivnost procesu. 
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2. 5. 2. Typy změny organizační kultury 

Na změny organizační kultury lze nahlížet ze dvou úhlů. Z pohledu průběhu 

a charakteru změny rozlišujeme změnu revoluční a evoluční (Lukášová, 2010). 

Změnu revoluční použije podnik v případě, že existuje silný vnější nebo vnitřní tlak, 

který tuto změnu pro zachování existence organizace vynucuje. Zatímco vnějším tlakem může 

být změna prostředí, ve kterém firma působí, vnitřní tlak mohou způsobit např. špatné 

hospodářské výsledky, rapidní ztráta trhů apod. Tento typ změny je velmi komplexní 

a zahrnuje více subsystémů organizace, např. změnu struktury firmy, manažerských systémů 

ad. Rovněž se dotýká více hierarchických úrovní organizace. 

Naproti tomu k evoluční změně podnik tíhne spíše v rámci zlepšení určitého funkčního 

útvaru. Takové změny se týkají pouze určitých problémových oblastí organizace. Může jí být 

např. posílení orientace na zákazníka. Na rozdíl od revoluční změny je evoluční kontinuální 

a uskutečňuje se spíše dlouhodobě. 

Další dělení odráží primární a doprovodná změna kultury. Primární změna je 

prováděna v případě, že obsah kultury poškozuje výkonnost společnosti a kultura je zásadní 

příčinou jiných organizačních problémů. K doprovodné změně dochází v situaci, kdy provází 

jiné typy organizačních změn a úspěšnost jejich provedení vyžaduje změnu kultury 

(Lukášová, 2010). 

2. 5. 3. Nástroje utváření a změny firemní kultury 

Ovlivňovat a utvářet obsah firemní kultury můžeme rozebrat jako ovlivňovat a utvářet 

obsah jednotlivých prvků, které firemní kulturu tvoří. Nejsnáze můžeme působit na prvky 

vnější roviny kultury, tedy na artefakty materiální a nemateriální povahy. Většinou je můžeme 

ovlivnit přímými opatřeními. Naproti tomu prvky vnitřních rovin kultury, jakými jsou 

hodnoty, postoje, normy chování a především základní přesvědčení, jsou ovlivnitelné s daleko 

větším úsilím, jsou-li vůbec ovlivnitelné. K tomu nám mohou pomoci dva typy nástrojů: 

 samotné prvky firemní kultury a 

 personální činnosti. 
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K bližšímu popisu prvků firemní kultury slouží kapitola 2.2. Nebudeme je tedy opět 

rozebírat na tomto místě a přesuneme se rovnou k personálním činnostem. 

Personální činnosti bývají používány jako nástroj tzv. evoluční (tedy postupné) změny 

firemní kultury. Většinu z nich je možné použít i při tzv. revoluční (tj. radikální) změně. 

Zde Lukášová (2010) uvádí tyto činnosti: 

 výběr pracovníků, 

 personální plánování a strategie přijímání pracovníků, 

 adaptace pracovníků, 

 vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

 hodnocení pracovníků a 

 odměňování a motivace pracovníků. 

Pro výběr pracovníků do organizace především personalisté sledují dva hlavní cíle. 

Prvním je zjistit, zda je uchazeč o práci způsobilý vykonávat práci na dané pracovní pozici (tj. 

týká se schopností, znalostí, dovedností či alespoň potenciálu k jejich rozvoji). Druhým cílem 

je zjistit, zda má uchazeč nezbytné osobnostní charakteristiky (tj. spolehlivost, flexibilita, 

odolnost vůči stresu apod.). Lukášová k těmto dvěma cílů přidává ještě třetí kritérium, a sice 

kritérium kontextuální, tj. zda uchazeč vyhovuje specifikům pracovních skupin a bude 

přispívat k vytváření žádoucí firemní kultury. 

Při přijímání nových pracovníků může mít vliv na kulturu nejen to, do jaké míry jsou 

pracovníci kompatibilní s žádoucí kulturou, ale rovněž počet pracovníků a druhy pozic, 

na které byli přijati. Význam tato skutečnost nabývá zejména v rozrůstající se společnosti. 

Něco jiného je, přijme-li společnost jednoho člověka, který se v kultuře rychle zadaptuje 

a něco jiného je zřizování nového oddělení, kde může vzniknout např. problém s integrací 

do stávající kultury. Vyhnout se případným problémům je možné náborem z interních zdrojů 

firmy. 

Odlišným problémem může být nábor zaměstnanců z jiné firmy, tedy z jiného 

kulturního prostředí. Rizikem v takovém případě může být přenesení špatných návyků z jejich 

původní společnosti do nového prostředí, kde ovlivní i stávající a nově příchozí zaměstnance 
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negativním způsobem. Podobné konflikty se v rámci managementu řeší velmi obtížně, proto 

je dobré se jim předem vyhnout. 

V případě adaptace pracovníků se jedná o proces, ve kterém se noví zaměstnanci 

seznamují s novou pracovní činností a integrují se do sociální skupiny stávajících 

zaměstnanců. K tomuto účelu má podnik možnost zvolit z několika specifických postupů 

a aktivit: 

 manuál zaměstnance (písemný dokument, který novému zaměstnanci poskytuje 

podstatné informace o podniku), 

 přednášky, diskuse, workshopy zpravidla zaměřené na seznámení s historií firmy, její 

strategií, etickým kodexem nebo zakladatelům firmy, 

 stáže a rotace, v rámci kterých zaměstnanec vyzkouší práci v různých organizačních 

útvarech, 

 mentorství neboli vztah, kdy zkušený pracovník pomáhá novému a vede jej. 

Vzdělávací aktivity kromě prohlubování a rozvíjení schopností, znalostí a dovedností 

pracovníků jsou rovněž účinným nástrojem socializace a budování žádoucí firemní kultury. 

Aby měly žádoucí účinek, je potřeba je provádět systematicky. 

Výchozí fází by měla být analýza vzdělávacích potřeb, na kterou by měla navázat 

přesná specifikace cílu vzdělávání. Kromě obsahu je nutné specifikovat žádoucí metody 

vzdělávání. Je-li vzdělání naplánováno, zorganizováno a zrealizováno, je potřeba jej 

vyhodnotit a změřit jeho efektivnost a tento výsledek podrobit analýze splnění očekávání 

a případně vyhodnotit další kroky, kterými mohou být opětovné vzdělávání na dané téma, 

navazující vzdělávání, doplňující apod. (Lukášová, 2010). 

V případě hodnocení pracovníkůkulturu podporují kritéria, metody a postup 

hodnocení. Zváženy by podle Brownaměly být především následující 4 aspekty: 

 co bude hodnoceno, jaká kritéria hodnocení budou používána, 

 jaká bude časová orientace hodnocení, 

 jaké metody hodnocení budou používány a  

 kdo bude hodnotit (Lukášová, 2010). 
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Přitom hodnocení může být zaměřeno na výsledky práce, pracovní chování a schopnosti 

a osobnostní kvality. 

Pokud jsme předchozí personální činnosti považovali z hlediska změny firemní kultury 

za důležité, odměňování a motivaci pracovníků autoři označují za klíčové. 

Základním účelem odměňování zaměstnanců je jejich stimulace k požadované kvantitě 

a kvalitě jejich odváděné práce. V této oblasti je žádoucí, aby odměňování navazovalo 

na výkon pracovníků. V souvislosti s firemní kulturou nás zajímá především otázka, na jaký 

výkon má být odměna vázána. Zvolme si jako příklad prémie, které mohou být vázány 

na individuální výkon, týmový výkon nebo na výkon společnosti, který uvádí Lukášová 

(2010)podle Velíškové. 

Výhodou prémie založené na individuálním výkonu je maximalizace výkonu jedince. 

Naopak její negativum spočívá v posilování individualismu, nebo dokonce soupeření. 

Výhodou prémie založené na výkonu týmu je posílení týmové spolupráce či sdílení 

odpovědnosti. Za nevýhodu lze považovat demotivace jedinců s nejlepšími výkony. A prémie 

založené na firemních výsledcích posilují pocit spoluodpovědnosti, spolupráci a loajalitu, ale 

nemají přílišný vliv na individuální výkon. 

2. 6. Střet kultur 

Ve firmě se z pohledu homogennosti firemní kultury můžeme setkat se dvěma případy, 

s homogenní a nehomogenní firemní kulturou. Zatímco ta první charakteristická společným 

sdílením stejných hodnot a norem chování má na organizaci silný směrující a harmonizující 

vliv, je možné se s ní v praxi setkat velmi zřídka. Daleko běžnější, zejména pak u středních 

a velkých firem, je firemní kultura rozdělená do několika subkultur, které nemají zcela 

identický obsah a v konečném důsledku ovlivňují skrze vzniklé rozpory výkonnost podniku. 

Tyto problémy pramení z odlišného vnímání, myšlení a chování příslušníků odlišných kultur 

odrážejících se v jejich komunikaci. 

Problémy pramenící ze střetu kultur mohou existovat na více úrovních: 

 na úrovni subkultur v rámci organizace, 
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 na úrovni organizačních kultur pramenících z různých spoluprací firem, např. domácí 

fúze, 

 na úrovni organizačních i národních kultur (Lukášová, 2010). 

Pro subkultury v rámci organizace je dle Brooks (2003) důležité vymyslet k udržení 

kolektivního chápání počáteční procesy zespolečenštění, stejně jako pokračující mechanismy, 

které jednotlivcům pomohou k pochopení celistvosti skupiny. Důležitý je vznik společenství, 

které zajišťuje základ moci. Naopak neslučitelní jedinci postrádají moc. 

Jak ale poznamenává Lukášová (2010), existence subkultur sama o sobě nemusí být jen 

kontraproduktivní, neboť určitá míra konfliktu a napětí mezi subkulturami vede 

ke konfrontaci různých úhlů pohledu, k vyvažování protichůdných tendencí, a tím 

i k rovnovážnosti celého systému. Je ovšem potřeba dohlížet na to, aby byl charakter 

konfliktů věcný a míra konfliktů „zdravá“, aby tyto mohly být řešeny konstruktivně 

s respektováním společných cílů. To může usnadnit existence dominantní kultury, kterou 

sdílejí všichni jedinci. 

Střet kultur v rámci fúzí a akvizicí je nejčastější příčinou neúspěšných (nesplňujících 

očekávání) spojení firem. Je tomu tak proto, že při plánování sloučení firem se management 

zaměřujena strategické cíle a finanční podmínky a teprve po uzavření smlouvy si partneři 

začnou postupně uvědomovat, že kulturní aspekty hrají pro úspěch strategického spojení 

velmi významnou roli. Jako hlavní příčiny neúspěchu těchto akvizicí vidí odborníci kulturní 

šok, rezistenci vůči změnám a obranu vlastní identity (Lukášová, 2010). 

2. 7. Etika podnikatelského prostředí 

Mnozí manažeři si dnes uvědomují, že nestačí řídit vývoj ekonomiky podniku jen 

na bázi měřitelných vlastností a explicitních ekonomických jevů, o kterých vypovídají např. 

podnikové ukazatele, ale že je zapotřebí věnovat minimálně stejnou pozornost i neměřitelným 

kvalitativním vlastnostem a nazírat na společnost komplexním spojením výše zmíněných 

částí, neboť se tyto části doplňují. 

Tvorbu etiky v podnikatelském prostředí ovlivňuje např.: 

 spolupráce partnerských podnikatelských organizací, 
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 kreativita a komplexnost zobrazování při řízení vývoje měřitelných ekonomických 

jevů, 

 kreativní uplatňování systému manažerské etiky rozvíjením subsystémů morálky 

a vůdcovství v rámci komplexního rozhodování o změnách v managementu řízených 

subjektů, 

  kvalita stimulace rozvíjení sociální odpovědnosti v managementu lidských zdrojů, 

 uplatňování vůdcovských metod při rozvíjení motivace kreativity pracovníků v rámci 

managementu a další (Dytrt, 2006). 

2. 8. Podniková etika 

Vedle právního rámce podnikatelské činnosti se stále častěji objevuje požadavek 

na prosazování podnikové etiky, která je součástí firemní kultury. 

Podle Heinena„podniková etika zahrnuje všechny materiální a procedurální normy 

založené na dialogové formě dorozumění mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden 

celek. Cílem je, aby princip zisku, přinášející konflikty, byl ve svých negativních důsledcích 

při řízení podniku maximálně omezen“, (Bedrnová& Nový, 2002, s. 525). 

Hovoříme zde o skutečnostech, jako jsou pravda, spravedlnost, objektivita ad. 

V ekonomice mnoha zemí je podniková etika spojována s etickými kodexy, jejichž konkrétní 

hodnoty se v různých oborech liší, nicméně zpravidla se jedná o následující okruh otázek: 

 věrnost zákonu, 

 bezpečnost a kvalita výrobků, 

 řešení konfliktů zájmů, 

 uzavírání pracovních smluv, 

 bezpečnost a ochrana zdraví, 

 poctivost v odbytových praktikách, 

  vztahy vůči dodavatelům i zákazníkům, 

 ochrana životního prostředí. 

Jedná se tedy o soubor vztahů, které se týkají vnitřního prostředí podniku stejně jako 

vnějšího (Bedrnová & Nový, 2002). 
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A proč by firma měla jednat pokud možno vždy eticky? Krymláková (2009) uvádí tyto 

důvody: 

 snížení dodatečných výdajů firmy předcházením soudních sporů, negativní publicitě 

či dokonce ztrátě reputace firmy, 

 podpora důvěry zainteresovaných skupin, 

 ochrana a rozvoj lidského potenciálu ve formě rostoucí loajality zaměstnanců, 

zvyšující se kvality produktů i služeb a rostoucí produktivity, 

 etickým jednáním firma přiláká investice a zvyšuje důvěru všech zainteresovaných 

stran, které hledají spolehlivé a důvěryhodné prostředí pro své investice. 

2. 9. Podniková identita 

Na rozdíl od podnikové kultury, která vyjadřuje určitý charakter, ducha podniku, vnitřní 

pravidla hry, pojem podniková identita označuje cílevědomě utvářený strategický koncept 

vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí 

(Bedrnová& Nový, 2002). Vyjadřuje tedy vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost 

s jinými podniky. 

Vytváření podnikové identity je vždy řízený proces, který probíhá v řídicí hierarchii 

směrem shora dolů. Jedná se o poměrně dlouhodobý proces a je možné jej realizovat 

v několika postupných fázích. Hovoříme zde o velmi profesionální záležitosti, a je proto 

vhodné opírat se o poradenské a konzultační firmy. 

Mezi rozhodující elementy, které utvářejí podnikovou identitu, patří zejména: 

 podniková komunikace, 

 podnikový design a 

 podnikové jednání. 

Podniková komunikace vyjadřuje užívání všech dostupných komunikačních 

prostředků ve vztahu k vlastním zaměstnancům i vnějšímu okolí. Při komunikaci s vlastními 

zaměstnanci jde především o posilování vnitřní integrace sociálního systému podniku, 

utváření pocitu sounáležitosti a odpovědnosti spolupracovníků vůči podniku a naopak. 
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Ve druhém případě, tedy v komunikaci s odběrateli, zákazníky i širokou veřejností, je 

obsahem především informování o výrobcích, aktivitách podniku, hospodářských výsledcích 

nebo současném postavení firmy na trhu a jejích budoucích záměrech. 

Vlastní kategorií jsou nepříznivé informace o podniku, které při efektivním využití 

„public relations“ mohou pomoci podniku získat pověst solidnosti a „fair play“. 

Vnější, vizuálně vnímatelné ztvárnění podnikových artefaktů označujeme jako 

podnikový design. Patří zde architektura budov, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří ad. 

Vyjádřením např. avantgardnosti, či příklon k solidnosti a tradici, kosmopolitnost, nebo 

národní tradice nebo propojení uvolněnosti a neformálnosti mohou být jen některými 

variantami, kterými firma může působit na vnější prostředí. Podle Bachingera má dobře 

promyšlený a důsledně zpracovaný podnikový design následující přednosti: 

 podnikový design působí v první řadě uvnitř podniku, 

 podnik získává mezi ostatními firmami nezaměnitelný design, 

 rychlé zavedení firmy na trh a prodej nových výrobků, 

 sjednocuje vnitřní i vnější pohled na firmu, 

 usnadňuje veškerou propagaci firmy, 

 otevírá nové možnosti pro získání důvěry, 

 image podniku se ve velké míře odvíjí od podnikového designu. 

Podnikové jednání v rámci jednotných a relativně stálých pravidlech, normách 

a vzorech jednání umožňuje vytvořit typický styl aktivit daného podniku, který by měl 

korespondovat s obsahem a formou podnikové komunikace, stejně jako navazovat 

na vytvořený design. V ideálním případě tyto standardy jednání podnik uplatňuje jak vůči 

svým zaměstnancům, tak vzhledem ke svému společenskému okolí. 

Jako příklad vhodné podnikové identity uveďme banku, která se orientuje na vybranou 

zámožnější klientelu a podnikatele, kteří v ekonomickém prostředí zaujímají významnější 

místo. Zvolený design takové banky bude spíše tradiční s upřednostněním kvality před 

laciným efektem. Pro propagaci tato banka nemůže využívat rozhlas ani televizi, stejně jako 

v oblasti tisku nepřipadají v úvahu bulvární deníky a časopisy. V úvahu připadá například 
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sponzoring festivalů vážné hudby a z hlediska propagace seriózní odborný tisk (Bedrnová& 

Nový, 2002). 

2. 10. Význam firemní kultury 

Ať už se na firemní kulturu díváme z pohledu teoretiků či odborníků z praxe, existuje 

všeobecný konsenzus o vlivu firemní kultury na průběh podnikových jevů. 

Armostrongzdůrazňuje její význam při realizaci poslání a strategie organizace. Je však třeba 

mít na paměti, že vliv firemní kultury může působit i kontraproduktivně. 

Šigut (2004) ze své manažerské praxe vidí význam firemní kultury rovněž 

v překonávání určitých bariér přetrvávajících v každém podniku. Zjednodušeně se jedná 

o bariéru ekonomických zájmů z pohledu vlastníků, bariéru kompromisů mezi příkazy vedení 

a motivací řadových pracovníků a bariéru nedůvěry, kterou mají řadoví pracovníci k vedení 

a vlastníkům podniku jako celku. Do jisté míry jsou hranice mezi jednotlivými úrovněmi 

řízení přirozeným důsledkem poslání těchto linií. 

Příkladem těchto bariér z praxe budiž situace mistrů ve výrobě. Ti většinou pocházejí 

z řad dělníků, ale nově již patří do skupiny managementu, se kterou se někdy jen obtížně 

identifikují. Jde tedy o skupinu zaměstnanců, na kterou působí tlak shora i zdola, což může 

způsobit dosti zásadní dění ve firmě, neboť skupina mistrů je pro formování firemní kultury či 

její změny klíčová. 

Dalším významem firemní kultury je celkové sladění přirozeně odlišných zájmů skupin 

na různých úrovních řízení. Oblasti, ve kterých v tomto směru firemní kultura působí, jsou 

následující: 

 situování podniku do jasného a celkově „zdravého rámce“, 

 rozmnožování motivačních faktorů k pracovnímu výkonu. 

Tyto výše zmíněné faktory mohou přispět k eliminaci napětí v mezilidských vztazích 

(Šigut, 2004). 
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2. 11. Metody analýzy firemní kultury 

Máme-li nastavený teoretický rámec týkající se firemní kultury, je nyní prostor pro jeho 

aplikaci v praxi. Autoři zabývající se tímto tématem rozlišují dva hlavní přístupy analýzy 

firemní kultury. Prvním z nich je metoda kvalitativní, druhým logicky metoda kvantitativní. 

Kvalitativní postup výzkumu si klade za cíl získat informace, které se týkají 

zkoumaného jevu, odhalit významy získaných informací a na základě toho porozumět 

zkoumanému jevu. Diagnostik předem nevybírá sledované proměnné. Relevantní je to, 

co považují za relevantní dotazované osoby. Odráží se v tomto přístupu jejich náhled 

na realitu. 

Naproti tomu kvantitativní postup diagnostiky firemní kultury je založen na číselném 

vyjádření výskytu určitých znaků. Tyto znaky musí být předem vybrány a nastaveny, což 

s sebou nese dva důležité problémy. Je totiž nutné zredukovat zkoumaný jev do omezeného 

počtu proměnných. A dále je podstatné zvolit proměnné nejlépe (tj. co nejrelevantněji) 

vypovídající o obsahu firemní kultury. 

Oba tyto přístupy se liší pohledem na příslušníky firemní kultury. Zatímco kvalitativní 

metody jsou založeny na induktivním přístupu a zkoumaný jev je nahlížen z pohledu členů 

firemní kultury (tedy zevnitř firemního prostředí), metody kvantitativní nahlížejí 

na tuto problematiku z vnějšího pohledu. 

Mezi kvalitativní metody diagnostiky firemní kultury patří pozorování, hloubkový 

rozhovor, skupinový rozhovor a analýza dokumentů. 

V rámci kvantitativní metodologie rozlišujeme dvě základní techniky sběru dat. Jsou 

jimi pozorování a dotazování. Na rozdíl od kvalitativního přístupu jsou tyto metody 

používány ve standardizované formě. 

Není smyslem této práce popisovat detailně všechny metody. Bližší informace k výše 

uvedeným metodám je možné dohledat např. u Lukášové (2010, s. 143 a dále). 
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2. 11. 1. Dotazníkové metody diagnostiky firemní kultury 

Pro účely bakalářské práce byla zvolena metoda dotazníků, která patří k nejčastějším 

postupům analýzy firemní kultury. 

Při tvorbě dotazníku je nejdůležitější a zřejmě nejnáročnější fází výběr indikátorů 

obsahu firemní kultury. Z důvodu vysoké komplexnosti systému firemní kultury je téměř 

nemožné v jednom dotazníku postihnout veškeré relevantní aspekty firemní kultury. Proto 

autoři rozdělili dotazníky do dvou kategorií z hlediska několika různých charakteristik (např. 

formátu, spolehlivosti měření, platnosti měření, zvolené roviny diagnózy firemní kultury, ad.), 

které se věnovaly určitým oblastem firemní kultury. Rozlišovali dotazníky vytvořené 

pro diagnostiku firemní kultury v rovině chování a norem chování, a zbývající formy 

zachycují obsah firemní kultury v rovině hodnot a názorů. Tyto formy pak Ashkanazy, 

Broadfoot a Falkus rámcově klasifikovali z hlediska způsobu konstrukce dotazníku, a také 

z hlediska jejich účelu. Došli k rozdělení dotazníkové metody, které můžeme vidět na obr. 

2.11.1. 

Obr. 2.11.1 Klasifikace dotazníkových metod k diagnostice organizační kultury podle 

Ashkanasyho, Broadfoota a Falkuse 

 

Zdroj: upraveno, dle LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-

80-247-2951-0. 

Základním dělením je dělení na dotazníky typologické a profilové. Forma 

typologických dotazníků zjišťuje, zda jsou ve firemní kultuře přítomny, či nepřítomny, 

určité soustavy znaků, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy firemní kultury. Podle 
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míry přítomnosti těchto znaků lze firemní kulturu vybrané organizace „přiblížit“ jednotlivým 

typům. 

Profilové dotazníky, stejně jako ty typologické, využívají teoreticky či empiricky 

identifikované dimenze organizační kultury. Od typologických, které jsou jedno- nebo 

dvojdimenzionální, se liší tím, že mají zpravidla více dimenzí, jejichž vzájemná nezávislost 

není nutná. Prostřednictvím dotazníku zjišťujeme míru výskytu názorů, hodnot, způsobů 

chování ad., které odpovídají jednotlivým dimenzím. Na základě tohoto výsledku je získán 

skór, který vypovídá o pozici firmy na konkrétních dimenzích, a vytvořen profil kultury 

vybrané organizace. 

V rámci profilových dotazníků existují tři podkategorie, kterými jsou deskriptivní 

dotazníky, dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů efektivnosti a dotazníky zaměřené 

na zjišťování souladu. Deskriptivní dotazníky, jak je zřejmé již z názvu, jsou určeny 

k popisu obsahu firemní kultury. Dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů 

efektivnosti jsou vytvořeny za účelem zjištění přítomnosti takových charakteristik firemní 

kultury, které podporují firemní efektivnost. Konečně dotazníky zaměřené na zjišťování 

souladu měří obecně míru shody mezi hodnotami jedince a hodnotami firmy jako celku. 

Metody vybrané pro společnost SEVAL spol. s r. o. 

Z výše uvedených metod byla k účelům této práce a pro potřeby společnosti SEVAL 

spol. s r. o. vybrána metoda deskriptivního dotazníku a hloubkový rozhovor s ředitelem 

společnosti. 

Cílem hloubkového rozhovoru bylo lepší poznání fungování podniku a jeho struktury, 

na základě kterého je vytvořena charakteristika podniku v další kapitole. 

Než bylo možné vytvořit celý dotazník
1
, bylo potřeba stanovit si požadované výstupní 

informace z dotazníku, které byly konzultovány s jednatelem společnosti. Na základě toho 

byly vytvořeny oblasti dotazníku, ke kterým byly postupně přiřazeny jednotlivé otázky, a to 

takovým způsobem, aby vypovídací schopnost odpovědí na tyto otázky byla pro výše 

                                                 

1
 https://docs.google.com/forms/d/1Ba5nudrFjc-yv_cqNwC04vF6pXo6GpC7OZuFDItUG6A/viewform 
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uvedenou společnost co nejvyšší. Smyslem dotazníku je, aby na základě výsledků 

z dotazníkového šetření bylo možné učinit potřebné změny vedoucí k celkovému zlepšení 

firemní kultury ve společnosti. 

Máme-li takto vytvořený dotazník, dalším krokem ke zdárné realizaci výzkumu je 

distribuce tohoto dotazníku. Musíme při tom dbát zejména na formu, která by měla zajišťovat 

rovnocenné podmínky pro dotazované. Velikou pozornost je třeba zaměřit na zajištění 

anonymity dotazovaných. Důležité je to zejména z toho důvodu, aby se nebáli případných 

následků odvozených ze svých odpovědí. K tomuto účelu byl pro vedení společnosti, které má 

ke své práci k dispozici počítače, vybrán elektronický dotazník, a pro ostatní zaměstnance 

papírový dotazník. Tento byl distribuován zaměstnanci společnosti SEVAL spol. s r. o., kteří 

k tomuto účelu byli důsledně informováni o správném průběhu takového šetření. 
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3. Charakteristika firemní kultury ve vybrané organizaci 

Společnost SEVAL spol. s r. o. je ostravské pekařství s tradicí od roku 1991. Široký 

sortiment pečiva čítá kolem 100 druhů výrobků, které jsou podle potřeby a zájmu zákazníků 

na trhu obměňovány. Pekařství bylo založeno dvěma českými manželskými páry, které 

se dodnes společně podílejí na vedení. Po celé Ostravě je v hlavní provozovně a 13 firemních 

prodejnách 63 stálých zaměstnanců a 4 brigádníci. 

Těžiště výroby je situováno do tradičního českého pečiva, které doplňuje pečivo 

s vyšším podílem žitné mouky, vlákniny a cereálií. K významným rysům sortimentu patří 

pravidelné obohacování trhu novými a inovovanými výrobky. Společnost se tak nechává 

inspirovat při návštěvách různých výstav a veletrhů u nás i v zahraničí. 

Sortiment pekařských výrobků tvoří: 

 tmavé a cereální pečivo, 

 jemné pečivo, 

 pečivo z listového těsta, 

 pečivo z kynutého listového těsta, 

 chléb, 

 bílé pečivo, 

 bílé speciální pečivo, 

 trvanlivé pečivo. 

3. 1. Vývoj společnosti 

Od založení v roce 1991 až do roku 1998 byla provozována pouze jedna podniková 

prodejna v Ostravě-Výškovicích a převážná část produkce byla dodávána regionálním 

obchodním společnostem. Z důvodu neúměrných cenových požadavků a nestálé platební 

morálky odběratelů se vedení společnosti rozhodlo přehodnotit firemní strategii a začalo 

budovat vlastní síť prodejen. S postupujícím časem a přibývajícími podnikovými prodejnami 

se začal měnit poměr mezi odbytem přes odběratele a vlastní distribuční sítí ve prospěch 

vlastních prodejen. 
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Dle slov ředitele společnosti SEVAL spol. s r. o. je dlouhodobou strategií pekařství 

distribuce větší části produkce, a to v současné době téměř 90%, prostřednictvím sítě 

vlastních prodejen. Z pohledu vedení společnosti jsou zárukou stabilního odbytu stejně jako 

kvality a jistoty, že jsou výrobky prodávány v čistých a hygienických podmínkách. Jedná 

se o charakteristický rys této společnosti. Podstatný je důraz vedení společnosti 

na kvalifikovaný a přívětivý personál. 

Od poloviny roku 2007 je novým sídlem společnosti provozovna v Ostravě-Hrabůvce 

(obr. 3.1.1). Důvodem změny byly nedostačující kapacity původního sídla, a tak vedení 

společnosti připravilo rozsáhlý investiční projekt Rekonstrukce výrobního a administrativního 

centra pekařství SEVAL spol. s r. o., pro který získalo dotace z Moravskoslezského kraje 

a Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu. Součástí 

celého projektu bylo i pořízení nových strojů a zařízení, které měly nejen zvýšit kvalitu 

pekařské produkce, ale i snížit fyzickou námahu pracovníků. 

Aby byla zajištěna maximální bezpečnost potravin a zdravotní nezávadnost a jakost 

výrobků pekařství SEVAL, byl ve společnosti zaveden systém kritických bodů HACCP 

v potravinářství a systém řízení jakosti ISO řady 9001:2000. Tyto systémy jsou nad rámec 

legislativních požadavků certifikovány společností Bohemia Certification. 

Obr. 3.1.1 Nové prostory hlavní provozovny v Ostravě-Hrabůvce 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Článek O společnosti [online].2014 [cit. 28.4.2014].Dostupný na WWW: 

<http://www.seval.cz/ospolecnosti/>. 



37 

 

3. 2. Struktura společnosti 

V hierarchii společnosti je nejvýše postaveným orgánem valná hromada, kterou tvoří 

čtyři spolumajitelé. Výkonnou strukturu společnosti tvoří top management, střední 

management a dělnické profese. Do top managementu patří ředitel společnosti, výrobní 

ředitel, obchodní ředitel, personální ředitel a ekonomický ředitel, přičemž první čtyři 

jmenovaní jsou zároveň spolumajitelé a jednatelé společnosti. Další linii tvoří střední 

management, kam patří výrobní manažer a manažerka prodejní sítě. Na stejné úrovni jsou dvě 

specializované pozice, a sice pozice personalisty a účetního. Úroveň nižšího managementu 

tvoří vedoucí směn, vedle kterého existuje pozice asistenta výrobního manažera. Dělnické 

profese ve společnosti tvoří obsluha pece, dělník v pekařství a expedient. Pro názornou 

představu je níže přiložen obr. 3.2.1. 

Obr. 3.2.1 Výkonná struktura společnosti SEVAL spol. s r. o. 

 

Zdroj: upraveno, dle interního dokumentu managementu společnosti SEVAL 
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3. 3. Ohodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců má z pohledu firemní kultury zásadní vliv na spokojenost 

zaměstnanců. Odráží se v něm několik charakteristik, zejména pak zvyklosti, normy, ale také 

komunikace mezi zaměstnanci na různých úrovních firemní hierarchie. 

Společnost SEVAL hodnotí zaměstnance podle čtyř kategorií v závislosti na jejich 

pozici. Jsou jimi kategorie dělník, expedient, prodavačka a vedení. 

Dělníci jsou ve společnosti odměňováni hodinovou sazbou, ke které náleží příplatky 

za práci o víkendu, přesčas, v noci a ve svátek. Kromě toho dělníci mají možnost získat 

prémie v závislosti na objemu a kvalitě výroby. 

Expedienti jsou rovněž odměňováni hodinovou sazbou příp. příplatky zmíněné 

v předchozím odstavci. Jejich prémie může dosáhnout určité předem stanovené výše, která je 

v případě nedostatků může být přiměřeně snížena. 

Prodavačky jsou také odměňovány hodinovou sazbou příp. příplatky. K těmto 

se přiřazuje prémie, která se skládá ze dvou částí. První je prémie za splnění měsíčního cíle 

prodeje. Na každý měsíc je stanoven na základě statistik z předchozích let a situace na trhu cíl 

tržeb z prodeje pečiva. Pokud je tento cíl dosažen, prodavačka má nárok na prémii za splnění 

měsíčního cíle prodeje. Pokud je v tomto měsíci prodej větší, než odpovídá měsíčnímu cíli, 

má prodavačka kromě předchozí prémie nárok na prémii, která tvoří určité procento z tohoto 

překročení cíle. 

Zaměstnanci vedení společnosti mají smluvně stanovenou měsíční mzdu, ke které 

se přidává fixní prémie za splnění jmenovitých úkolů. 

Jako jedna z mála firem v tomto oboru poskytuje společnost SEVAL svým 

zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenek. 

Závěrem této podkapitoly je vhodné doplnit, že stanovené prémie bývají odebrány 

zaměstnancům dle slov ředitele společnosti velmi zřídka, což jistě svědčí o kvalifikovanosti 

zaměstnanců v jejich práci stejně jako vedení ve stanovování cílů. 
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3. 4. Rozvoj zaměstnanců ve společnosti 

K zajištění úspěchu společnosti v boji s konkurencí jsou potřeba kvalifikovaní 

a spokojení zaměstnanci. Aby si společnost SEVAL tyto zaměstnance udržela a ještě lépe je 

kvalifikovala a rozvíjela, vedení společnosti pro ně v loňském roce zajistilo cyklus školení. 

Pro prodavačky připravila externí vzdělávací společnost třídenní kurz zaměřený 

na rozvoj prodejních dovedností, komunikaci se zákazníkem, vlastní motivace a další 

záležitosti spojené s provozem prodejny. V rámci tohoto kurzu si prodavačky rozšířily nejen 

vzdělání ve svém oboru, ale rovněž měly možnost se mezi sebou lépe poznat a sdílet své 

zkušenosti. 

Pekaři měli možnost zúčastnit se kurzu zaměřeného na moderní trendy v pekařství 

a cukrářství. Naproti tomu vedení společnosti získalo podrobnější informace jak z oblasti tzv. 

měkkých dovedností (komunikace, stanovování cílů, plánování, sebepoznání, time 

management, atd.), tak také z oblasti informačních technologií (pokročilé funkce Microsoft 

Word/Excel). 

Další kategorii z pohledu rozvoje zaměstnanců představuje proces zaškolení nových 

zaměstnanců. V tomto směru společnost SEVAL využívá své relativně jednoduché 

a kompaktní struktury společnosti a kromě prodejen jednoho hlavního sídla, ve kterém 

probíhá řízení společnosti i výroba. Může tedy velice flexibilně reagovat na změny stavů 

zaměstnanců. V praxi je nový zaměstnanec zaškolen zkušeným nadřízeným, případně 

kolegou. O dělníky v pekařství se zprvu stará výrobní manažer. Po částečném zaučení je 

předán zkušenému pracovníkovi výroby. Podobně je tomu u prodavaček, které dostanou navíc 

manuál, ve kterém jsou informace potřebné k procesu prodeje a provozu prodejny. 

Zaměstnanci jsou rovněž školeni v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny. 

Pokud se zaměstnanec osvědčí jako schopný, učenlivý a spolehlivý, je mu poskytnuta 

možnost postupu na vyšší pozice, které vyžadují více odpovědnosti a zkušeností. 

3. 5. Plány společnosti 

Jak už bylo zmíněno výše, společnost SEVAL patří spíše k menším firmám a z několika 

rozhovorů s vedením společnosti působí především jako firma s rodinným prostředím. Nikoho 



40 

 

proto asi nepřekvapí, že plány spojené s nejbližší budoucností u firmy, která na trhu působí 23 

let, nebudou agresivní cenová politika, obrovský růst prodejů, přehnaný tlak na zaměstnance 

apod. Místo toho chce vedení společnosti posílit svůj podíl na trhu, zachovat mírný růst 

prodejů, smysluplně na základě letitých zkušeností rozšiřovat své prodejny na prodejně 

atraktivních místech Ostravy. Mezi hlavní priority ale patří zachování pověsti společnosti, 

která stojí na špici kvality a svým zaměstnancům nabízí jistotu spojenou se zaměstnáním. 

Rovněž vedení společnosti vnímá důležitost etického přístupu ke svým zaměstnancům a nejen 

mezi uchazeči o zaměstnání „nálepku“ slušného zaměstnavatele. 
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4. Analýza aktuálního stavu firemní kultury 

V následující části bude pozornost zaměřena na výsledky dotazníkového šetření, 

kterého se zúčastnilo celkem 49 zaměstnanců společnosti SEVAL spol. s r. o. Průzkum byl 

mezi zaměstnanci prováděn od 17. do 23. dubna 2014. Na odpovědi odpovídaly 3 skupiny 

zaměstnanců – 4 členové vedení společnosti, 23 prodavaček a 22 výrobních dělníků. 

4. 1. Struktura společnosti 

V této podkapitole jsou zaměstnanci rozděleni podle 5 kategorií – nejvyššího dosaženého 

vzdělání, věku, délky zaměstnání u společnosti, pohlaví a pozice v hierarchii společnosti. 

Graf 4.1.1 Rozdělení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.1.2 Věkové rozložení zaměstnanců společnosti 

 

 

 

Zdroj: vlastní
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Graf 4.1.3 Rozdělení zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.1.4 Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví 

 

 

Zdroj: vlastní 

Na následujícím grafu 4.1.5 si můžeme všimnout, že dotazník na firemní kulturu 

nevyplňoval top management společnosti, tedy její spolumajitelé ani ekonomický ředitel. Je 

tomu tak z toho důvodu, že top management společnosti stojí za tvorbou firemní kultury. Je 

účelné, aby na tuto svou práci dostal zpětnou vazbu, o kterou se z části zasluhuje také tato 

práce. Pokud by top management vyplňoval dotazník, mohlo by dojít ke zkreslení této zpětné 

vazby. Na základě výsledků dotazníkového šetření budou top managementu podniku 

prezentovány výsledky šetření a k těmto proběhne diskuse. 

Graf 4.1.5 Úroveň pozice v hierarchii firmy 

 

 

 

Zdroj: vlastní 



43 

 

94% 

2% 4% ano, oficiálně
seznámen(a)

ano, neoficiálně
seznámen(a)

ne,
neseznámen(a)

4. 2. Vztah zaměstnanců k dlouhodobým cílům společnosti 

V této podkapitole jsou vyhodnoceny odpovědi na otázky týkající se dlouhodobých cílů 

společnosti, konkrétních oddělení a jejich srozumitelnost pro zaměstnance. 

Graf 4.2.1 Seznámení s dlouhodobými cíli 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Na otázku, zda byl dotazovaný zaměstnanec seznámen s dlouhodobými cíli, odpovědělo 

96% dotazovaných kladně (viz graf 4.6), a z těchto 96% všichni dotazovaní odpověděli, že 

jsou pro ně srozumitelné. Pozitivní pro společnost je rovněž fakt, že se s těmito cíli 100% 

dotazovaných zcela (49%) nebo alespoň z větší části (51%) ztotožňuje. 

Podobných výsledků bylo dosaženo také u otázky, týkající se seznámení 

s dlouhodobými cíli vlastního oddělení, kde kladně rovněž odpovědělo 96% dotazovaných, 

ze kterých pouze 1 zaměstnanec (2% dotazovaných) odpověděl, že se z větší části 

neztotožňuje. 

Analýza vztahu zaměstnanců k dlouhodobým cílům je zakončena otázkou, zda si myslí, 

že je pro společnost důležité mít nastaveny dlouhodobé cíle. Na tuto otázku odpovědělo 94% 

dotazovaných, že je důležité mít nastaveny dlouhodobé cíle. Zbylých 6% v tom nevidí smysl 

a na tuto otázku tedy odpovědělo záporně. 

4. 3. Vztah zaměstnanců k firemním hodnotám 

Otázka „Vyberte z možností uvedených níže, které typické hodnoty jsou ve společnosti 

SEVAL spol. s r. o. „zaběhnuté“ a všichni nebo alespoň většina Vašich kolegů je uznává 

a jejichž dodržování Vám usnadňuje práci.“ dávala respondentům možnost vybrat z nabídky 

sedmi předem připravených hodnot. Respondent mohl zatrhnout libovolný počet odpovědí 
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podle toho, jak moc se s nimi ztotožňoval. V případě nedostatku možností mohl respondent 

doplnit jinou hodnotu zaškrtnutím poslední možnosti. Této poslední možnosti využil jeden 

respondent, který k připraveným hodnotám doplnil ještě vstřícnost. Detail odpovědí na tuto 

otázku je možné vidět v grafu 4.3.1. 

Graf 4.3.1 Hodnoty ve společnosti vnímané jejími zaměstnanci 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Na grafu 4.3.2 vidíme, jak moc zaměstnanci dodržují firemní hodnoty, které stanovili 

v předchozí otázce (graf 4.3.1). Více než tři čtvrtiny zaměstnanců podle výsledků hodnoty 

dodržují. Podíváme-li se detailněji do odpovědí, zjistíme, že od tohoto výsledku se výrazněji 

odlišuje skupina dotazovaných výrobních dělníků, u kterých si téměř jedna třetina myslí, že 

firemní hodnoty neuznává většina kolegů. Zajímavé je to především v porovnání s výsledky 

následující otázky, kde 94% dotazovaných dle vlastního názoru firemní hodnoty uznává (graf 

4.3.3). Můžeme se domnívat, co je příčinou tohoto výsledku. Důvodem může být např. to, že 

každý zaměstnanec uznává jiné hodnoty. Další možností je bezesporu fakt, že každý člověk 

má zažité jiné hranice, které svědčí o uznávání některých hodnot. Uveďme si příklad 

na hodnotě „otevřenost při komunikaci“. Jedinec A ji může chápat tak, že je pro něj důležité 

jednat na rovinu a vyříkat si veškeré detaily k problému. Pro jedince B ale tyto detaily mohou 

působit zbytečně, a proto je nekomunikuje. Proto jedinec A může mít pocit nedostatku 

informací, o kterých B ani netuší. 
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Graf 4.3.2 Jednání kolegů podle firemních hodnot 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.3.3Uznávání firemních hodnot dotazovaným 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Na otázku, zda dotazovanému při práci chybí uznávání některých hodnot (graf 4.2.5), 

uvedlo 69% respondentů, že nechybí. Zbylých 31% uvedlo opak, přičemž byli požádáni, aby 

se pokusili specifikovat co nejkonkrétněji, jaké hodnoty jim chybí. Svůj názor doplnilo 6 

respondentů, kteří doplnili hodnoty férové jednání, otevřenost při komunikaci, 

pravdomluvnost, upřímnost, pochvala a vstřícnost. 

Graf 4.3.4 Chybí ve firmě uznávání některých hodnot? 

 

 

Zdroj: vlastní 

Poměrně výrazně se liší odpovědi na otázku, zda je jednání podle firemních hodnot 

vedením společnosti nějak oceňováno, příp. jejich nedodržování sankcionováno. Z odpovědí 
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vyplývá, že až 50% vedení, 38% výrobních dělníků a 17% prodavaček se domnívá, že 

dodržování hodnot není nijak oceňováno. Zbytek je přesvědčen o opaku. Pravděpodobně 

to svědčí o nejasné komunikaci odměňování zaměstnanců. Rovněž každý může chápat jako 

odměnu něco jiného. Jednomu stačí pochvala z očí do očí, druhý potřebuje vidět ocenění 

na papíře např. na firemním oceňování zaměstnanců a někomu jinému může stačit, když tyto 

hodnoty budou uznávat i kolegové. Každopádně by top management společnosti neměl tuto 

skutečnost přehlížet a mělo by být zaměstnancům sděleno, jak má takový systém fungovat. 

Graf 4.3.5 Je jednání podle firemních hodnot oceňováno? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Předchozí řádky vhodně doplňuje graf 4.3.6. Můžeme z něj vyčíst, co by zaměstnance 

motivovalo k uznávání firemních hodnot. Není asi velkým překvapením, že jako největší 

stimulátor je chápána motivační odměna. Za povšimnutí ale stojí rovněž následující možnosti, 

a sice uznávání hodnot nadřízeným a kolegy. Jedním z důvodů těchto výsledků může být také 

fakt, že v očích zaměstnanců nadřízení a kolegové hodnoty nedodržují. Je potom snadné 

odvodit si jednání těchto lidí, kteří nechtějí dodržovat něco, co stejně nadřízení (resp. 

kolegové) nedodržují. 
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Graf 4.3.6 Co by Vás přesvědčilo o uznávání firemních hodnot? 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 4. Vztah zaměstnanců ke společnosti 

Graf 4.4.1 Jste hrdý(á) na to, že pracujete ve společnosti SEVAL? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Zajímavý je vztah odpovědí „spíše ano“ u otázky 13 (graf 4.3.1) a „ne, nedoporučil, je 

stejná jako ostatní“ u otázky 14 (graf 4.3.2). Z analýzy vyplývá, že práci ve společnosti 

SEVAL by nedoporučili svým známým zaměstnanci, kteří jsou spíše hrdí na to, že 

ve společnosti pracují. Jedná se o 4 prodavačky a 5 výrobních dělníků. Významným zjištěním 

v tomto případě je rovněž délka zaměstnání zaměstnanců, kteří by práci ve společnosti 

nedoporučili. 4 z nich pracují u výše zmíněné společnosti více než 5 a méně než 10 let, 

1 z nich pracuje u společnosti více než 10 let a 3 z nich mezi 1 – 2 roky. Nejedná se tedy 

o nováčky ve společnosti. Co je ale větším překvapením, je fakt, že práci ve společnosti 
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SEVAL by nedoporučili ani 3 výrobní dělníci, kteří jsou hrdí na to, že pracují v této 

společnosti. 

Graf 4.4.2Doporučil(a) byste práci ve společnosti SEVAL svým blízkým známým? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Podobně jako u vztahu k firemním hodnotám působí i odpovědi na loajálnost 

zaměstnanců ke společnosti. Podle výsledků je v očích zaměstnanců velmi loajálních 

ke společnosti jen 20% dotazovaných a téměř celý zbytek je průměrně loajální (graf 4.4.3). 

Pokud ale zaměstnanci hodnotili svou loajálnost, je ve společnosti 57% dotazovaných 

zaměstnanců velmi loajálních a 43% loajálních průměrně (graf 4.4.4). Velmi podobné 

výsledky vycházely u všech tří kategorii zaměstnanců, tedy u vedení, výrobních dělníků 

i prodavaček. 

Graf 4.4.3 Jsou ostatní zaměstnanci loajální ke společnosti SEVAL? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.4.4 Jste Vy osobně loajální k Vaší společnosti? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 5. Produktivita zaměstnanců 

V této části je pozornost výzkumu zaměřena na produktivitu práce zaměstnanců 

společnosti SEVAL a rovněž vztahu odměňování k produktivitě. 

Na odpovědích „spíše ne“ a „ne“ u otázky, která se ptá, zda zaměstnance motivuje 

systém odměňování k vyšším výkonům, má největší podíl skupina výrobní dělníků. Z nich 

celkem 27% odpovědělo na tuto otázku negativně. Příčin může být hned několik. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 3 u charakteristiky společnosti, výrobní dělníci jsou odměňováni mimo 

jiné na základě objemu a kvality výroby. Důvodem nedostatečné motivace tedy může být fakt, 

že nevidí možnost zlepšení své produktivity (pravděpodobně tedy v jejich očích tato možnost 

neexistuje), nebo neznají systém odměňování a nedokážou si tedy spočítat, že při vyšší 

produktivitě získají rovněž vyšší mzdu. 

Graf 4.5.1 Motivuje Vás systém odměňování k vyšším pracovním výkonům? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Pro top management společnosti je jistě zajímavé zjištění, že více než jedna třetina 

zaměstnanců pracuje středně produktivně a ve své výkonnosti ještě mají rezervy. Vedení 
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společnosti je průměrně výkonné ze 75%, zatímco prodavačky pouze ze 30%. Průměrně 

výkonných výrobních dělníků je 36%. Z dotazníku není možné získat podrobnější údaje 

k tomuto tématu. Bylo by proto vhodné pro tyto zaměstnance zajistit takový motivační 

systém, který by je stimuloval k vyšším výkonům a přitom byl výhodný jak pro ně, tak 

pro zaměstnavatele. Je otázkou, zda firma chce po svých zaměstnancích maximální výkony 

na hranici jejich možností, nebo jí záleží na spokojenosti zaměstnanců a je ochotna takový 

výsledek šetření tolerovat. 

Graf 4.5.2 Jaká je produktivita Vaší práce? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 6. Vztahy mezi zaměstnanci 

Graf 4.6.1 Řídící styl ve Vaší společnosti je 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Výsledek na grafu 4.6.2 na první pohled vypadá velmi optimisticky. Po podrobnějším 

prozkoumání jednotlivých kategorií zaměstnanců můžeme zjistit, že 19% výrobních dělníků 

spíše nebo úplně není spokojena s prací nadřízeného. Naopak všechny prodavačky jsou nebo 

spíše jsou spokojeny s prací svého nadřízeného. Částečnou odpověď můžeme nalézt 

v následujících grafech, zejména v grafech 4.6.3 a 4.6.4, ze kterých vyplývá, že až 80% 

vztahů s nadřízeným je spíše nebo zcela formálních. Z výše uvedených 19% nespokojených 

výrobních dělníků 75% uvedlo, že má se svým nadřízeným velmi formální vztah. Dále 50% 
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z těchto nespokojených dělníků uvedlo, že se o jejich problémy nadřízený vůbec nebo alespoň 

většinou nezajímá. 75% z nich vnímá atmosféru na pracovišti jako pasivní, tedy s nezájmem 

o společnost i kolegy a vztahy s těmito kolegy jako spíše nebo velmi formální. Toto mohou 

být jen některé z možných důvodů, proč jsou někteří výrobní dělníci se svým nadřízeným 

nespokojení. 

Graf 4.6.2Jste spokojen s prací svého nadřízeného? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.6.3 Vztah s Vaším nadřízeným je 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.6.4 Zajímá se Váš nadřízený i o Vaše pracovní problémy? 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.6.5Máte důvěru v rozhodnutí nadřízeného? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.6.6Máte důvěru v rozhodnutí top managementu? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Zajímavý je výsledek grafu 4.6.7, podle kterého se 61% respondentů domnívá, že 

nejschopnější zaměstnanci jsou na úrovni top managementu. Pro společnost by však lepší 

bylo, kdyby alespoň část tohoto výsledku spadala na úroveň středního a nižšího 

managementu, který je v daleko intenzivnějším kontaktu se zaměstnanci na úrovni dělnických 

profesí. Je potřeba, aby jim zaměstnanci důvěřovali a podporovali v jejich rozhodnutích, byli 

ochotni rychleji se dohodnout na operativních změnách a celkový vztah k přímým 

nadřízeným byl bližší. 

Graf 4.6.7 Na jaké úrovni jsou nejschopnější zaměstnanci společnosti? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Následující graf 4.6.8 vypovídá mnohé o tom, jak se zaměstnanci cítí mezi svými 

kolegy. Pro celkovou dlouhodobou spokojenost zaměstnanců i dlouhodobě stabilní vysoké 

výsledky je vhodná týmová pracovní atmosféra, jak dokazují mnohé výzkumy. Toto tvrzení 

ze 100% splňuje atmosféra vedení společnosti a z 87% atmosféra mezi prodavačkami. 

Naopak atmosféra mezi výrobními dělníky je vnímána z 18% jako pasivní a z dokonce 36% 

jako konkurenční. Je otázkou, zda se jedná o zdravou konkurenční atmosféru, která je 

potřebná pro motivaci některých soutěživých jedinců, či zda se jedná o přehnaně soupeřivé 

prostředí, které nahrává pomluvám, intrikám, naschválům a v přehnaném boji za nejlepší 

výsledky. Část odpovědi je možné nalézt v grafu 4.6.9, ve kterém vidíme, že většina vztahů 

na pracovišti má spíše formální charakter, a tedy jedinci si spíše „hledí svého“ a nezajímá je 

společný cíl celého týmu. 

Graf 4.6.8 Jaká je atmosféra mezi Vašimi kolegy? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.6.9 Vztahy s Vašimi kolegy jsou převážně 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 



54 

 

37% 

0% 0% 

63% 

telefon/Skype

email/Facebook/ICQ
/další komunikátory

dopis/tištěná zpráva

přímá komunikace
("z očí do očí")

66% 

18% 

16% 
0% vezme v potaz a zavede potřebné

změny

vyslechne, chvíli je něco jinak, nakonec
se vše vrátí k zaběhnutému systému

vyslechne, ale nic se nezmění

ignoruje, návrhy nepřijímá

Graf 4.6.10 Který komunikační prostředek v okruhu Vašich kolegů využíváte nejčastěji? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 7. Přístup ke změnám 

Aby firma uspěla v neustále se měnícím prostředí, musí na změny pružně reagovat. 

Může se jednat o podněty z externího prostředí nebo rovněž příspěvky vlastních zaměstnanců. 

K tomuto tématu slouží graf 4.7.1 a 4.7.2. Ideální by bylo, kdyby byly v případě užitečnosti 

zavedeny všechny změny. To platí pro členy vedení ze 100%, u prodavaček z 78% 

a v případě výrobních dělníků jen z 45%. Můžeme se zamyslet, proč k takovému výsledku 

došlo. Jako obvykle i v tomto případě může být důvodů hned několik. Mohou jimi být 

nedostatečná důvěra v nadřízeného, nedostatečná motivace něco měnit, strach z dopadů změn, 

neochota učit se novým věcem a čelit novým výzvám, ale rovněž například také nevhodná 

chvíle komunikace o změně. 

Graf 4.7.1 Návrh na zlepšení nadřízený 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Zarážející je také skutečnost, že téměř polovina všech zaměstnanců (u výrobních 

dělníků téměř 60%) se domnívá, že nové nápady a podněty jsou pouze formálně přijaty, ale 
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v budoucnu se s nimi vůbec nepracuje. Tématu změn je proto v následující kapitole věnována 

podstatná část. 

Graf 4.7.2 Nové nápady a podněty ve společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 8. Postoje k problémům ve společnosti 

Jak již bylo řečeno ve 3. kapitole u charakteristiky podniku, společnost SEVAL 

si zakládá na neformálním prostředí. Je proto minimálně překvapující, že téměř polovina 

zaměstnanců se domnívá, že své názory na problémy může sdělovat pouze velmi opatrně 

a diplomaticky. Je možné, že vzhledem k nízké účasti v oblasti mimopracovních zájmů (grafy 

4.9.1 a 4.9.2) se zaměstnanci mezi sebou dostatečně neznají a nevědí proto, co od sebe mohou 

očekávat. Proto příliš neriskují a raději si svůj názor ponechají pro sebe. 

Graf 4.8.1 Své názory na problémy ve společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.8.2 Pracovní problémy jsou řešeny formou 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Na otázku ohledně řešení pracovních problémů respondenti odpovídali poměrně odlišně 

(viz graf 4.8.2). K tomuto tématu měli možnost vyjádřit se v následující otázce (graf 4.8.3), 

kde celkem 4 dotazovaní uvedli, že s řešením problémů nejsou spokojeni, ovšem neuvedli, 

jakým způsobem by problém řešili oni, případně jak by chtěli, aby byl problém řešen. 3 z nich 

nejsou spokojeni s řešením nadřízeného. Jedná se o zaměstnance, kteří ve firmě pracují 

minimálně 2 roky, takže se pravděpodobně s řešením podobných problémů setkali. 

Graf 4.8.3 Vyhovuje Vám tato forma řešení? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Velmi pozitivně dopadl průzkum na poučení společnosti z předchozích chyb, kde 

si 90% dotazovaných myslí, že se společnost dokáže poučit z chyb a ty se buď neopakují, 

nebo se vyskytují velmi zřídka. 
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Graf 4.8.4 Opakují se ve společnosti chyby, které se již staly? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

4. 9. Mimopracovní aktivity a vzdělávání 

Oblast mimopracovních aktivit je velmi důležitá pro navázání bližších vztahů s kolegy 

i nadřízenými a lepšímu poznání osobností v týmu, což může vést k efektivnějšímu řízení 

zaměstnanců. Výsledky grafu 4.9.1 a 4.9.2 proto nepůsobí příliš pozitivně. V případě 

formálních setkání se alespoň téměř jedna čtvrtina zaměstnanců domnívá, že se setkávají 

alespoň 2x ročně. Výsledky týkající se neformálního setkávání dopadly o poznání hůř. 86% 

zaměstnanců se totiž domnívá, že se neformálně sejdou v restauraci nebo při nějaké sportovní 

události apod. max. 1x za rok. V tomto ohledu má společnost SEVAL obrovské rezervy. 

Pozitivní je, že si toho top management je vědom a chce tuto situaci změnit. 

Graf 4.9.1 Existují formální setkání pracovníků společnosti? 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.9.2 Existují neformální setkání pracovníků společnosti? 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.9.3 Vzdělávání ve společnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

3 prodavačky a 3 výrobní dělníci jsou nespokojeni s tím, že dle jejich názoru neprobíhá 

vůbec žádné vzdělávání. Jako podstatná se v tomto případě jeví informace, že 3 z nich pracují 

u společnosti více než 5 let. Tím spíše v souvislosti s hodnocením ostatních, tedy 

i dlouhodobých, zaměstnanců, kteří označili, že vzdělávání probíhá alespoň v nejnutnějších 

případech. Rovněž všichni zaměstnanci měli možnost popsat, co jim ve vzdělávání chybí. 

Této možnosti využili pouze členové vedení společnosti, kteří uvedli následující seznam 

témat, o která mají zájem: 

 cizí jazyk, 

 programy výroby, 

 výpočetní technika, 

 jednání s lidmi. 
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77% 

23% 

ano, je jiné

Graf 4.9.4 Je pro Vás tato forma vzdělávání dostatečná? 

 

 

 

Zdroj: vlastní
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5. Návrhy a doporučení 

V následující části budou uvedeny konkrétní příklady řešení některých problémovějších 

charakteristik firemní kultury, které vyplynuly z předcházející analýzy. 

První oblastí, která stojí za zmínku, je uznávání firemních hodnot. V předchozí kapitole 

jsme se dozvěděli, že pod spojením firemní hodnoty si každý zaměstnanec představí jiné 

hodnoty a rovněž užívání těchto hodnot je u každého na jiné úrovni. 

Je proto na místě, aby top management firmy své zaměstnance seznámil s firemními 

hodnotami, které považuje za důležité a chce, aby je zaměstnanci uznávali a působili jimi 

na své okolí. Může tak učinit např. prezentací na pravidelných i výjimečných poradách, při 

prezentování plánu na další rok a zmiňovat při dalších podobných událostech. Rovněž je 

možné tyto hodnoty prezentovat novým zaměstnancům při jejich náboru. Bylo by vhodné, 

kdyby každý zaměstnanec měl i např. doma malou příručku, ve které by byla shrnuta 

základní charakteristika společnosti, jejíž součástí jsou právě firemní hodnoty. Z analýzy 

vyplynulo, že by firemní hodnoty zaměstnanci dodržovali v případě, že je budou dodržovat 

nadřízení a kolegové. Snad proto nebude působit jako klišé, když zde zazní, že všechno je 

o komunikaci. Jedním z řešení tak mohou být např. školení pro vedení zaměřená 

na komunikaci (o které mimo jiné někteří projevili zájem přímo v dotazníkovém šetření). 

Další méně nákladnou možností je např. naučná kniha, kterou mohou dostat zaměstnanci 

vedení např. na své narozeniny, příp. jako ocenění za svou práci. Pro tyto příležitosti je 

možné, aby každý zaměstnanec vedení přispěl např. 1000Kč ročně do „fondu“, ze kterého 

by tyto knihy mohly být financovány. Nejenže by zaměstnanci měli lepší možnost 

se vzdělávat, ale rovněž budou motivováni k lepším výsledkům, protože budou vědět, že 

mohou získat hodnotnou cenu, která zpestří jejich zaběhnutý stereotyp. Neméně zajímavou 

možností je vytvořit firemní knihovnu, do které by se postupně doplňovaly knihy a mohli je 

tak sdílet v případě zájmu všichni zaměstnanci, příp. např. jen zaměstnanci vedení. Je 

pravděpodobné, že každý doma má nějakou naučnou i čtenářsky atraktivní knihu, která 

by mohla zajímat i pomoci někomu jinému. 

Důležité, a bude to platit i o následujících doporučeních, je všechna dohodnutá opatření 

dodržovat. Je v zájmu top managementu, aby v tomto směru šlo svým zaměstnancům 

příkladem. 
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Značné odlišnosti se vyskytly u otázky týkající se odměňování za jednání podle 

firemních hodnot. Není pravděpodobně v silách nikoho a není to ani účelné, aby bylo 

dohlíženo na dodržování hodnot, jako jsou např. nápomocnost, tolerance nebo 

pravdomluvnost. Jsou ale hodnoty jako profesionalita, která u prodavaček souvisí např. 

s příjemným vystupováním a zájmem o zákazníka, u výrobního dělníka je spojena s kvalitou 

odvedené práce nebo s takovou drobností, jako je dochvilný příchod na směnu. Bylo by proto 

vhodné, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni na systém odměňování. Zjistí tak, 

za co a v jaké míře jsou hodnoceni, co se jim vyplatí a co naopak ne. Při takovém školení je 

možné zaměstnancům zmínit, jaký přínos pro ně dodržování firemních hodnot bude mít. 

Ne všechno lze totiž ocenit penězi, ale může být oceněno pochvalou, příjemnější náladou při 

práci, vycházením vstříc při plánování směn apod. Ne nadarmo se říká „jaké si to uděláš, 

takové to máš“. Jak se tedy zaměstnanci budou k sobě vzájemně chovat, se jim v nějaké jiné 

formě vrátí v budoucnu. Je důležité se o podobných složitých tématech se zaměstnanci 

alespoň příležitostně bavit a postupně zjišťovat, co si o nich myslí. 

Průměrná produktivita jedné třetiny zaměstnanců je rovněž tématem, nad kterým stojí 

za to se zamyslet. Ideální v tomto případě by bylo zjistit, co kterého zaměstnance motivuje 

k tomu, aby podával vyšší výkony. Důvodů může být sto pro sto lidí. Někoho motivuje 

soutěž, při které může zvítězit nad někým konkrétním, jiného k lepším výkonům vede 

pochvala před ostatními kolegy, někdo je rád za to, že celé oddělení dosáhne plánovaného 

výsledku, jiný rád zkouší nové přístupy, atd. Existuje jistě mnoho způsobů, jak tyto 

motivátory zjistit. Může se jednat o krátký rozhovor při přijímacím pohovoru nebo těsně 

po něm, při kterém se nadřízený cíleně zeptá, co danému člověku dělá radost, čeho chce 

na své pozici dosáhnout (či pravidelně dosahovat), co měl na svém předchozím zaměstnání 

rád, apod. 

V nejlepším případě práce zaměstnance baví. Pokud toho není možné dosáhnout, je 

důležité alespoň odstranit překážky, které zaměstnancům při práci vyloženě vadí. 

Ne stoprocentně pozitivně dopadl průzkum zabývající se připomínkami zaměstnanců. 

K tomuto účelu může být vytvořena „schránka důvěry“ příp. nápadů, podnětů apod., do které 

by zaměstnanci anonymně mohli umisťovat své připomínky. Ve společnosti Martinus.sk 

se rozhodli vytvořit nástěnku, na kterou všichni zaměstnanci mohou psát jakékoli 

připomínky. Vedení společnosti se těmito připomínkami zabývalo a jakmile zaměstnanci 
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zjistili, že všem opravdu záleží na tom, aby se cítili dobře, začali přispívat podnětnými 

nápady. Stačilo by však, kdyby připomínky někdo např. jednou za týden vyzvedl ze schránky 

a na nástěnku umístil, než vznikne důvěra mezi vedením a zaměstnanci. Důležité je při tom 

vysvětlit zaměstnancům, že je v zájmu skutečně všech, aby takové připomínky psali 

a zlepšovali tak své pracovní prostředí. 

Další zjištění se týkala pracovní atmosféry a vztahů s nadřízenými, kde vyplynulo, že 

většina těchto vztahů má spíše formální charakter. Nepochybně má formálnost vztahů 

na pracovišti i pozitivní vliv např. na efektivní komunikaci, kdy si zaměstnanci mezi sebou 

vymění pouze potřebné informace a zbytečně netratí čas jinými neformálními a spíše 

osobními záležitostmi. Na druhou stranu by spíše neformální vztahy se zaměstnanci u nich 

mohly vzbudit větší důvěru a pocit sounáležitosti s nadřízeným, který by nepůsobil odtažitě 

a nevznikalo dělení na skupiny „my“ (tedy zaměstnanci) a „oni“ (vedení). Mohly by k tomu 

pomoci neformální akce typu společně strávený sportovní den, účast na festivalu apod., kde 

by se zaměstnanci lépe poznali. Není důležité, aby se všech akcí účastnili všichni zaměstnanci 

a už vůbec není prospěšné, aby byla účast na těchto akcích povinná. Měly by mít spíše 

spontánní charakter. Bylo by ideální, kdyby někdo ze zaměstnanců řekl: „Zašel bych dnes 

na bowling (squash/zaplavat si/na pizzu, atd.), připojí se ke mně někdo?“ Nadřízený 

by si v takové situaci měl všímat, které skupiny tzv. drží spolu a při komunikaci s nimi 

využívat vzájemných vztahů na pracovišti. 

Důležitou roli při posilování týmového ducha mezi zaměstnanci a nadřízenými hraje 

společně strávený čas. Nelze očekávat, že mezi zaměstnanci budou fungovat neformální 

vztahy, aniž by se znali. Obecně je proto důležité, aby nadřízený trávil čas se svými 

zaměstnanci. K tomu může být ve firmě vytvořena příležitost, např. jednou za měsíc, kdy 

nadřízený během krátkého setkání se zaměstnanci shrne práci za uplynulý měsíc, sdělí 

zaměstnancům, co se povedlo, co by šlo udělat lépe a např. ocenil nejlepšího zaměstnance 

měsíce. Rovněž by při podobné události měla být dána příležitost k diskusi, aby každý mohl 

říci svůj názor nebo jen okomentovat dění kolem sebe.  

V dnešní době existuje něco jako dobrovolnictví. Jsou firmy, které se tak pravidelně 

např. jednou ročně účastní akcí spojených s dobročinným účelem (např. v Den Země jdou 

uklízet nepořádek kolem řek, pomáhají s úklidem zahrady v mateřské školce apod.) Existují 

specializované tzv. teambuildingové společnosti, které jsou schopny podobné akce zařídit. 
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Zaměstnanci tak mají možnost poznat se i v jiných situacích, než na které jsou zvyklí. Není 

nutné zajišťovat podobnou společnost a platit jí nemalé peníze za zorganizování, je ale možné 

se jimi inspirovat a vytvořit vlastní koncept společně stráveného času. Význam po podobné 

akci mají právě odnesené dojmy, o kterých si zaměstnanci povídají ještě dlouho 

po uskutečnění. 

Následující část se věnuje změnám, podnětům zaměstnanců, novým nápadům apod. 

Někteří zaměstnanci mají pocit, že se vedení dostatečně nevěnuje jejich podnětům a nápadům. 

Jak už bylo zmíněno výše u společnosti Martinus.sk, která má pro své zaměstnance nástěnku 

pro připomínky a nápady, je na tuto nástěnku vedením společnosti napsán další postup, 

co se s takovým nápadem bude dít dále. Buď se přijme jako užitečný a aplikuje se změna, 

napíše se, že je to dobrý nápad, ale není vhodná chvíle na implementaci návrhu nebo také, 

že návrh by neměl smysl a dopíšou k němu zdůvodnění. V závislosti na (především 

finančních) možnostech společnosti je možné zavést ocenění za užitečný nápad. Např. 

společnost Škoda auto odměňuje své zaměstnance za nové nápady, které se implementují, 

částkou 2 000 – 20 000 Kč. 

Důležité je, aby nadřízení uměli nové nápady svých zaměstnanců využívat. Proto 

by možná stálo za zvážení školení týkající se zavádění změn pro pracovníky vedení 

společnosti. 
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6. Závěr 

Práce se zabývala analýzou firemní kultury ve společnosti SEVAL spol. s r. o. 

a následným návrhům pro management společnosti, jejichž cílem je zlepšení problémových 

oblastí firemní kultury. 

První část byla věnována teorii, kde jsme se seznámili s prvky firemní kultury, její 

strukturou, změnou ad. Cílem této části bylo získat teoretické předpoklady pro následnou 

analýzu v praktické části práce. 

Ta začíná charakteristikou společnosti, ve které je firemní kultura zkoumána. Podstatná 

část je věnována samotné analýze, jejíž součástí byl hloubkový rozhovor s vedením 

společnosti a dotazníkové šetření mezi většinou zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno výše, 

tohoto průzkumu se neúčastnil top management společnosti, který chtěl pomocí výzkumu 

získat zpětnou vazbu na svou práci. 

Z výsledků analýzy vyplývá, že existují oblasti, ve kterých má společnost v oblasti 

firemní kultury rezervy, které může zlepšit. Jedná se především o vzájemné vztahy 

na pracovišti, které by pro příjemnější práci a spokojenější zaměstnance mohla mít více 

neformální charakter. Další oblastí, kterou je potřeba lépe koncepčně zařídit, je oblast hodnot 

společnosti, které si většina zaměstnanců vykládá odlišně. Rovněž způsob odměňování s tím 

související není všem zaměstnancům stoprocentně srozumitelný. Poměrně překvapivým 

zjištěním bylo, že si jedna třetina zaměstnanců myslí, že jsou produktivní pouze průměrně. 

Poslední výtka týkající se firemní kultury je směřována na oblast zavádění změn na pracovišti 

na základě podnětů zaměstnanců.  

Z výše uvedených řádků možná mohou výsledky působit poměrně negativně, ale 

z celkového pohledu není firemní kultuře ve společnosti mnoho co vytknout. Velký podíl 

na tom jistě má fakt, že společnost funguje na českém trhu 23 let. Firma proto nemusí tolik 

řešit otázku „co bude následovat?“, protože si pravděpodobně prošla všemi možnými 

úskalími tohoto oboru podnikání. Jejím cílem je tedy neustálý vývoj související 

se zachováním rostoucích prodejů a rozšiřováním pozice na trhu. 
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Jednou z výzev, kterým společnost bude v nejbližších letech čelit, je odchod současného 

top managementu do důchodu. Pokud se ale zaměří na důkladné předání získaných znalostí 

a zkušeností novému vedení, není potřeba obávat se nijak zásadních změn, a to hlavně 

z pohledu zaměstnanců, kteří si zvykli na jistoty spojené se zaměstnáním, na kterých top 

managementu tolik záleží. 
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