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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a analýzou firemní kultury. Teoretická část je 

soustředěna na popis spolupráce, skupin, týmů, pracovní skupiny, teambuildingu a firemní 

kultury. Na teoretickou část navazuje část praktická, která se v prvním úseku zaobírá 

představením společnosti AWT a.s., v následujícím úseku se zabývá analýzou firemní kultury. 

Analýza probíhala pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly porovnávány s teoretickými 

zásadami firemní kultury, které byly uvedeny v teoretické části.  

 

Klíčová slova: týmová spolupráce, firemní kultura, teambuilding, dotazníky, porovnání teorie 

s praxí. 

 

 

Abstract  

This thesis deals with teamwork and analysis of corporate culture. The theoretical section 

describes collaboration, groups, teams, workgroups, team building and corporate culture. The 

practical section follows the theoretical, and deals with the introduction of AWT, beofre 

proceeding to analyze that company's culture. The analysis is conducted via a questionnaire, 

the results of which are compared with those theoretical principles of corporate culture 

addressed in the theoretical part.  

 

Keywords: teamwork, companies culture, teambuilding, questionnaires, comparing theory 

with practice. 
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1. Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila týmovou spolupráci jako součást 

firemní kultury. K volbě tohoto tématu mě vedla celá řada indikátorů. V první řadě se jednalo 

o můj osobní zájem o firemní kulturu obecně, v neposlední řadě také fakt, že na firemní 

kulturu je zapomínáno a není ji kladen důraz, který by si zasloužila. Dle mého názoru je 

fungující firemní kultura poloviční úspěch společnosti. Pracují-li zaměstnanci ve fungujícím 

podniku, s fungující firemní kulturou, dosahují lepších výsledků, což vede ke spokojenosti 

managmentu a vrcholového vedení.  

Pro mou diplomovou práci byla zvolena společnost Advanced World Transport a.s., 

jež se stala synonymem spolehlivé nákladní železniční dopravy a těžké logistiky ve střední     

a východní Evropě.  

Diplomová práce je rozdělena na dva velké celky, respektive část praktickou a část 

teoretickou. V teoretické části jsem se zaobírala vysvětlením pojmů týkajících se týmové 

spolupráce a firemní kultury. Jedná se o vysvětlení pojmů spolupráce, skupiny, týmových rolí, 

dále popisem pracovní skupiny, jaké jsou stupně vývoje skupiny a jaké jsou stupně vývoje 

týmu. Nesmím opomenout pojem teambuilding a synergie. Podstatná část teoretického celku 

je věnována popisu firemní kultury a pojmů z nich vyplývajících.  

V praktické části jsem se věnovala charakteristice společnosti Advanced World 

Transport a.s., především oborem podnikání, na jakých trzích podniká, dále pak organizační 

strukturou, počtem zaměstnanců a jaké jsou vize do budoucna. Neopomněla jsem zmínit vztah 

společnosti k firemní kultuře.  

Poslední segment praktické části a zároveň celé diplomové práce je analýza firemní 

kultury společnosti AWT a.s., kterou jsem provedla pomocí dotazníkového šetření. Na 

základě získaných odpovědí bych měla dotazníky vyhodnotit a navrhnout řešení, jak by 

mohly problémy s firemní kulturou řešit a následně také aplikovat. Je ovšem pouze na 

rozhodnutí managmentu, zda mé návrhy a doporučení zavrhnou do své strategie či nikoliv.  

Hlavním cílem diplomové práce tedy je analyzovat stávající firemní kulturu a 

porovnat ji s poznatky, jež jsou uvedeny v teoretické části mé diplomové práce. Cílem je také 

odhalit nedostatky a navrhnout vlastní řešení a opatření, které by vedli k pozitivní změně 

firemní kultury společnosti.  
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2. Týmová spolupráce   

V kapitole týmové spolupráce se budu podrobněji věnovat vysvětlením pojmů jako je 

skupina a spolupráce, tým, pracovní skupina, teambuilding a synergie.  

2.1 Skupina a spolupráce 

Skupina 

Obecná definice slova skupina je dle sociologického slovníku zbavena smyslu. 

Používá se totiž pro takové soubory, které se mohou lišit dobou trvání, rozsahem, můžou se 

dále lišit organizovaností či stupněm vzájemného poznání.  

Jediný fakt, který se nemůže zpochybnit, je ten, že se jedná o více než jednoho 

jedince. Základní dělení skupin je na skupiny primární a sekundární. Za primární jsou 

označovány poměrně trvalá spojení, určitého počtu jedinců, které spojují přímé vztahy. 

V literatuře bývají označované jako intimní. Jako sekundární skupina je tedy označováno to 

seskupení, které spojují nepřímé vztahy, je mnohem početnější a je více specializovaná oproti 

skupině primární. [1] 

Další rozlišení skupin může být následující: 

a) Nominální a reálná skupina. Kdy skupina nominální představuje kategorii osob, jež spojuje 

nějaký společný znak. Většinou to bývá měsíční příjem nebo věková hranice. U reálné 

skupiny jsou si lidé vědomi společných zájmů. Jako příklad uvedu odbory či nátlakovou 

skupinu. Za nátlakové skupiny jsou považovány ty, které jsou chápany jako organizované 

skupiny, jež hájí kolektivní cíle.  

b) Skupina přirozená a reálná. Logicky můžeme dle názvu odvodit, že přirozená skupina je 

tvořena lidmi, kteří se již znají, a skupina reálná představuje přesný opak. Jde o setkávání 

nových lidí, většinou na pracovní úrovni. [2] 

Spolupráce  

Člověk jako individuální bytost ve své podstatě neumí spolupracovat, tomuto jevu je 

potřeba se naučit a pracovat na něm po celý běžný a profesní život.  

Aby byl člověk schopen spolupracovat je potřeba splňovat určitě podmínky a to 

zejména, aby byl ochoten na sobě pracovat, respektovat a revidovat zaběhané postupy            

a pravidla, kterými se řídí, popřípadě zjistit zda slouží dostatečně. 
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Člověk, který se učí spolupráce, musí být ochotný přijímat a akceptovat zpětnou 

vazbu, dalším důležitým bodem je ochota vyslechnout si jiný názor. Každý člověk, který chce 

spolupracovat, musí respektovat, že ostatní lidé mají své názory a mají své pravdy, ač 

nemusíme souhlasit, každý má právo na svůj názor stejně jako my.  

Na druhou stranu existují faktory a lidé, kteří nespolupracují, a to z mnoha důvodů 

zmínila bych aspoň pár příkladů: 

• Spolupráci jako celek lidé nechápou a nerozumí ji. 

• Lidé jsou od přírody soutěživí jedinci, těžko se tedy vzdávají své kontroly a moci. 

• Lidé žijí v mylné představě, že na spolupráci nemají čas, aniž by se o to pokusili. 

• Bohužel spousta lidí neví jakým způsobem spolupracovat, jak začít, čím se řídit. 

Pojem spolupráce v sobě skrývá spoustu překážek, které se vyvíjí na různých 

úrovních, ať se jedná o úroveň přístupu, znalostí či technik. 

Při spolupráci je nejdůležitějším prvkem přístup, pokud chcete, uděláte možné             

i nemožné, abyste toho dosáhl. Přístup každého člověka je vnitřním naladěním ke konkrétní 

situaci.  

V širším slova smyslu tedy chápeme spolupráci jako rozhodnutí, až v další fázi 

schopnost a dovednost. Spolupráce představuje i velké převzetí odpovědnosti za své činy        

a kroky a zároveň nás to nutí nahlížet na sebe jako na součást většího celku. Jedná se o aspekt 

dlouhodobě ovlivnitelný, spolupráci se lze také naučit, trvá to ale určité časové období. 

Spolupráce může být ovlivněna osobním růstem a prací na sobě.  

Pro každého člověka je typický osobitý způsob spolupráce, je třeba si to ujasnit hned na 

začátku, stejně jako cíle, kterých chce člověk dosáhnout a jak moc potřebuje být nezávislý. [9] 

2.2 Tým  

V obecném a původním významu je tým přesně a jasně vytyčený typ práce                  

a spolupráce, které lze definovat pomocí základních rysů, které jsou, časově omezený projekt, 

počet členů v týmu je přibližně 7, rovnocenné postavení všech členů v týmu. Dále pak se        

u týmu očekávají vlastní, předem respektovaná pravidla, v týmu jsou také jasně vymezené 

role a každému členu je dána určitá odpovědnost. Rysem, který ovlivňuje tým je také důvěra       
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a otevřenost mezi jednotlivými členy a jako poslední rys bych uvedla efektivní a 

jednoznačnou komunikaci a řádné a účelné řešení konfliktů. 

Pokud jsou splněny základní předpoklady, tedy rysy pro fungující tým, může probíhat 

týmová spolupráce optimálně. Není ovšem podmínkou, aby tým pro dobrou spolupráci musel 

splňovat všechny podmínky, naopak je to téměř nemožné, aby byly splněny všechny. I přes 

nesplnění všech rysů lze principy týmové spolupráce využít pro svůj prospěch. [14] 

Pravidla a nástroje jako principy týmové práce pomohou všem a nemusí se brát ohledy 

na to, zda je představován jako tým, či se jedná o typickou pracovní skupinu.  

Je zřejmé, že ve skupině 40 lidí nelze předpokládat spolupráci jako v týmu o 7 lidech, 

je ale nasnadě, abychom se principy z týmu pokusily na pracovní skupinu aplikovat, ne vždy 

se nám to zcela podaří, ale stojí za to se tomuto cíli alespoň přiblížit.  

Závěrem bych chtěla říct, že k tomu, aby byly týmy úspěšné, přispívají: 

1) Jasně formulované cíle- za nejdůležitější se považuje výsledek činnosti, tedy aby 

skupina či tým měli před sebou postaveny jasný, důležitý a hodnotný cíl.  

2) Vnitřní struktura týmu-tento faktor je dalším, který odlišuje úspěšné firmy od těch 

neúspěšných. V popředí každého týmu musí být komunikace, od té se odvíjí další vývoj týmu.  

3) Členové týmu připravení k plnění úkolů-na výběru koho do týmu přijmout se podílí 

zejména odborné a osobnostní předpoklady každého člena, který má být součástí týmu. 

V dnešní době tomu bývá spíše naopak, lidé jsou do týmu přijímání na základě známosti        

a protekce, ovšem bez potřebné kvalifikace a vědomostí.  

4) Klima podporující spolupráci-do této kategorie jsou zařazeny důvěra, vzájemný 

respekt, stálost, čestnost a prediktabilita reakcí. Jako nejdůležitější je považována důvěra, 

která je zároveň tím nejzranitelnějším článkem, pokud se důvěra jednou naruší, dá hodně 

práce si ji získat zpět. Nefunguje-li v týmu důvěra, nefunguje ani tým.  
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5) Externí podpora a uznání- nejsou pojmy často používané, ale přesto jsou velmi 

podstatné. Lidé chtějí být chváleni za dobře odvedenou práci, pokud se jim tohoto uznání 

nedostane, o své práci začnou pochybovat a přestanou si věřit. Stejná situace nastává i u týmu, 

kde je chvála a kladné hodnocení úzce spojeno s hodnocením finančním. Chváleny                 

a uznávány jsou ty týmy, které jsou úspěšné. Týmy jsou tímto nabuzeny k podávání ještě 

větších a lepších výkonů. Na druhou stranu to funguje stejně, týmy, kterým se chvála 

nedostavuje, nejsou nabuzeny a dochází ke stagnaci pracovní morálky a podávání horších 

výkonů.  

6) Kompetentní vedení- jedním z hlavních faktorů, které nejvíce ovlivňuje vedení 

týmu je to, kdo tým vede. V minulosti bylo vynaloženo značné úsilí, na to, aby bylo zjištěno, 

jaké charakteristiky by vedoucí týmu měl mít. 

Mezi hlavní kritéria patří: 

• element vize čí cíle 

• element schopnosti přizpůsobení se měnícím se okolnostem  

• element přípravy svých nástupců [8] 

 

Tři oblasti otázek jaký by měl být vedoucí týmu  

A) Očekávání týmu ve vztahu k vedení. 

V těchto očekáváních je podstatnou složkou především nepodřizování se politickým tlakům, 

respektive nepodřizovat jim úkoly týmu, dále osobní nasazení za dosažení cílů týmu, cíl 

vnímat jako celek a nečlenit jej na menší priority. Nenadřazenost tedy jednat stejně se všemi 

členy týmu, mezi další očekávání patří otevřenost novým myšlenkám a okamžité řešení 

problémů, které způsobili jeden nebo více členů týmu.  

B) Očekávání vedení vůči členům týmu i očekávání mezi členy navzájem. 

Zde jsou zařazeny demonstrace každé role v týmu jednotlivým členem, očekává se také 

zdůvodnění vlastních rozhodnutí. Dalšími body jsou efektivní spolupráce, je nutné podřídit 

své vlastní ambice pro dobro týmu. Nelze vynechat sdělení informací a příjem zpětných 

vazeb, dále dodržování a podpora týmových rozhodnutí a jako poslední bych uvedla 

vzájemnou podporu v případě potřeby.  
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C) Vytvoření klimatu, které podporuje schopnost dělat rozhodnutí.  

Považována za jeden z nejdůležitějších faktorů, při vedení týmu je nutno vytvořit harmonické 

prostředí, ve kterém se jednotlivý člen nebojí navrhovat vlastní řešení, mít připomínky atd. 

Pokud by byl tým veden člověkem, který dělá všechna rozhodnutí sám, neohlíží se na ostatní 

členy týmu a funguje zcela jako samostatná jednotka, nemůže ani tým fungovat na patřičné 

úrovni. Na druhé straně musí vedoucí týmu věřit, že všichni členové jsou důvěryhodní            

a jednají svobodně bez nátlaku, pak je dáván prostor vlastní individualitě, nepochybně také 

oceňuje výkony členů týmu a stojí za svým týmem a podporuje ho. Není tajemství, že jen ti 

nejúspěšnější vedoucí podřizují své osobní potřeby ve prospěch potřebám cílům skupiny. [16] 

2.2.1. Týmové role a tým o 3 rolích 

Podkapitola týmových rolí je zaměřena na rozdělení podle modelu IBM. Nejdříve 

bude jen ve stručnosti uvedena definici role a to v rámci skupiny. Role je stanovena 

očekáváními a potřebami od osob. Od osoby, které je přiřazena určitá role se očekává, že 

bude jednat takovým způsobem, aby skupina fungovala dle předem stanovených pravidel. 

Role v týmech jsou mnohem více neformální a to především v malých skupinách. Tyto 

neformální systémy mají velmi pronikavý, silný a přesný vliv na tým. Jedná se tedy o situaci, 

kdy osobní vlastnosti členů týmu v samém konci ovlivní povahu úkolů, je to i proto, že různí 

lidé mají různé schopnosti a potřeby a v neposlední řadě také jiný náhled na řešený úkol.  

Model IBM prezentuje 5 rolí, tyto role jsou určeny jednotlivým členům skupiny, ale 

není vyloučeno, aby jeden člen skupiny zastával více rolí, to nastává především v případě 

malých skupin.  

Model IBM poznamenává, že role se nacházejí mimo projektové úkoly a je definován 

pomocí těchto rolí: 

• Specialista-role specialisty zaručuje udržování pomocí aktuálních technických 

inovací, dále podle změn marketingu a v neposlední řadě to jsou další relevantní informace 

napomáhající udržení týmu na vrcholu. 

• Novátor-role v týmu, který by měla přinést nové nápady a nezaujatý pohled na věc. 

• Kontrolor-má zodpovědnost za kontrolu výroby a je povinen podávat zprávy           

o pokroku jednotlivým členům týmu. 
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• Organizátor-tato role nese zodpovědnost za celý projekt, že bude splňovat předem 

daný plán, bude dodržovat rozpočet a také zajistí, aby každý člen týmu měl svou funkci          

a dohlížel by na to, aby byla funkce řádně plněna.  

• Podporovatel-role podporovatele by měla zajišťovat zodpovědnost za propagaci 

projektu, dále přesvědčení a podporu od externích osob. [8] 

Není od věci také specifikovat tzv. tým o třech rolích, těmi jsou role odborná, funkční             

a podporující.  

Tým o třech rolích: 

Odborná role vyžaduje znalosti a schopnosti jednotlivce. Znalosti jsou považovány 

za silně nedostatkové zboží. V rámci týmu jsou najímáni z toho důvodu, že se předpokládá, že 

odborník nám vnese do projektu a týmu něco nového, co jiná osoba neví či nemůže přinést. 

Funkční role popisuje každodenní činnost, kterou vykonávají jednotliví členové. 

Funkční role tedy vychází z pozice v týmu, jedná se o nákupčí, sekretářku apod.  

Podporující respektive podpůrné role pomáhají dosahovat cílů, udržují úsilí, dále 

administrativní podpora, rozšiřování informací a v neposlední řadě zápisy ze schůzí. 

Role se mohou měnit, jsou flexibilní a plynulé a mohou se také překrývat. V praxi to funguje 

tak, že i tým o dvou lidech může splňovat parametry každé ze tří rolí. [11] 

2.3. Pracovní skupina 

Za pracovní skupinu se považuje jakákoli skupina, která nesplňuje podmínky týmu. 

Jedná se stále o vzájemnou spolupráci, ale pouze se splněním podmínek pro skupinu. Není 

vyloučeno, že se skupina v budoucnu může stát týmem, ale taky se jim stát nikdy nemusí. 

Pracovní skupina se týmem nemusí stát z mnoha důvodů, může to být například časová 

náročnost úkolu, nebo pokud na úkolu pracuje větší počet lidí, nejsou už splněny parametry 

týmu, ale jsou splněny podmínky pro pracovní skupinu.  

Za pracovní skupinu je možno považovat celé pracovní oddělení, vedení firmy, či se 

může jednat o kombinaci pracovního oddělení a vedení firmy, kteří dohromady vytvářejí 

pracovní skupinu. Nevylučuje se ani vytvoření skupiny, která je složena z různých oddělení 

firmy.  
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V praxi je běžné, že se pracovní skupiny zaměňují za týmy a opačně, nejedná se          

o podstatný problém, důležité je jaký styl práce skupina či tým vykonává.  

V pracovní skupině se rovněž musí držet jistých podmínek, ať se jedná o vzájemnou 

závislost jednotlivých členů nebo je zde nutno dodržovat pracovní hierarchii a cíl práce. 

Pracovní skupinu tedy spojuje především pracovní náplň. 

A) Formální skupiny 

Formální skupiny a jejich formování je živý neustále se měnící a vyvíjející se 

organismus, součástí procesu vývoje a rozvoje skupin je také rušení a vytváření jiných skupin, 

které jsou tvořeny povětšinou managery středního či vyššího vedení. V jejich kompetenci je 

tvorba formálních skupin, které byly vytvořeny k tomu, aby mohly plnit poslání firmy či 

společnosti.  

Hlavním posláním formálních skupin je dosažení předem stanovených cílů, které se 

stanovují jak na oddělení, tak na celou společnost.  

Mezi požadavky které se na formální skupiny kladou je především koordinace 

pracovních aktivit a plnění úkolů. Za stěžejní rys je u formální skupiny považována povaha 

svěřeného úkolu. Cíle a pravidla, vztahy a normy chování jsou dílem managmentu. Formální 

skupiny jsou vědomě vytvořeny a zorganizovány a dokonce pro ně byli najmutí lidé, kteří je 

vedou. 

B) Neformální skupiny 

Neformální skupiny jsou elementem, jenž obklopují formální skupiny uvnitř, napříč      

i podél. Jmenovat seznam, co vše spadá do neformálních skupin by byl nekonečný, zmíním se 

tedy jen o pár příkladech jako je bowling-tým pracovníků kanceláře, mohou to být lidé, co 

spolu tráví čas každý den na společném obědě, ale nemůžu vynechat jeden úsměvnější příklad 

a to, že mezi neformální skupiny řadíme i skupiny lidí, kteří si neustále stěžují na práci.  

Neformální skupiny jsou založeny spíše na osobních vztazích než na těch pracovních. 

Definování neformální skupiny je pomocí jakéhokoli společenství či seskupení jedinců, 

z nichž se postupem času stane skupina, pokud se vytvoří vzájemná souhra a závislost mezi 

jednotlivými členy, dále pokud ovlivňují své chování a naplňují vzájemně své potřeby.    
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       U těchto skupin je podstatná hlavně sounáležitost a uspokojení potřeb. Pro 

každého člověka je důležité mít na pracovišti někoho, s kým nás pojí například společné 

zájmy či přátelství, než aby byl na pracovišti s někým, kdo mu byl pouze přidělen do pracovní 

skupiny. [17], [6] 

2.3.1. Stupně vývoje skupiny a týmu 

Pro pochopení skupin a týmu je nutné rozumět tomu, jak jsou skupiny tvořeny, jak se 

vyvíjí, rostou, mění se a také dozrávají. 

Pro vývoj skupin a týmu jsou také důležité modely, které používají libovolnou 

terminologii. Z pravidla se začíná u zcela nově vytvořené skupiny, která se následně zformuje 

do plně vyvinutého, strukturovaného a také souhrnného týmu. Podstatou každého modelu je 

to, aby nám poskytl určitý rámec, jazyk, který je sdílený a v neposlední řadě také referenční 

bod. Modely nám pomáhají jako prostředek k následné diskuzi, a také porozumění.  

Při určování modelu, který by byl vhodný pro konkrétní společnost, musí být zváženo, 

v jakém stupni vývoje se společnost nachází. Je to důležité pro následné budování týmu          

a dobrou efektivitu skupiny.  

1. Bass a Ryterband  

V tomto modelu jsou identifikovány 4 vývoje skupiny.  

• Vzájemná důvěra-respektive vývoj důvěry. Pokud dojde už na začátku k nedůvěře                 

a obavám, členové týmu poté jednají defenzivně a omezují se pouze na rituály.  

• Komunikace a proces rozhodování-po seznámení členů týmu a skupiny dochází 

k nácviku vzájemné akceptace a dochází k vyšší koncentraci konfliktů. Postupem času se 

buduje důvěra a členům na sobě začíná záležet. Vývoj otevřené komunikace a strategie 

rozhodování.  

• Motivace a produktivita-v tomto bodě zmíním jediný podstatný bod a tím je 

spolupráce místo vzájemného soutěžení.  

• Kontrola a organizace-rozdělování práce probíhá dohodou a rozhodujícím faktorem 

jsou schopnosti. Organizace skupiny funguje jako flexibilní element a členové týmu či 

skupiny mohou pracovat nezávisle.  
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2. Woodcock 

Rozdělení vývoje skupin rovněž na 4 skupiny.  

• Nevyvinutý tým-v tomto stupni se demonstrují především pocity, které nejsou řešeny 

na venek či dokonce ani nejsou dovoleny. Pro skupinu je charakteristické také to, že mezi 

jednotlivými členy nedochází k pochopení toho, co je nutné či potřebné udělat. Proto je 

v týmu důležitá role lídra, ten má většinou jiný názor než ostatní členové týmu. Chyby, které 

jsou nevyhnutelnou složkou každého týmu či skupiny, jsou podle Woodcocka používány 

spíše jako důkazy, které slouží k usvědčení členů týmu či skupiny, než aby byly využity jako 

příležitost, aby se dosáhlo ponaučení. 

• Experimentující tým-po vybudování důvěry dochází k tendenci experimentů v týmu, 

členové týmu se nebojí sdělit svůj názor, přináší své vlastní nápady a objevují se dokonce       

i riskantní témata. Dochází i k vyšší míře naslouchání než tomu bylo v předchozím stupni 

vývoje. Jsou znatelné i osobnější témata a pocity, orientace skupiny směřuje dovnitř, dochází 

také k odmítání nových členů skupiny nebo rovnou celých skupin.  

• Konsolidace týmu-přijímání systematičtějšího přístupu z čehož následně vyplývá 

volba metodického postupu práce. Pravidla, kterými se tým řídí, jsou výsledkem souhlasu 

celého kolektivu, nejedná se tedy o nařízení z vyššího vedení. Vztahy v této fázi jsou 

pevnějšími a stabilnějšími. Důvěra je základním a pevným pilířem. V neposlední řadě jsou 

v tomto bodě používány zajímavější metody práce.  

• Zralý tým-jedná se především o kombinaci zmíněných bodů B a C, flexibilita je na 

vysoké úrovni, pro každou speciální situaci vzniká i vhodné vedení. Optimálně se využívá jak 

energie, tak schopnosti. Za prioritu je považován vývoj, součástí je důvěra, konfrontace, 

upřímnost a kontinuální kontrola výsledků.  

3. Tuckman 

Dle Tuckmana se vývoj skupin dělí do 5 fází, ve stručnosti bych je zmínila všechny.  

• Forming-neboli formování. V tomto vývoji jde především o spojení určitého počtu 

lidí, kteří si nemusí být příliš jistí nebo pociťují obavy. Základní pravidla na tomto stupni 

neexistují téměř vůbec nebo jen velmi omezené. Můžeme tedy přemýšlet o nejednoznačnosti                   

a zmatenosti. Všichni se snaží udělat dojem, především tedy jeden na druhého. Zatím není 
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úplně jasně definovaný cíl a je zde patrná nejistota ohledně budoucích úkolů. Obavy se 

mohou projevovat váhavým chováním a defenzivním postojem.  

• Storming-bouřlivé období. Každá skupina musí projít tímto obdobím, je třeba na něj 

nahlížet co možná nejlépe a pokusit se čerpat z přesvědčení, že konflikty jsou pozitivní           

a mohou nám přinést i dobré věci. Tento stupeň vývoje je typický jako období neshod, 

objevují se frustrace, konfrontace a nejsou vyloučeny ani konflikty. Větší míra konfliktů 

vzniká i z toho důvodu, že důvěra mezi jednotlivými členy je větší a větší, nebojí se říct 

vlastní názor, připomínky a otevřeně komunikovat. Není vyloučeno, že se zde objevují 

manipulace a touha po získání moci. Bouřlivé období může zvyšovat kreativitu a úroveň 

energie.  

• Norming-tvorba norem. Na této úrovni by měl zasáhnout managment, jelikož se 

jedná o stádium, kdy jsou zaváděny normy, a to ty nejdůležitější. Je jasná identita skupiny, 

formální zavádění standardů, směrnic, rolí, procesů a struktur. Členům týmu je nasloucháno    

a vyjadřují své emoce a názory konstruktivně. 

• Performing-výkonné období. Tým se soustřeďuje především na dosahování cílů. 

Výkony by měly být co nejefektivnější, skupina by měla být semknutá, co možná nejvíce 

otevřená, plná nápadů a důvěry. Členové týmu by se navíc měli vzájemně podporovat.  

• Adjouring-zánik. Skupina může zaniknout buď proto, že došlo ke splnění úkolu        

a bylo dosaženo cílů, nebo proto, že jednotliví členové skupinu opustili. Každý člen by se při 

zániku měl poučit z vlastních či skupinových chyb, aby je příště mohl využít lépe. [20], [17] 

2.3.2 Skupiny a změna  

Slovo změna v lidech jako první vyvolává negativní pocity, není tedy výjimkou,         

že změny v oblasti firemní kultury jsou sice akceptovanou skutečností, ale tým či skupina 

nám svým negativismem může připravit velmi těžké chvíle. Tým či skupina změny 

nepřijímají dobře a to z mnoha důvodů budu jmenovat pouze některé: 

• Skupiny místo toho, aby nahlížely na změnu pozitivně, co vše může přijít a jaké benefity 

z toho vyplynou, nahlížejí na změny velmi skepticky a jako první myslí na to, čeho všeho by 

se museli vzdát. 
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• Nejsou ani vyloučeny pocity nejistoty a rozpaků, členové týmu a skupin mohou mít menší 

důvěru k vedení, některé mohou propadnout skepsi, že jejich předchozí práce nebyla správně 

ohodnocena a i to může být důvodem, proč vedení rozhodlo přistoupit ke změně.  

• U některých skupin, které spolupracovali delší dobu, může dojít k rozdělení a jistému pocitu 

osamělosti. 

• Změny mohou přijít náhle a nečekaně, ale také se může jednat o proces, na který se firma či 

organizace připravuje velmi dlouhou dobu dopředu. I to přináší řadu komplikací, každá 

skupina či tým má jinou připravenost, jak a kdy na změnu reagovat a také jinou úroveň přijetí 

od různých skupin.  

• V neposlední řadě se změnami souvisí i jejich nepřijetí, kdy se tým snaží v počátcích změny 

akceptovat, ale později sejde z cesty a navrátí se k původnímu scénáři pravidel a chování.  

Nedílnou součásti podkapitoly skupiny a změny jsou dvě oblasti, o kterých bych se 

ráda zmínila: 

1) Vliv technologie- to, jak jsou prováděny konkrétní úkoly, určují úroveň, typ, množství       

a využití dostupných technologií. V dřívějších dobách bylo zvykem pracovat v menších 

skupinách či týmech, s příchodem technologií tomu ovšem bylo jinak. V současné době už 

dochází ke znovuobnovení tohoto původního systému, kdy dochází k eliminaci „odcizujících 

aspektů masové výroby“, tzn., že jsou zde snahy o rozdělení množství úkolů a rozsahu do více 

malých skupin. 

Technologie ovlivňují či mohou změnit podstatu úkolů a dokonce i způsob jakým úkol 

je a bude proveden. 

Čím větší je vliv informačních technologií, tím větší vliv to má na strukturu a tvorbu 

skupin. Vytvoření lepších pracovních podmínek, lepší vztahy mezi pracovníky jsou také 

důvody, proč se pomalu redukují velké centralizované organizace na pracovní jednotky, které 

jsou menší. 

2)Globální týmová práce-v současné době velké množství firem a společností rozšiřují svou 

činnost za hranice státu, ve kterém bylo doposud jediné působiště podnikání. 

Vzniku globálních týmu napomohla technologická revoluce, především rozvoj 

v oblasti telekomunikací, respektive rozvoj elektronické pošty, laptopů, hlasových schránek, 
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internetu, mobilních telefonů, konferenčních hovorů atd. I díky těmto nástrojům se může stále 

rozvíjet týmová práce na dálku. Bohužel ani tyto nástroje a rozvoj nejsou bez chyby. Za 

hlavní problém se považuje, že se technologie vyvíjí rychleji než by tým mohl změnit své 

názory či postoje. 

Původně měl rozvoj technologií pomáhat především při obchodu, komunikaci a řízení 

vzdálených týmů, pravdou ovšem je, že tomu tak není, a to hlavně proto, že řada společností 

ani nemá žádnou strategii, jak informační technologie využívat. Proto může nastat problém, 

pokud by mělo dojít ke komunikaci a jedna strana školení absolvovala a druhá nikoli. Není 

tedy vyloučeno, že může dojít k vytvoření dvoustupňové hierarchie, na prvním stupni by byli 

ti, co informační technologie využívají a na druhém ti co ne. [19] 

2.4. Teambuidling 

Nebo také označován jako budování týmu. Tým může být efektivní pouze za určitých 

podmínek, pokud jsou podmínky splněny, může tým dosáhnout neuvěřitelných výsledků        

a může zažít i synergii.  

Každý člen je důležitý, síly se nesčítají, ale dokonce násobí. Je na pořadu dne, že se 

členové vzájemně podporují, vytvářejí si vzájemně ideální pracovní podmínky, které vedou 

k efektivní práci, což má za důsledek vytvoření výkonného jednotného organismu. Nic ovšem 

není zadarmo i za teambuildingem či budováním týmu stojí těžká práce.  

Pod pojmem teambuilding si můžeme představit téměř jakoukoli aktivitu, která se 

odehrává ve skupině či týmu. Může se na něj nahlížet jako na narozeninovou oslavu, kurzy 

v přírodě či týmový assesment.  

Jako definici bych použila formulaci, a to že teambuilding je vědomá a cílená práce 

s týmem tak, aby bylo schopné dobrého využití jedinečnosti každého člena, který je součástí 

týmu. Původní plán teambuildingu byl zaměřen na rozvoji spolupráce, efektivnosti, 

spolupráci a zvládání náročných situací, dále se zabýval rozborem fungování skupiny, 

vědomým plánováním změn a zvýšením efektivity týmu. [23] 

Součástí teambuildingu je také rozdělení a určování jednotlivých funkcí a rolí. 

Rozdělení probíhá na základě zkoumání projevu osobnosti, povahových vlastností, které jsou 

vrozené. Také se berou v potaz dosud získané zkušenosti a musí se zohledňovat situace na 

pracovišti. 
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Týmová role je tedy spojení osobnosti člověka s aktuální situací na pracovišti. 

S vývojem a budováním týmu souvisí také skupinové normy, které se vyvíjí a vznikají 

nevědomě mezi členy týmu ale i mezi týmem a managmentem.  

Skupinové normy se musí striktně dodržovat, jsou totiž nástrojem kontroly chování. 

Došlo-li by k porušení skupinových norem, mohly by být jednotliví členové vyřazeni ze 

skupiny. Mimo skupinových norem se objevuje i termín týmové normy, ty jsou zaměřeny na 

úkol, efektivitu, práci a případné sankce. 

Při tvorbě či budování týmu je nutné nejdříve analyzovat v jaké situaci, kde a kam se 

chce a může podnik za stávajících podmínek dostat. Musí se také analyzovat, zda je pro daný 

úkol lepší zapojit celý tým, či by bylo lepší využít pouze individuální práci jednoho člověka. 

[23] 

Organizační akce teambuidlingu 

Teambuidling většina lidi vnímá jako organizovanou akci pro menší počet lidí, mající 

různou náplň a náročnost. Teambuilding si dává za úkol organizovat akce pro firmu, oddělení 

či pracovní tým. Tyto akce mohou být organizovány externími firmami, které se zaměřují na 

problematiku teambuildingu, probíhají také workshopy, porady, či může probíhat pomocí 

setkání členů týmu a vedoucího.  

Závisí teda zcela na vedení a managmentu jakou cestu si zvolí, v dnešní době existuje 

na trhu spousta přístupu, ze kterých si může společnost vybrat. 

Teambuidling vychází ze 3 základních forem práce: 

• Koučování-nad všemi postupy, rozvojem, změnami v konkrétní situaci dohlíží kouč. 

Má za úkol hledání optimálního řešení, určení konkrétních kroků, které povedou ke změně, 

dále pak provádí jednotlivce, či skupinu procesem změny a rozvoje.  

• Učení zážitkem-učení zážitkem vychází z principu stmelování skupin a týmu mimo 

pracoviště. Jedná se o zážitkové aktivity, na těchto aktivitách se pracuje pomocí modelových 

situací. Ze zážitkových aktivit by si každý člen měl vzít jen to nejlepší, převést získané 

poznatky do praxe. Důležitá je také zpětná vazba, kterou by měl každý člen ihned získat. 
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•Vzdělávání, školení-dobře vedena školení a kurzy vzdělávání mohou vést 

k zefektivnění týmové spolupráce. Mají za úkol rozšiřovat znalosti, mimo jiné také řeší 

používání technik, které by zefektivnily práci. 

Při budování týmu a využití např. externích firem musíme myslet na to, že se jedná o 

běh na dlouhou trať, řeší-li se problém či situace krátkodobě a jednorázově, můžeme to 

rovnou považovat za vyhozené peníze, než za investici, která by nám měla pomoci 

s vybudováním týmu a dosažením cílů. [6] 

Teambuildingové akce jsou stále populárnější, ovšem jsou také dost finančně náročné. 

Proto se mnoho firem snaží o teambuildingové akce svépomocí bez najímání externích firem. 

Jsou méně náročné jak finančně tak i časově. Mezi často pořádané teambuildingové akce patří 

například horská kola, koloběžky, zábavní parky, lanové dráhy, vysokohorské výšlapy. 

Existují také akce, které se pořádají pro vyšší managment a tomu odpovídá i náplň aktivit, 

kterými jsou golf, paintball, dostihy, offroad závody či závody rallye.  

Lze také v rámci teambuildingové a firemní kultury využívat tzv. indoorových aktivit, 

které mohou probíhat periodicky například každý týden, jedná se například o házenou, 

volejbal, nohejbal, futsal atd.  

Společně pořádané akce mimo prostředí společnosti může pomoci zlepšit nebo urovnat 

pošramocené vztahy mezi jednotlivými členy týmu. Získávají společné zážitky, ze kterých 

můžou dlouhodobě těžit. Vidí se v situacích, ve kterých se ještě neviděli a i tento fakt 

napomáhá zlepšit situaci v týmu. Každý člověk je jiný a například člověk, který na pracovišti 

může působit příliš vážně, protože žije svou prací, se na firemní akci může projevit jako bavič 

a i my ho následně na pracovišti budeme vnímat jinak. Teambuildingové akce také 

napomáhají při adaptaci nových zaměstnanců či členů týmu. Velmi uspokojivě se 

teambuilding projevuje při slučování týmu do jednoho či přijímání nového člena do týmu 

stávajícího. [6], [23] 

Není pro nového člena nic horšího než vstoupit do fungujícího a dlouho budovaného 

týmu i v tomto případě teambuilding pomáhá.  

2.5 Synergie  

Synergie neboli synergetika označována jako vědní disciplína, která vychází 

z přesvědčování, že celek znamená více, než jen součet jednotlivých členů. Studium synergie 
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se v poslední době těší veliké oblibě, jsou ji věnované i mnohé osnovy na prestižních 

univerzitách. 

Synergie je pro tým velmi důležitá, nedostatky, které mohou mít jednotliví členové, 

jsou doplněny a nahrazeny nápady jiných, vytvoří se tak ať už vědomě či nevědomě něco 

nového. Můžeme to tedy chápat jako něco navíc co je přidáno k týmové práci. O synergii 

můžeme tedy smýšlet jako o přidané hodnotě, tato přidaná hodnota může být dána řadou 

skutečností jako je rozdělení znalostí, stanovení cílů a odpovědnosti apod. Velkou pomoc 

poskytuje také jednotlivým členům týmu. Dojde-li k prezentaci výsledků, ty jsou přijímány 

lépe, pokud jsou za skupinu, než by je prezentoval pouze jednotlivec. [1] 

• Rovnice synergie 1+1= 3 – touto rovnicí je prezentováno, že tým dosáhne lepších 

výsledků, než by dosáhl jednotlivec. 

• Rovnice jednotlivců (více) 1+1=2 – tato rovnice vyjadřuje, že tým má stejné 

výsledky, jako by jich dosáhl jednotlivec. 

• Rovnice neefektivnosti (týmu) 1+1=  -1. Tato varianta je variantou, se kterou se 

potkávají odborníci na firemní kulturu velmi často, proto je velmi důležité aby členové týmu 

byli vybráni zodpovědně, můžeme tím zabránit vzniku tohoto problému. Jednotlivci jsou 

výkonnější a mají větší produktivitu, než vykazují týmy, tato situace naznačuje, že by bylo 

lepší a efektivnější tým rozpustit a nechat zaměstnance pracovat individuálně. Cíle by se 

dosáhlo rychleji a lépe.  

• Synergie pozitivní-do pozitivní synergie spadají rozdílné zkušenosti a znalosti, které po 

vzájemném sdělení a tlumočení mohou vytvořit velmi úspěšný komplex. Dále to je inspirace, 

odlišný přístup k práci, prezentace, tlak spolupracovníků apod. 

• Synergie negativní- ta je definována pomocí odlišnosti cílů, špatným sebepoznáním to se 

objevuje tam, kde jsou velmi soutěživé a bojovné povahy. Dalším nápomocným faktem 

k negativní synergii je neprůbojnost a neschopnost prosadit své názory a myšlenky, snížení 

výkonu lidí je dáno negativním tlakem skupiny. 

Dále bych už jen jmenovala obavy z vymykání se normálu, lenost, arogance, antipatie, 

konflikty, intriky, pomluvy a naschvály. [23] 
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Závěrem bych jen dodala, že firmy spoléhají na synergii, tedy že více jednotlivců 

pracující jako tým dosáhne větších a lepších výsledků než ty firmy, které věří, že jednotlivci 

pracující individuálně dosáhnou lepších výsledků. 
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3. Firemní kultura 

Kultura bývá označována jako vše, co člověka odlišuje od zvířat. Jedná se o souhrn 

tvorby a činností, které lidem pomáhají a umožňují přežití v jejich přirozeném prostředí, kdy 

musí být doprovázeny soustavou vět a představ, které by tomuto přežití dávaly smysl. Firemní 

kulturu můžeme vnímat jako způsob vzájemné komunikace, vztahů na pracovišti, pracovní 

atmosféry a vnějšího a vnitřního prostředí.  

3.1. Definice kultury 

V úvodu druhé kapitoly bych se ráda stručně zmínila o obecné definici, co pojem 

kultura obnáší, jaké kultury nás ovlivňují, a v neposlední řadě bych ráda zmínila pojem 

firemní kultura, která je také stěžejním bodem celé diplomové práce.   

Kultura se od nepaměti považuje za návod na jednání, pomáhá nám při stanovení 

postupu v konkrétních situacích, do kterých se každý člověk dostává v průběhu celého života. 

Pokud by pojem kultura neexistoval, s největší pravděpodobností by se jednalo o sociální 

katastrofu, vedoucí k mnoha sporům a není vyloučeno, že by nedošlo i k válečným 

konfliktům.  

Kultura, jako samostatný celek, je součástí kulturního systémů, který je prezentován 

souborem pravidel, vzorců chování, norem, hodnot a produktů lidské činností, které jsou 

předpokladem pro další činnost.  

Kulturní systém je spojení všech složek sociálního života. Kultura, jež je jedním 

z hlavních bodů kulturního systému, je označována za oblast lidskou, v širším slova smyslu 

tedy nositelem kultury může být pouze člověk. 

Pod pojem kultura spadá nejen literatura, umění, hudba, ale i věda a v neposlední řadě 

filozofie. V mé diplomové práci se budu zabývat především kulturou organizační, často 

označovanou jako kulturu podnikovou, či firemní. Téma firemní kultury jsem si vybrala 

záměrně především z důvodu rostoucího zájmu o tuto disciplínu, kdy se problematikou 

firemní kultury začínají zabývat i specializované firmy. [3]  

Hodnoty, normy a hmotné statky jsou 3 stěžejní body, o níž se kultura může opírat.  
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Mezi sloţky kultury spadají:  

• Normativní kultura-jedná se o soubor, ze kterého vyplývají normy, jejichž 

dodržování je opatřeno sankcemi.  

• Symbolická-je specifikována společným sdílením ideí, názorů a teorie. Do 

symbolické kultury spadají, mimo jiné disciplíny jako filozofie, věda, etika, estetika a 

v neposlední řadě i morálka.  

• Materiální kultura-představována především jako produkt lidské činnosti, respektive 

se jedná jen o ty prostředky, které dále rozvíjejí lidskou činnost, a nebo pro ni vytvoří 

podmínky.  

Kulturu tedy dnes můžeme chápat jako vše co lidé dělají, co o tom říkají a v neposlední řadě, 

co si o tom myslí. Dohromady tedy tvoří komplexní soubor, který se skládá ze všeho, co 

pomáhá a umožňuje společnou orientaci ve světě a společné vytváření svého světa.  

Kulturu můžeme vyjádřit 5 základními body, nebo chceme-li znaky.  

• Z antropologického hlediska tvoří kultura integrovaný systém, hovoříme tedy o provázaném 

systémů jednotlivých složek kultury. 

• Kultura je přizpůsobivý mechanismus, což znamená, že konkrétní podoba kultury je dána 

tím, v jakém prostředí se daná kultura nachází a co ovlivňuje.  

• Kultura je považována za složku, která je sdílená. To znamená, že jednotlivci, jež tvoří 

určité kulturní společenství, jsou také považováni jako nositelé stejného kulturního vzorce.  

• Z definic, které byli o kultuře sepsány můžeme vyvodit, že kultura je považována za složku 

negenetickou. Předávání kultury probíhá především z procesu učení.  

• Jako poslední znak kultury bych zmínila fakt, že kultura je považována za symbolickou. 

V úzkém slova smyslu je tedy kultura soustavou symbolů, či propletení významů, do kterých 

je sám člověk zapleten. [15] 

3.2. Firemní kultura v kontextu 

Obecně je kultura chápana jako společný jev, u firemní kultury hovoříme                     

o společenském jevu, který se sdílí na úrovní organizace. Rozdílnost povah způsobuje 

odlišnost jednotlivců v kultuře. Odlišnosti v kultuře způsobují odlišnosti v chování jedné 
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skupiny lidí, odlišnosti se projevují také v myšlení a v neposlední řadě je to odlišnost skupin, 

kdy jedna skupina vypadá jinak než skupina druhá.  

Tyto odlišnosti skupin mají za následek odlišné názory, odlišné hodnoty                        

a v neposlední řadě odlišnou interpretaci věcí, které skupinu obklopují.  

Znalosti jednotlivců, především ty kulturní jsou odlišné. Odlišnosti, které můžeme 

považovat za rozdíly, jsou způsobeny s největší pravděpodobností rozdílným zázemím, 

rozdílnosti výchovných a společenských kontextů. Všechny tyto aspekty vedou 

k vnitrokulturním odchylkám. 

Tolerance k rozdílům je považována za samozřejmost u většiny kultur, z praktického 

hlediska na ně může být nahlíženo jako na mechanismus pro kulturní směnu a dynamičnost.  

Podněcující debaty a konflikty, které poskytují příležitost pro studium a změnu jsou 

označovány jako národní subkultury založené na kritériích, jako je socioekonomická třída, 

náboženské či etnické pozadí a v neposlední řadě také povolání.  

Kultura je považována za mechanismus, který je vytvářen a zachováván ve 

společenském kontextu, firemní kultura je v tomto směru považována za dynamickou a stále 

se měnící. [12] 

3.2.1. Vlivy působící na typ firemní kultury  

Rozdělení bylo vytvořeno podle bio-psycho-sociálních vlivů, technicko-

ekonomických a politických vlivů, a dále rozdělením na vnější a vnitřní.  

1. Bio-psycho-sociální vnitřní. 

Zde se řadí především věková skladbu personálu, genderova skladba zaměstnanců, dále 

etnická skladba, rozložení poměru zdravotně postižených a zdravých zaměstnanců. Mezi bio-

psycho-sociální vlivy spadají také personální strategie a v neposlední řadě také motivační 

systém. 

2. Bio-psycho-sociální vnější.  

Do této kategorie spadá především pracovní trh a jeho skladba, demografické faktory, můžou 

to být také faktory geografické, sociální národní kultura, hovoříme také o přirozené mortalitě 

a náboženských faktorech.  
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3. Technicko-ekonomické a politické vnitřní. 

Do třetí skupiny řadíme právní formu, dále předmět činnosti firmy, systém finančního 

odměňování a bonusy. Jedním z nejdůležitějších bodů třetí skupiny jsou ekonomické strategie 

a cíle firmy. Používaná technika a technologie a účinnost informačních systémů jsou rovněž 

součástí této kategorie.  

4. Technicko-ekonomické-politické vnější. 

Do poslední kategorie bych ráda zařadila především legislativní a ekonomický rámec 

podnikání, dále HDP, respektive trend jeho rozvoje, nemohu vynechat podporu 

nezaměstnanosti, daňovou politiku, tempo změn technologií a poměry na trzích výrobků         

a služeb. [7] 

3.3. Definice firemní kultury  

Firemní kultura se pomalu ale jistě stává součástí každého středního či většího 

podniku. Svou vlastní kulturu tedy vyznačuje většina organizací. Firemní kultura je 

označována jako kultura podniková či organizační.  

V širším slova smyslu je tedy možno chápat firemní kulturu jako soubor rozhodujících 

představ, norem chování, které jsou prosazovány a sdíleny členy firmy.  

V posledních letech či desetiletí je rozvoj firemní kultury znatelnější, než tomu bylo 

dříve. Na firemní kulturu nahlížíme jako na významný nástroj řízení, především je součástí 

strategického řízení firmy, lze jej poznat, měnit, řídit a v neposlední řadě ho také můžeme 

ovlivňovat.  

Firemní kultura má v podniku specifické postavení, je zamýšlen systém, který je 

nadřazený personálnímu řízení, nebo existuje aspoň jako jeden z významných nástrojů 

personálního řízení.  

Podle Peterse a Watermana je firemní kultura nazývána „centrálním prvkem šťastného 

atomu“ (viz Obr. 1). 
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                          Obr. 1 Klíčové faktory úspěchu firmy a jejich vazby [20] 

Není tedy zcela nemístné považovat firemní kulturu jako kritický či klíčový faktor úspěchu. 

Dle Tureckiové dělíme firemní kulturu na :  

A) Soubor základních představ a očekávání, které mají jednotlivci o svém uplatnění v 

 podniku. V tomto případě je na místě uvést, že se jedná především o představy, očekávání, 

které získali na základě studia, či předchozí pracovní zkušenosti.  

B) Systém vztahů k významným skutečnostem v pracovní činnosti, respektive 

spojeným s pracovním uplatněním. Jedná se o vztahy na pracovišti, ke kolegům, 

k nadřízeným, k podřízeným, k cílům a hodnotám podniku apod.  

Tvorba myšlenek o firemní kultuře se jako první projevuje v myšlenkách zakladatelů 

konkrétní firmy, kteří kromě mise, vize, strategie a cíle tvoří své myšlenky, představy a 

očekávání o budoucím vývoji firmy, především tedy očekávání o tom jak by firma měla 

fungovat a to zejména z hlediska mezilidských vztahů, vztahů k práci a v neposlední řadě 

vztahu k organizaci a společnosti.  

Firemní kultura se osvědčila také jako nástroj ulehčující adaptaci novým pracovníkům 

a následným začleňováním do organizace a přijímáním jejich cílu za své.  

Není snad potřeba zmiňovat, že se od všech zaměstnanců očekává respektování 

firemní kultury, ztotožnění se a jednání v souladu s ní. Úzká spojitost firemní kultury je také 
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s pojmy jako image firmy, či identita organizace. Představuje významný stimulační faktor, 

vytváří pozitivní obraz firmy a přispívá k efektivnímu řízení. [20] 

3.3.1. Charakteristiky firemní kultury  

• “Nadindividuální charakter“. Není určena pouze jednomu zaměstnanci, ale je společná 

téměř pro všechny zaměstnance, je určena i novým zaměstnancům, kteří se seznamují 

s firemní kulturou v rámci adaptace. 

• Firemní kultura odráží individuální osobnosti zaměstnanců, které musí být zohledňovány. 

Mimo individualitu je nutné zohledňovat také myšlení, temperament a bezpochyby i charakter 

zaměstnanců, pouze při zohlednění těchto faktorů je možno předpokládat silnou fungující 

firemní kulturu.  

• Firemní kultura ovlivňuje nejen vědomí, ale i podvědomí zaměstnanců.  

• Firemní kulturu nelze vyjednat ani nařídit, jedná se o oblast, která vyplývá z minulosti, 

prolíná se do současnosti a ovlivňuje i budoucnost společnosti. Hlavní soustředěni se ovšem 

upírá k současnému stavu firmy.  

• Mezi další podstatnou charakteristiku spadá také setrvačnost, která je označována až za 

extrémní a to z důvodu neochoty či nemožnosti firemní kulturu měřit. Na druhou stranu je 

rozpoznatelná a v určitých případech jde dokonce i změřit. 

•Firemní kultura má své specifické rysy, podle kterých ji lze rozdělit na konkrétní typ. 

•Není stálá, má přechodný neustále se vyvíjející charakter, pokud by se nevyvíjela firemní 

kultura, s největší pravděpodobností by se nevyvíjela ani firma. [12] 
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3.3.2. Determinanty firemní kultury  

Zkoumání firemní kultury spočívá v propojení všech faktorů, které byly doposud zmíněny(viz 

Obr.2). 

         

                    Obr. 2 Determinanty vzniku podnikové kultury [19] 

 

Faktory okolního prostředí 

Faktory okolního prostředí jsou rozděleny na dvě velké oblasti, které se dále dělí na 

menší podkategorie. 

•Skupina I. -  a) Činnosti podniku na úrovni ekologických, technických a hospodářských 

aspektů. Za hlavní příklady jsou uvedeny především analýza konkurence, benchmarking, 

rozvoj odvětví apod.  

                      -b) Podmínky rozvoje podniku na úrovni společenské a kulturní, jako příklad je 

možno uvést sociální situace a procesy, sociální ukazatele, kulturní vzorce, sociálně-kulturní 

přeměna hodnot.  

•Skupina II. -  a) Osobnostní profil řídících pracovníků. Zde patří životopis, služební stáří, 

ochota k inovacím, snaha zdokonalovat se, ochota se učit, schopnost se prosazovat atd.  

                       -b) Rituály a symboly. Dále se rozlišuje podle způsobů chování řídících 

pracovníků (vedení porad, způsoby povyšování a propouštění zaměstnanců z pracovního 

poměru atd.), podle chování pracovníků uvnitř firmy i na veřejnosti a jako poslední skupinu je 

možno prostorové a vnější symboly (vybavení budov, firemní telefony, oblečení, služební 

automobily). 



 

25 

 

                      -c) Komunikace  - 1) Vnější a vnitřní-zejména vztah s veřejností, 

sponzorské dary, služební cesty apod. 

                                                 -2) Komunikační styl podniku. Ten je založen na 

otevřenosti informací, ochotě dělat kompromisy, informačních a komunikačních 

schopnostech.  

 

Faktory managmentu 

1) Do první skupiny spadají téměř všechny strategie a koncepce. Namátkově bych 

zmínila obchodní a funkcionální strategie, finanční, vzdělávací, personální a sociální strategie              

a v neposlední řadě podniková strategie a koncepce.  

2) Druhá skupina je tvořena procesy, které jsou závislé na organizační struktuře 

podniku jako, je tvorba pracovních míst či neformální struktury a procesy.  

3) Řídící systémy-tato skupina je ovlivňována především technickým vybavením 

podniku. [12] 

3.4. Sloţky a struktura firemní kultury  

Složky firemní kultury jsou vyjádřeny 3 základními kategoriemi, mezi které spadají:  

• hodnoty 

• představy 

• normy chování, systémy symbolů a symbolických artefaktů 

V této podkapitole bych se ráda zaměřila na podrobnější popis hodnot, jejich rozdělení 

a pojmů z nich úzce vyplývajících či přímo pojmy s hodnotami souvisejícími.  

Hodnoty jsou považovány za jeden z klíčových prvků, který je úzce spojen s pojmem 

firemní kultura. Jsou definovány jako představy o tom, co je žádoucí, pracovně bývají 

označovány jako zavazující ideje, které ovlivňují chování lidí.  

Základní rozdělení hodnot: 

1. Hodnoty instrumentální. Na úrovni firemní hovoříme o naplnění potřeby zajištění 

obživy a potřeby jistoty a bezpečí.  

2. Hodnoty morální či termální. Zde řadíme především oddanost a loajalitu či pocit 

hrdosti nebo ponížení. 

S rozdělením hodnot souvisí i jejich působení. Máme tři podoby působení hodnot. 
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• Omezení-„brání určité činnosti“, člověk se chová podle pravidel a určitých hodnot 

protože mu z toho plynou jisté výhody. 

• Poznamenání-„vedou od provokace k akci až po její uznání a jednání v souladu s ní“.  

• Rozvíjení-jedná se o takové ztotožnění s hodnotou, že z toho může firma získat 

konkurenční výhodu.  

Nedílnou součástí hodnot jsou také postoje, které jsou popisovány jako téměř neměnné 

tendence a predispozice, které umožňují reagovat charakteristickým způsobem, ať už se jedná 

o osoby, předměty či myšlenky.  

S hodnotami jdou ruku v ruce také představy. Představy popisujeme jako určité obrazy, které 

jsou utvořeny především v myšlenkách zaměstnanců a které úzce souvisejí s působením 

zaměstnanců ve firmě. [22] 

V krátkosti bych se také ráda zmínila o normách chování, které jsou prezentovány jako 

nepsané standardy chování nebo mohou být popisovány jako obvykle způsoby jednání. 

Normy chování nejsou pouze interním prostředkem, mohou být pozorovány také z vnějšku 

firmy. Jedná se tedy o další úroveň firemní kultury a může být podpořen pomocí systému 

odměňování či sankcí.  

Součástí třetí skupiny rozdělení jsou také symboly, které představuji skutečnosti, jež 

jsou abstraktní a jsou nositeli významu. Tyto symboly jsou časově a prostorově omezeny na 

konkrétní skupinu lidí. Mají předem dohodnutý význam a následnou interpretaci. Symboly 

statusové a symbolické jednání, do kterých spadají rituály a ceremoniály, jsou součástí 

takzvané svrchní vrstvy firemní kultury. 

Již od nepaměti je považována lidská řeč za jeden z nejvýznamnějších systémů symbolů. 

V oblasti firemní kultury hovoříme o tzv. firemní řeči, která se skládá jak z odborných výrazů, 

tak z výrazů, kterým rozumějí pouze zaměstnanci firmy, protože představují jednotlivé 

události ve firmě.  

Do poslední kategorie nespadají pouze symboly ale také artefakty, které tvoří image 

firmy a jsou součástí dobrého PR. Artefakty jsou nejvyšší úrovni firemní kultury, která je 

lehce ovlivnitelná a jedná se o lidské výtvory. Symbolizují firmy na veřejnosti a ukazují 

odlišnosti od ostatních firem. Tvoří také důležitý aspekt při „prodávání“ firemní kultury 

ostatním vnějším partnerům a pozorovatelům. [12] 
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3.5. Typologie firemní kultury  

Typologie firemní kultury se rozlišuje dle míry a jejího vlivu na jednání členů 

organizace. Dle těchto parametrů dělíme firemní kulturu na silnou a slabou.  

Silná firemní kultura je definována tehdy, pokud jsou základní hodnoty skutečně 

sdílenými, rozvíjí se a jsou posilovány na všech úrovních a také napříč celou firmou.  

Charakteristiky firemní kultury jsou především jasnost. Ta je představována jako interpretace 

a srozumitelnost norem, které se očekává od jednání zaměstnanců firmy, součástí je také jasné 

vymezení norem, které jsou pro společnost nepřijatelné. Dalším kritériem či charakteristikou 

je založena na té logice, že je firma to, co je její firemní kultura. Jedná se tedy v širším slova 

smyslu o to, aby se s rozšířenosti projevů firemní kultury pracovníci setkávali téměř na 

každém rohu a kroku. Posledním kritériem silné firemní kultury je zakotvenost. Zakotvenost 

se projevuje v každodenní činnosti, míra přijetí od zaměstnanců musí být vysoká. Silná 

firemní kultura zjednodušuje průběh vztahů ve firmě a to nejen na venek, ale i uvnitř firmy. 

Silná firemní kultura je úzce spojena jak s vedením firmy, tak se zaměstnanci. Pokud není 

firma řízená odborníky a lidmi zajímajícími se o společnost, nemůže dobře fungovat ani 

firemní kultura. To samé platí i opačně pokud zaměstnanci nejeví zájem, popřípadě se 

neztotožňují s firemní kulturou, nemůže být silná ani v tomto případě.  

Silná firemní kultura je tedy projevem dobře fungující firmy se silným managmentem 

a silnými zaměstnanci. Ať se nahlíží na firemní kulturu z jakékoli perspektivy, pouze silná 

firemní kultura vede k úspěchu, silná firemní kultura motivuje zaměstnance, posiluje 

týmového ducha, zjednodušuje vztahy na pracovišti, napomáhá adaptaci a integraci                 

a napomáhá k rychlejší a snadnější orientaci. V neposlední řadě silná firemní kultura snižuje 

náklady na školení a další vzdělávání, usnadňuje také firemní komunikaci. [20] 

Silná firemní kultura má také řadu negativ, rozvoj a vybudování kultury je 

dlouhodobým procesem a je poměrně setrvačným mechanismem, proto má-li dojít ke změně, 

je vyvolána velkým a zřetelným odporem, než má-li dojít ke změnám u slabé firemní kultury. 

Lidé v silné firemní kultuře mají zafixováno, že pracují ve stabilním prostředí, nemají 

pochyby o tom, že firemní kultura funguje tak jak má, proto případné změny vyvolávají 

pochybnosti, odpor či nedůvěru. Prostředí přestává být stabilním a firma na tomto základě 

může přijít o ty nejlepší tvůrčí pracovníky, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni. Toto hrozí 

především firmám, které nemají pozitivní vztah ke změně, k inovacím, kreativitě a toleranci. 

Nefungující systém sdílených hodnot má za následek slabou firemní kulturu.  
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Mimo členění firemní kultury na silnou a slabou můžeme dle vztahu k organizační 

změně rozdělit firemní kulturu na obrannou, akční a analytickou. 

• Obranná-obranná firemní kultura je typická pro firmy se stabilním postavením, 

může zachovávat nízké ceny, sortiment je obměňován pomocí dílčích inovací. Firma je 

zaměřena na plánování detailní organizaci a není výjimkou důsledná kontrola. Na okolí 

působí firma nepřístupně a uzavřeně.  

• Akční-akční firmy a firemní kultury jsou charakteristické tím, že se teprve rozvíjí a 

své místo teprve hledají. Mohou měnit své programy a cílovou skupinu zákazníků. 

Charakteristikou akčních firem je především dravost, dynamika, otevřenost vůči okolnímu 

prostředí, což je hlavní rozdíl oproti obranné firemní kultuře.  

• Analytické-v analytickém typu firemní kultury jde především o hledání 

kompromisu, postupné zavadění změn a postupné přizpůsobování se. Analytický typ firemní 

kultury je především o jistotách. Více než v ostatních případech se využívají expertizy členů 

projekčních týmů. 

Kombinace a neustále střídaní jednotlivých, dříve zmíněných typů firemní kultury, má 

za následek tzv. reagující firemní kulturu. Tento typ firemní kultury je vůbec nejhorší a firma 

je v tomto stavu nejvíce ohrožena. Je zde také velmi velké riziko zániku firmy.  

Další rozdělení firemní kultury podle zohlednění organizační struktury a převažujícím 

stylem řízení. 

1. Kultura moci- jasně definované a zdůrazněné vztahy nadřazenosti a podřízenosti, 

je prezentován výrazný a autokratický styl. Většinou se jedná o firmy, které jsou označovány 

jako organizace „jednoho muže“ a právě v tom je největší nebezpečí. Největší a drtivý dopad 

na společnost může být způsobena selháním vedení a odchodem člověka, který byl klíčový 

pro vedení celého podniku či společnosti. 

2. Kultura rolí- především formální styl řízení, důraz je kladen na respektování a 

dodržování norem a pravidel, následných postupů a také procedur. Jako firemní kultura je 

typická pro společnosti s propracovanou organizační strukturou, jsou typické pro veřejnou 

správu nebo firmy vlastněné státem. 
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3. Kultura úkolu- typické je plnění úkolů, radost z vykonané práce, participativní styl 

řízení. Kultura úkolu je vhodná pro malé firmy, které jsou ve fázi rozvoje. Je velmi křehkým 

organismem, což je patrné především v období dlouhodobých pracovních nezdarů.  

4. Osobní kultura-nebo také kultura podpory osobnosti, je charakterizována 

liberálním stylem řízení, velký důraz je kladen na podpoře jednotlivých členů, na které jsou 

ovšem kladeny velmi vysoké nároky, ať už se jedná o samostatný přístup, vysokou 

kvalifikaci, a vysoce kvalifikovaný výkon.  

Pro osobní kulturu je typická profesní organizace, kde je velký počet vysoce 

kvalifikovaných odborníků a specialistů. 

Poslední rozdělení, na které se zaměřím, je podle hlediska rizikovosti prostředí ať už 

je vysoká či nízká. Dle Dealema a Kennedyho dělíme firemní kulturu:  

A) Procesu-typická je bezchybnost postupů, není zde moment ohrožení, proto zde 

není zájem a snaha v dosahování lepších výsledků. Hovoříme tedy o nízké rizikovosti 

prostředí a pomalé dynamice týkající se rychlosti zpětné vazby.  

B) Analytický projekt -charakteristická vysokou mírou rizikovosti a pomalou 

dynamikou (rychlosti zpětné vazby). Důraz se klade na komplexní analýzu budoucí prognózy, 

racionalita a expertiza. V případě analytického projektu hovoříme především o velmi chladné 

až neosobní, ale v každém případě velmi korektním jednání.  

C)“Chléb a hry“- nízká míra rizikovosti prostředí, ale rychlá dynamiky týkající se 

rychlosti zpětné vazby. Charakteristickými znaky jsou rychlé zavádění nových řešení, 

experimentování, je upřednostňována týmová práce nad samostatné jednání jednotlivých 

členů. Hovoříme o kultuře, která je typická pro výrobu a prodej rychloobrátkového zboží. 

D)“Všechno nebo nic“-vysoká míra rizikovosti prostředí a rychlá dynamika zpětné 

vazby. Kultura, která upřednostňuje individuální výkony, kladen důraz na jednotlivce před 

týmovou práci. Hlavní kritérium je úspěch a pokud možno rychlá a úspěšná kariéra. 

Závěrem podkapitoly typologie firemní kultury je třeba zmínit, že modely a typy 

firemní kultury jsou pouze jakýmsi zjednodušením reality. Představují ideální typ kultury, 

v reálném světě existují pouze společnosti, které se k uvedeným typům firemní kultury mohou 

přiblížit či k nim inklinovat. Nemají rovněž žádný hodnotící charakter, není tedy jasně 

stanoveno, jaké firemní kultury jsou správné a kterým se raději vyvarovat, vždy je třeba vzít 
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v úvahu konkrétní stav firmy, prostředí, podmínky a dle těchto faktorů volit vhodný typ 

firemní kultury.  

Jak již bylo řečeno firemní kultura má různé úrovně, mezi hlavní dvě skupiny patří zde 

dominantní firemní kultura, která je jednotná pro celou společnost. Druhým typem je 

rozdělení dominantní kultury na menší subkultury. V rámci subkultur hovoříme například       

o různých pobočkách, či jsou rozděleny podle hierarchických úrovní. Subkultury mohou 

posilovat, jsou znakem toho, že ve firmě existuje řada dalších, dílčích kultur, můžeme je tedy 

označit za „soubor kultur v kultuře“. [20], [19] 

3.6. Změna firemní kultury  

Ke změnám firemní kultury dochází 2 možnými způsoby a to buď živelně, nebo 

řízeně. Pokud je interpretována živelná změna, je myšlena změna, která je způsobena 

znejistěním stavu firemní kultury ve firmě. O živelné změně se hovoří také v tom případě, 

dochází-li k bojům mezi novou a starou firemní kulturou. Změna živelná je velmi 

nebezpečnou variantou a může mít fatální následky, které v krajním případě můžou vést až 

k úplnému zániku společnosti. V některých případech se společnost podaří zachránit               

a odvrátit hrozbu živelné změny na změnu řízenou, bohužel tento přechod má za následek 

poškození firmy a to nejen ekonomicky, ale i lidsky. Zvyšuje se nedůvěra, pracovní týmy 

přestávají pracovat na 100% a i zde se objevují aspekty nedůvěry a selhání. [3] 

Existují také určité prostředky, které by tyto negativní aspekty mohly potlačit, jsou to 

uznání významu a existence firmy, následná analýza firemní kultury, následná diagnóza. Po 

těchto diagnózách a analýzách přichází na řadu řízení firemní kultury a to velmi důsledné. 

Pokud budeme vycházet z manažerské literatury, můžeme změnu firemní kultury vyjádřit 

jednoduchou rovnicí (viz 1).  

                      ASK + DSK *VCK =˃ Z + ICK                               (1) 

ASK=představuje stávající analýzu firemní kultury 

DSK=představuje diagnózu firemní kultury 

SK=stávající firemní kultura 

VCK=vize cílové či finální firemní kultury 

Z=zdroje vedoucí ke změně firemní kultury 
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ICK=implementace cílové kultury [20] 

Vrcholové vedení firmy a managment jsou hlavními představiteli, kteří mají za hlavní 

úkol řízení změn firemní kultury. Jejich přesvědčení o potřebnosti změn musí být natolik 

velké, aby byli ochotni následnou změnu také iniciovat a následně zapojit zbytek společnosti.  

Není vhodná v tomto směru žádná manipulace a zatajování informací, jen proto, aby 

změna zněla lákavě. Managment, který změnu inicioval, by měl zaměstnance seznámit se 

vším, co se bude změny týkat včetně možných problematik a komplikací. Proto, aby změna 

firemní kultury proběhla úspěšně je potřeba naprostá důvěra k managmentu od zaměstnanců   

a musí být zachována maximální důvěryhodnost managmentu.  

Jak již bylo zmíněno na začátku, změna firemní kultury začíná u vrcholového 

managmentu, je více než žádoucí, aby se tento managment a vedení spojilo se specialisty na 

řízení lidí, tedy s firemními personalisty, kteří jako první upozorňují na změny a postupně tak 

získávají vedení společnosti na svou stranu. Personalisté se tedy v procesu změny firemní 

kultury označují jako správci procesu změny. K této funkci jsou potřebné určité pravomoce. 

Následně je potřebná srozumitelná implementace vize změny, tato vize musí být natolik 

přesvědčena, aby byli zaměstnanci a vedoucí firmy dostatečně motivováni a přesvědčení        

o užitečnosti změn.  

Neustálým vysvětlováním a přesvědčováním o vhodnosti změny, mohou personalisté 

získat na svou stranu další zaměstnance. Ti, kteří se změnou souhlasit nebudou, mají dvě 

možnosti, buď se přizpůsobit, nebo z firmy odejít. Je více než žádoucí, aby zaměstnancům 

bylo dáváno najevo, že firma s nimi počítá i v budoucnu, zamezí se tak možnému odchodu 

klíčových zaměstnanců. 

Pro změnu firemní kultury je důležitá precizní příprava, velká trpělivost, důslednost    

a přesvědčení. Nesmíme opomenout, že se jedná o velmi složitý a pomalý proces, je tedy 

vhodné změnu rozfázovat, neustále podávat reporty a komunikovat, V neposlední řadě je 

třeba radovat se i z dílčích úspěchů, aby i ostatní zaměstnanci měli pocit jistoty, důvěry          

a zainteresovanosti. 
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4. Praktická část 

Praktická část je zaměřena na představení společnosti AWT a.s., její organizační 

strukturu a především na analýzu firemní kultury a týmové spolupráce.  

4.1. Představení společnosti AWT a.s. 

Skupina AWT a.s., respektive Advanced World Transport a.s., je skupinou 

nezávislých samostatných společností, jedná se například o AWT Transport a.s., AWT 

Čechofracht a.s, AWT Rosco a.s, apod. Charakteristikou je, že používají společné logo           

a korporátní identitu, která je licencovaná od společnosti Advanced World Transport B.V., 

která je mimo jiné také mateřskou společností. 

Skupina Advanced World Transport a.s., tvoří nejvýznamnějšího privátního 

poskytovatele služeb, zaměřených na nákladní železniční dopravu v Evropě.  

Skupina AWT a.s., nabízí a poskytuje své služby podnikům mající své sídlo ve střední 

a východní Evropě. Jedná se zejména o přepravu těžkých komodit jako je uhlí, ocel, dále pak 

automotive, chemické produkty, papír, stavebnictví, alternativní paliva a biopaliva, 

spotřebitelské produkty.  

AWT a.s., je společností s více než 60-ti letou historií v oblasti železniční dopravy              

a spedici. Postupně se tedy stala synonymem moderní, solidní a spolehlivé nákladní dopravy   

a těžké logistiky v Evropě. Stala se v minulosti součástí mnoha významných změn, ale také 

sama přišla s mnohými inovacemi, díky tomu disponuje rozsáhlým know-how.  

Klíčovou úlohu v poskytování služeb tvoří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, 

železniční spedice, provozování a rozvoj železničních vleček a také kombinovaná doprava. 

Důležitou roli hraje dostupnost významných evropských přístavů a terminálu.  

Vozový park společnosti AWT a.s., tvoří 160 lokomotiv, 5500 vozů, 400 km vlastních 

kolejí, které jsou používány jak společností AWT a.s., tak jsou pronajímány i 3 stranám. 

Významný prvek tvoří také terminál pro kombinovanou dopravu, v Ostravě- Paskově, který je 

opatřen 60 železničními vlečkami. Tržby se pohybují okolo 10 miliard korun českých             

a zaměstnáno je více než 2000 zaměstnanců na území České Republiky.  

Společnost AWT a.s., se nezabývá pouze železniční dopravou, ale velký důraz je 

kladen na rekultivaci, pozemní a stavební práce a v neposlední řadě také nakládání s odpady. 
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Nyní bych se ve zkratce zmínila o 4 hlavních oblastech podnikání společnosti AWT 

a.s. 

•Ţelezniční doprava- tvoří prioritní službu. V České Republice je považována za jedničku 

mezi soukromými dopravci, který tvoří ¼ podíl na českém trhu. Zajišťovaná je doprava 

vnitrostátní, ale i mezinárodní a to jak prostřednictvím ucelených vlaků tak i ve skupinách 

vozů. AWT a.s., provozuje lokomotivy na území České Republiky, Slovenska, Maďarska, 

dále spolupracuje s dopravci z Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska 

či Chorvatska. Ročně dopraví přibližně 12 miliónů tun zboží. V rámci České Republiky je 

AWT a.s., považováno za největšího železničního speditéra. Zajišťuje dopravu jak pomocí 

vlastního vozového parku, tak i volných kapacit na trhu. Zajišťuje i návazné přepravy včetně 

tvorby logistických řetězců silnice- železnice- silnice.  

•Provozování vleče- AWT a.s., vlastní rozsáhlou síť, jak kolejí, tak vleček, disponuje až 60 

vlečkami. Zajišťují provoz dráhy a drážní dopravy na vlečce, opravy a údržbu dráhy, 

inženýring a také poradenskou činnost. Mimo jiné také poskytuje rekonstrukci kolejišť, 

drážních přejezdů a přechodů, údržbu kolejí a výhybek, odvodnění, inženýrské sítě apod.  

•Kombinovaná doprava-propojuje vlastní železniční dopravu, otevřeného terminálu              

a spedičních a logistických služeb na území České Republiky a okolních státu. Zajišťují 

dopravu ucelených vlaků s možností překládky ISO kontejnerů, silničních návěsů                   

a výměnných nástaveb. Jako jediní v republice poskytují systém ACTS, který se skládá ze 

speciálních odvalovacích kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy 

pro kontejnery.  

•Pronájem ţelezničních vozů- pronájem vozů, či pronájem vozů včetně běžné údržby 

prostřednictvím společnosti AWT Rosco a.s. 
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4.1.1. Organizační struktura společnosti AWT a.s. 

 

                                                       Obr. 3 Organizační struktura společnosti AWT. 

4.2. Vztah společnosti AWT a.s., k firemní kultuře a okolí 

Důvod, proč jsem si jako téma diplomové práce zvolila firemní kulturu a týmovou 

spolupráci ve společnosti AWT a.s., byla její absolutní absence. Z tohoto důvodu jsme  na 

základě konzultací přistoupily na možnosti vypracovat toto téma a pomoci tak najít řešení, 

aby firemní kultura ve společnosti byla na úrovni, jakou si ve společnosti představují. Při 

konzultacích ve společnosti jsme přišly na spoustu faktů, jež absenci firemní kultury 

potvrzují. Firemní kultura a týmová spolupráce má dle mého názoru nezastupitelné místo   

měla by ji být věnována daleko větší pozornost, než se jí dostávala doposud. Měla by 

zastupovat jeden z hlavních strategických cílu, kterými by se měl podnik řídit, aby vedl ke 

všeobecné spokojenosti, jak na pozicích vrcholového vedení, managmentu tak na pozicích 

řádových zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno v úvodu mé diplomové práce, funguje-li firemní 

kultura a týmová spolupráce na určité uspokojivé úrovni, vede to i ke zvýšení efektivnosti                  

a preciznosti práce zaměstnanců. 
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 Firemní kultura přesně definuje na jakém principu je založena interní komunikace, jak 

řešit nestandardní situace, co dělat v případě absence nadřízeného, jak komunikovat se svými 

spolupracovníky, jak být dobrý týmový hráč apod. Všechny tyto a mnoho dalších důvodů mě 

přiměly k tomu vypracovat toto téma a v praktické části vyhotovit pomocí dotazníkového 

setření analýzu firemní kultury a týmové spolupráce, který by následně vedl k vyhodnocení 

výsledků založených na získaných odpovědích od zaměstnanců a přinést vlastní názor            

a doporučení, které by vedli ke zlepšení stávající firemní kultury a týmové spolupráce ve 

společnosti.   

Jelikož má firemní kultura nadindividuální charakter je jasné, že je určena všem 

zaměstnancům, včetně nově příchozích. Na základě konzultací, které probíhaly ve společnosti 

AWT a.s., se došlo k předběžnému závěru, že se sice jedná o stabilní prostředí, ale mají 

pochybnosti o tom, zda firemní kultura funguje tak jak má. Hovoříme tedy o slabé firemní 

kultuře.  

Dle vztahu k organizační změně je společnost AWT a.s., zařazena do skupiny 

analytické, kdy se hledá kompromis, postupně se zavadí změny a dochází k postupnému 

přizpůsobování se. Na druhou stranu, zde ale panuje značná nedůvěra, jak mezi zaměstnanci 

tak v rozhodnutí managmentu.  

Dle průběžných výsledků dotazníkového šetření bylo patrné, že firemní kultura           

a týmová spolupráce není na požadované úrovni, kterou by si managment a vrcholové vedení 

představovalo. Na první pohled bylo patrné, že firemní kultura a týmová spolupráce není 

příliš týmově orientovaná, stejně tak není příliš orientovaná na výsledky a pravidla.  

4.3. Definice analýzy firemní kultury ve společnosti AWT a.s.  

Tato kapitola je zaměřena na analýzu firemní kultury společnosti AWT a.s. Pro 

analýzu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Analýza byla provedena pomocí 

dotazníků v elektronické podobě pro usnadnění vyplnění zaměstnanci. Analýza pomocí 

dotazníkového šetření byla zvolena záměrně, kdy na základě odpovědí zaměstnanců, jenž se 

mého průzkumu zúčastnili, jsem vyhodnotila situaci, vnesla do grafů, ze kterých jsou jasně 

viditelné názory zaměstnanců. Analýzu jsme provedla na přelomu měsíce března a dubna. 

Šetření se zúčastnilo cca 300 zaměstnanců, jež pracují ve společnosti AWT a.s., s místem 

vykonání Ostrava a externích pracovištích. Návratnost byla 187 dotazníků. To, že někteří 

zaměstnanci nevyužili možnost vyplnit tento dotazník, přičítám jejich pracovní vytíženosti.    

I přes tuto nepříliš velkou návratnost jsou výsledky uspokojivé a mají pro mou analýzu velkou 
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vypovídající hodnotu. V další kapitole jsem na základě zjištěných odpovědí navrhla, jakým 

způsobem by mohly být provedeny změny, které by vedly ke zlepšení firemní kultury a větší 

spokojenosti jak vedení společnosti tak spokojenosti zaměstnanců. Dotazník v plném rozsahu 

je uveden v příloze mé diplomové práce (viz Příloha 1).   

4.3.1. Metodika zpracování 

Pro analýzu byla zvolena metodika dotazníkového šetření, metodika zpracování byla 

vedena pomocí diagnostických metod a pomocí zdrojů dat. V případě diagnostických metod 

se jedná o určení hodnot firemní kultury a týmové spolupráce a dále pak srovnání stávajícího 

stavu se stavem požadovaným. Co se týče zdrojů dat, bylo využito interních informací firmy, 

externích informací, veřejných listin, vnitropodnikových dokumentů a rozhovorů, anket, 

dotazníkového šetření a v neposlední řadě také internetových stránek společnosti.  

4.4. Porovnání teoretických zásad týmové spolupráce a firemní kultury 

s praktickou strukturou AWT a.s. 

Každá firma by v dnešní době měla mít firemní kulturu a týmovou spolupráci takovou, 

aby to vedlo k úspěchu. Ideální model firemní kultury je založen na dobře fungující týmové 

spolupráci, společně vnímané strategii a společné vizi. Naprostý neúspěch je očekáván od 

firemní kultury, která je založena na konkurenci, rivalitě a nedůvěře. Existují-li ve firmě 

vztahy, které jsou založeny na důvěře, šance na úspěch se rapidně zvyšují a dochází 

k rychlým změnám. Což je znatelné na dobré informovanosti zaměstnanců, kteří mají pocit 

větší důvěry a nezávislosti.  

Je nutné, aby všichni zaměstnanci byli informováni jaké hodnoty, strategie a vize 

firma ctí. Všechny tyto aspekty mají za důsledek zlepšení vzájemné komunikace mezi 

spolupracovníky, větší samostatnost a v neposlední řadě také snížení rivality a to i na té 

nejnižší firemní úrovni. Ty společnosti, jež vyznávají direktivní styl, který je založen na 

rozkazech, příkazech či pokynech nemají příliš velké šance na úspěch, především z hrozby, 

kdy se nebudou schopni přizpůsobit konkurenci.  

V případě společnosti AWT a.s., není interní komunikace a firemní kultura na příliš 

dobré úrovni, dalo by se říci, že v jistých směrech není firemní kultura patrná vůbec. 

Propojení firemní kultury a interní komunikace s týmovou spolupráci je velmi spontánní a 

volné, přesto je zde jakési propojení patrné.  
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4.5. Analýza firemní kultury a týmové spolupráce 

Po konzultaci se supervizorem jsem sestavila dotazník, který obsahoval 23 otázek, 

z toho 20 otázek uzavřených, 2 otázky u kterých mohli zaměstnanci zvolit více odpovědí a 1 

otevřenou otázku, kdy se mohli zaměstnanci vyjádřit, uvést své připomínky, nápady, či 

návrhy. Výsledky dotazníkového šetření jsem zpracovala pomocí aplikace docs.google a také 

pomocí programu Microsoft Excell, jelikož se mi řada dotazníků vrátila také v papírově 

podobě, rozhodla jsem se je vyhodnotit právě pomocí služby Microsoft Excell následně vnést 

výsledky do grafu a popsat.  

Otázka č. 1: Pohlaví?  

 

                                            Obr. 4 Pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 63 % vyjádřeno číselně 116 mužů a 37 % číselně 69 žen. 

Otázka č. 2: Dosaţené vzdělání? 

 

                                  Obr. 5 Dosažené vzdělání 
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V otázce dosaženého vzdělání se vyjádřilo 1 % čili 2 zaměstnanci základního 

vzdělání, 4 % tedy 7 zaměstnanců, kteří nesou výuční list, 46 % zaměstnanců tedy 86 

středoškolského vzdělání a nejvíce zaměstnanců, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tedy     

49 % což představuje 90 zaměstnanců. 

Otázka č. 3: Jak dlouho pracujete pro společnost AWT?  

 

                            Obr. 6 Doba zaměstnaneckého úvazku. 

Dotazovala jsem se také jak dlouho zaměstnanci, kteří se zúčastnili mé analýzy, 

pracují ve společnosti AWT a.s., nejvíce volenou možností bylo, že zaměstnanci pracují ve 

společnosti více než 16 let, číselně 58, procentuálně 31 %, dále pak 6-15 let, což uvedlo 27 % 

zaměstnanců, tedy 51 zaměstnanců. 29 % zaměstnanců pracuje pro společnost 1-5 let, jednalo 

se o 53 zaměstnanců. Nejméně zaměstnanců volilo možnost méně než 1 rok, hovoříme o 13 % 

v číselném vyjádření 24 zaměstnanců. 

Otázka č. 4: Doporučil/a byste místo ve vaší firmě svému známému?  

 

                                   Obr. 7 Doporučení zaměstnání 
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Nepříliš překvapivé výsledky přinesla otázka, zdali by zaměstnanci doporučili místo 

ve firmě svým známým, 45 % neboli 84 zaměstnanců a 74 tedy 40 % zaměstnanců se 

vyjádřili, že by místo ve firmě doporučili určitě či spíše ano. 6 % tedy 10 zaměstnanců 

nevědělo, jak se k této otázce vyjádřit a nevěděli tedy, zda by místo ve firmě doporučili či 

nikoli. 7 % tedy 13 zaměstnanců se vyjádřilo pro možnost, že by místo spíše nedoporučili a 4 

zaměstnanci tedy 2 % by místo nedoporučili. 

Otázka č. 5: Vnímáte svého zaměstnance jako stabilního?  

 

                                  Obr. 8 Stabilita zaměstnavatele. 

Ohledně vnímání zaměstnance jako stabilního se vyjádřili zaměstnanci následovně:  

49 % tedy 91 zaměstnanců a 71 tedy 38 % zaměstnanců se vyslovili, že zaměstnance vnímají 

jako stabilního. 7% opět nevědělo, zda zaměstnance vnímají jako stabilního, jednalo se o 12 

zaměstnanců. 5 % a 1 % zvolilo odpovědi, že zaměstnance jako stabilního příliš nebo vůbec 

nevnímají. Číselně se jednalo o celkem 11 zaměstnanců, 10 pro odpověď spíše ne, a 1 

zaměstnanec pro odpověď ne.  

Otázka č. 6: Nabízí podnik moţnost dalšího vzdělávání?

 

                                            Obr. 9 Vzdělávání 
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V otázce dalšího vzdělávání byli zaměstnanci poměrně jednotní a shodně odpovídali, 

že podnik nabízí možnost dalšího vzdělávání, které by jim umožnilo následný kariérní růst,  

52 % zaměstnanců o tom bylo bezpochyby přesvědčeno, číselně 95. 61 zaměstnanců tedy    

34 % se přiklánělo k odpovědi spíše ano, 6 % odpovědí znělo ve prospěch odpovědi nevím. 

Zaměstnanci si tedy nebyli jisti, či podnik nabízí nebo nenabízí možnost dalšího vzdělávání, 

jednalo se o 11 zaměstnanců. 8 % zaměstnanců, tedy 14 odpovědí bylo pro možnost spíše ne.  

Otázka č. 7: Uvítali byste více školení? 

 

                                      Obr. 10 Školení 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 33 % zaměstnanců, kteří se jednoznačně vyslovili 

pro možnost absolvování více školení, 40 % uvedlo, že by více školení v žádném případě 

nechtělo, pro možnost nevím bylo 17 % všech zaměstnanců, kteří se rozhodli na tuto otázku 

odpovědět. Zaměstnanci se také měli možnost prostřednictvím volby odpovědi „jiné“ vyjádřit, 

jaká školení, či kurzy by přivítali. Tuto možnost využilo 10 % zaměstnanců. Mezi uvedené 

kurzy a školení, o které se zaměstnanci vyslovili, bych zmínila více odborných školení, která 

by byla zaměřena na pracovní funkci, více oborových školení zaměřených na danou profesi, 

absolvování více odborných seminářů, školení ohledně pracovně-právních vztahů, především 

zákoník práce.  

Dále se zaměstnanci vyslovili, že by uvítali více školení týkajících se soft skills, více 

kurzů zaměřených na cizí jazyky, více školení ohledně spolupráce a komunikace, time-

managment, v neposlední řadě také více školení, která by byla zaměřena na personalistiku      

a mzdové účetnictví. Zaměstnanci by také uvítali více školení technického rázu, především 

nových technik opravy vozů.  
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Zaměstnanci se vyslovili, že by uvítali vyšší limit pro absolvování školení a to nejen 

pro řadové zaměstnance, ale také pro managery a vrcholové vedení, které podle některých 

zaměstnanců není vůbec vedeno ohledně možných školení a rozvoje. 

Obecně by tedy zaměstnanci uvítali více školení technického rázu, manažerského rázu, 

školení zaměřená na komunikaci a firemní kulturu, dále pak školení týkající se dalšího 

rozvoje.  

Otázka č. 8: Jste seznámen s firemní kulturou společnosti? 

 

                                Obr. 11 Existence firemní kultury 

Otázka č. 9: Jste spokojen s firemní kulturou společnosti?

 

                          Obr. 12 Spokojenost s firemní kulturou 

V otázkách okolo firemní kultury zaměstnanci už tak svou jednotnost neprokázali, 

první otázku jsem navrhla jako seznámení s firemní kulturou a jak moc jsou s touto oblastí 

zaměstnanci seznámeni, 50 zaměstnanců volilo možnost, že jsou bezpochyby seznámeni 

s firemní kulturou, 77 se vyjádřilo pro možnost spíše ano, 15 zaměstnanců buď nevědělo či 
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jsou seznámeni s firemní kulturou, či nevěděli jak na otázku odpovědět, 30 zaměstnanců 

odpovědělo, že s firemní kulturou spíše seznámeni nejsou a 11 se vyjádřilo, že seznámeni 

nejsou vůbec. Co se týče spokojenosti s firemní kulturou, jak zněla má druhá otázka ohledně 

firemní kultury, byli zaměstnanci ještě více skeptičtí, pro absolutní spokojenost se vyjádřilo 

pouze 18 zaměstnanců, což představuje 10 %. Pro odpověď spíše ano se vyjádřilo 44 % 

zaměstnanců tedy číselně 82, 21 zaměstnanců nevědělo, jestli jsou s firemní kulturou 

spokojeni, jednalo se o 11 %. 52 zaměstnanců volilo možnost spíše ne a 13 zaměstnanců se 

vyjádřilo pro nespokojenost s firemní kulturou. Tato oblast představuje největší problém, 

protože každý zaměstnanec by měl být seznámen s firemní kulturou, a jelikož by se na ní měl 

i podílet, měl by s ní být i spokojen.  

Otázka č. 10: Existuje ve společnosti dokument shrnující cíle podniku?

 

                        Obr. 13 Dokument o cílech podniku 

Otázka č. 11: Jste seznámen/a s hlavními cíli společnosti AWT? 

 

                                   Obr. 14 Seznámení s cíli 
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Následně jsem do svého dotazníku zařadila otázky, zda jsou zaměstnanci seznámeni 

s hlavními cíli podniku a zda existuje ve společnosti dokument, který by tyto cíle shrnoval.     

I v tomto okruhu otázek jsem se setkala s vesměs kladnými ohlasy. V otázce dokumentu 

shrnujícího cíle podniku se vyjádřilo 103 zaměstnanců, že tento dokument existuje, 30 se 

vyjádřilo pro možnost spíše ano, 36 zaměstnanců nevědělo, zda tento dokument existuje, 13 

bylo pro možnost spíše ne a 3 se vyjádřilo pro jednoznačné ne ohledně existence dokumentu.  

Pokud se ale jednalo o otázku, zda jsou zaměstnanci seznámeni s hlavními cíli, 

převažovali vesměs kladné odpovědi, 75 zaměstnanců volilo možnost ano, 71 spíše ano, 16 

zaměstnanců nevědělo, zda jsou seznámeni s hlavními cíli, 18 zaměstnanců volilo možnost 

spíše ne a 6 není seznámeno s hlavními cíli vůbec.  

Otázka č. 12: Dostávají se k Vám interní informace včas?

 

                                 Obr. 15 Interní informace 

Do dotazníkového šetření jsem také zahrnula otázky týkající se interní komunikace. 

První otázkou bylo, zda se k zaměstnancům dostávají interní informace včas. Přesně 50 % se 

vyjádřilo pro možnost spíše ano, 12 % pro možnost ano. Pro možnost nevím se vyjádřilo 

celých 8 %zaměstnanců, bohužel 24 % zaměstnanců zvolilo možnost, že se k nim spíše 

nedostávají interní informace včas a 6 % rezolutně prohlásilo, že se k nim interní informace 

nedostávají včas.  
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Otázka č. 13: Jakým způsobem se k Vám dostávají interní informace? 

 

                        Obr. 16 Způsoby interní komunikace 

Způsob, jakým se interní informace dostávají k zaměstnancům, byl volen z více 

možností, které zaměstnanci také využili. Číselně se vyjádřilo pro informovanost pomocí 

schůzek a porad 123 zaměstnanců, pomocí intranetu 123 zaměstnanců, 130 se vyslovilo pro 

možnost sdělením nadřízeného, 86 zaměstnanců také volilo možnost prostřednictvím 

firemního časopisu Kompas, dále prostřednictvím nástěnek, což nebyla příliš volenou 

možností, přesto se našlo celých 8 odpovědí, 131 tedy nejčastěji volenou variantou byla 

pomocí emailu, a 6 odpovědí, které se vyslovili pro možnost „jiné“, bohužel už nebylo 

uvedeno jakým způsobem.  

Otázka č. 14: Jaká je komunikace s vašimi spolupracovníky? 

 

                          Obr. 17 komunikace se spolupracovníky 

Otázka týkající se komunikace se spolupracovníky nepředstavovala větší problém, 

celých 52 % odpovědí se vyjádřilo, že je komunikace mezi spolupracovníky velmi dobrá, 
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číselně vyjádřeno 96 zaměstnanců. Za dobrou komunikaci mezi spolupracovníky se vyslovilo 

33 % zaměstnanců, tedy 62 z celkového počtu 187 zaměstnanců. Pouze 7 % (13 zaměstnanců) 

se vyslovilo pro možnost, že je komunikace mezi spolupracovníky na výborné úrovni. 6 % 

(12 zaměstnanců) volilo možnost dostatečné komunikace a dvě procenta tedy 3 zaměstnanci 

se vyslovili pro možnost nedostatečné komunikace.  

Otázka č. 15: Jaká je komunikace s Vaším nadřízeným?

 

                                  Obr. 18 Komunikace s nadřízeným 

Obdobné výsledky se objevili i u otázky týkající se komunikace s nadřízeným. 60 

zaměstnanců, tedy 32 % se vyslovilo pro velmi dobrou komunikaci s nadřízeným, 53 

zaměstnanců volilo možnost dobré komunikace, 20 % (37 zaměstnanců) označilo komunikaci 

s nadřízeným za výbornou. Na druhou stranu se 17 % (31 zaměstnanců) vyjádřilo, že 

komunikace s nadřízeným je dostatečná a 2 %, což představuje 3 zaměstnance, označilo 

komunikaci za nedostatečnou.  

Otázka č. 16: Váš nadřízený vás vyslechne a reaguje na vaše připomínky? 

 

                                   Obr. 19 Reakce nadřízených 
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Velmi pozitivní odpovědi se objevily u otázky, zda nadřízený vyslechne připomínky 

zaměstnanců a reaguje na ně. Celých 43 % označilo odpověď spíše ano, 36 % volilo možnost 

ano. O zbylá procenta se podělily odpovědi spíše ne a to 10 %, nevím 9 %, 2 % pro ne. 

V číselném vyjádření pak 67 zaměstnanců pro odpověď ano, 79 zaměstnanců volilo odpověď 

spíše ano, 16 zaměstnanců nevědělo, zda nadřízený reaguje na připomínky, 18 zaměstnanců 

se vyjádřilo pro možnost spíše ne a 4 zaměstnanci odpověděli, že nadřízený na jejich 

připomínky nereaguje.  

Otázka č. 17: Je pro vás důleţitá zpětná vazba od nadřízeného? 

 

                                          Obr. 20 Zpětná vazba 

Zpětná vazba od nadřízeného je velmi důležitou pro 46 % zaměstnanců a hodně 

důležitou pro 40 % zaměstnanců. Celých 7 % se ale vyslovilo pro možnost nevím, nedokážou 

tedy posoudit, zda je pro ně zpětná vazba od nadřízeného důležitá, či nikoliv. Objevila se také 

řada odpovědí, jež zněly ve prospěch možností spíše ne, či nedokážu posoudit.  

V procentuálním vyjádření se tedy vyslovila 3 % pro možnost „vůbec“ a 4 % pro 

možnost nedokážu posoudit. V tomto úseku bych neshledávala žádný problém, jelikož se 

zaměstnanci vyslovili v drtivé většině, že je pro ně zpětná vazba od nadřízeného důležitým 

faktem. 
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Otázka č. 18: Co vás nejvíc motivuje? 

 

                                                   Obr. 21 Motivace 

V otázce týkající se motivace, měli zaměstnanci možnost volit více variant. Jsem ráda, 

že tuto možnost využili. Výsledky přinesly poměrně pozitivní informace.  

Nejvíce volenou možností byla samozřejmě finanční odměna, tu označilo za nejvíce 

motivující celých 139 zaměstnanců, na druhém místě zaměstnanci zvolili náplň práce a to 

celých 120 zaměstnanců. 108 zaměstnanců se vyjádřilo pro možnost, že je pro ně motivující 

pracovní kolektiv a vztahy na pracovišti. Dobré pracovní prostředí je motivující pro 103 

zaměstnanců, benefity, které společnost nabízí, jsou motivující pro 54 zaměstnanců, kariérní 

růst pro 48 a motivace od nadřízených motivuje 47 zaměstnanců. 3 zaměstnanci se vyslovili 

pro možnost „jiné“, ale bohužel neuvedli co jiného je pro ně motivující.  
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Otázka č. 19: Domníváte se, ţe jste iniciativní a přicházíte s vlastními náklady, např. i 

prostřednictvím zlepšovatelského hnutí Koumák? 

 

                                           Obr. 22 Iniciativa 

Co se týče otázky týkající se iniciativy, zde se názory zaměstnanců lišily. 66 

zaměstnanců tedy 36 % se domnívá, že jsou aktivní a iniciativní a přichází s vlastními nápady. 

27 % tedy 51 zaměstnanců si myslí, že nejsou iniciativní a nepřichází s vlastními nápady 

vůbec. Nejvíce zaměstnanců se vyslovilo, že nebyla doposud příležitost být iniciativní a přijít 

s vlastními nápady. Na tomto názoru se shodlo 37 % zaměstnanců, což číselně představuje 69 

zaměstnanců. 

Otázka č. 20: Jsou obecně zaměstnanci ve společnosti loajální vůči společnosti AWT? 

 

                                                 Obr. 23 Loajalita 

Dotazníkové šetření prokázalo, že zaměstnanci mají menší či větší problémy 

s loajálností vůči společnosti AWT a.s., většina odpovědí byla označena jako průměrně 

loajální, což procentuálně vyjadřuje 62 % zaměstnanců, tedy 114 z celkových 187 odpovědí. 
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18 % nedokázalo loajalitu ostatních zaměstnanců posoudit, v číselném vyjádření to 

představuje 34 zaměstnanců. Pro možnost, že jsou zaměstnanci velmi loajální, se vyslovilo 

pouze 11 %, což je 21 zaměstnanců. Poslední možnost, kterou mohli zaměstnanci zvolit, byla 

možnost, že zaměstnanci nejsou vůbec loajální, tohoto názoru bylo 16 zaměstnanců, tedy 9 % 

z celkového množství dotazovaných.  

Otázka č. 21: Jak byste hodnotil/a pracovní atmosféru? 

 

                                 Obr. 24 Pracovní atmosféra 

Pracovní atmosféra je zaměstnanci hodnocena převážně jako přátelská a profesionální 

a to z pohledu 52 % zaměstnanců, neboli vyjádřeno číselně z pohledu 95 zaměstnanců. Jako 

tvůrčí pracovní atmosféru by označilo 34 zaměstnanců, tedy 18 %. Bohužel na druhou stranu 

celých 23 %, tedy 43 zaměstnanců vnímá pracovní atmosféru a pracovní prostředí jako 

konkurenční a 7 % tedy 12 zaměstnanců jako pracovní atmosféru negativní.  

Otázka č. 22: Máte důvěru v rozhodnutí vrcholového vedení (AWT Ostrava)? 

 

                               Obr. 25 Důvěra v managment 
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Na mou otázku zda mají zaměstnanci důvěru v rozhodnutí managmentu se vyjádřila 

větší část zaměstnanců pomocí odpovědi „spíše ano“celkově 83 zaměstnanců, což představuje 

45 % všech dotazovaných, pro jednoznačné ano bylo 17 % tedy 31 zaměstnanců. Zaměstnanci 

tedy projevili poměrně značnou důvěru v rozhodnutí managmentu. Na druhou stranu se 28 % 

vyjádřilo, že neví, jestli mají důvěru v rozhodnutí managmentu či nikoli, číselně 52 

zaměstnanců.  

Zaznamenala jsem také řadu poměrně negativních odpovědí, celých 9 % se vyjádřilo 

pro možnost, že spíše důvěru nemají a 1 % zvolilo možnost absolutní nedůvěry. 

V konkrétních číslech hovoříme o 17 zaměstnancích, kteří byli pro možnost spíše ne a 3 

zaměstnanci, kteří byli pro absolutní nedůvěru v rozhodnutí vrcholového vedení.  

Otázka č. 23: Pokud máte nějaké komentáře či připomínky k něčemu, co v dotazníku 

nebylo a chcete na to upozornit, zde je prosím Váš prostor: 

V poslední otázce jsem dala zaměstnancům prostor k vyjádření svých názorů, 

připomínek, mohli zde také uvést své návrhy či zkušenosti. Nesmírně si vážím, že tuto 

možnost při svém pracovním vytížení využili. Tento prostor bych využila k interpretaci 

názorů a připomínek, které zaměstnanci uvedli.  

•Pracovní atmosféra je přátelská, ale když se něco „nepovede“. Pak přestává být                      

i profesionální. 

•Mezipracovní vztahy jsou lepší na centrálním pracovišti, než na pracovištích externích. 

•Rozšíření společnosti způsobilo „natažení“ doby ke schvalování dokumentů se zákazníky. Ze 

strany zákazníků je to hodnoceno negativně. Dokumenty, které má zákazník s jinými 

subjekty, jsou následně ve spol. AWT a.s., úplně přepracovány.  

•Neprofesionalita některých manažerů a jejich rozhodnutí včetně chování. 

•Zaměstnanci by ocenili více směn.  

•Členové útvaru mezi sebou spolupracují dobře, problém ale občas představuje spolupráce 

mezi jednotlivými odděleními, která je mnohdy konkurenční a v rámci níž se jednotlivé úkoly 

občas přehazují „jako horký brambor“.  
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4.6. Shrnutí dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření nám prokázalo více či méně prospěšné informace. V první řadě 

prokazují největší problém, který byl objeven již při předběžném šetření společnosti na 

základě rozhovoru se supervizorem, který měl na starost mou diplomovou práci, a to téměř 

neexistující firemní kulturu. Firemní kultura je zde vnímána jako nedostatečně kvalitní            

a neefektivní. Druhý závažný problém bych viděla jako nepříliš velký důraz, který by byl 

kladen na týmovou spolupráci. Dotazníkové šetření nám sice ukázalo, že někteří zaměstnanci 

mají pojmy jako firemní kultura či týmová spolupráce v podvědomí, ale ne tak jak by si 

vedení společnosti představovalo. V tomto směru bych viděla největší problém a věnovala 

bych mu největší pozornost. Dále bylo zjištěno, že vztahy na pracovišti sice nejsou založeny 

na důvěře, ale fungují na poměrně uspokojivé úrovni a to přátelskou formou. Větší problém 

obnáší dle mého názoru interní komunikace. K řadě zaměstnanců se interní informace 

nedostávají včas a formou, jakou by se k nim dostávat měli.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, velká část zaměstnanců si není plně vědoma, 

jaké hodnoty společnost vyznává, stejně tak netuší jaký je etický kodex, kterému zaměstnanci 

nepřikládají a nepřikládali velkou váhu. Každá společnost by měla vyznávat svou firemní 

kulturu a hodnoty. Každý zaměstnanec na jakékoliv firemní úrovni by tuto kulturu a hodnoty 

měl znát a ctít. 

Naopak co se týče komunikace mezi zaměstnanci či s nadřízeným, odpovědi 

převažovali vesměs kladné, což bych označila za mírné překvapení vzhledem k předchozím 

konzultacím a jistým obavám, že by tomu mohlo být naopak. I přes to je tady značný počet 

odpovědí, které hovoří o opaku, a zde bych později doporučovala provést změny. Dále bylo 

zjištěno, že zpětná vazba od nadřízených je pro většinu zaměstnanců důležitá velmi či hodně   

a je ji přikládán velký důraz. Tento fakt šel ruku v ruce s otázkou týkající se motivace, kdy 

motivace od nadřízeného byla často volenou odpovědí. Otázky týkající se komunikace by 

neměli pro společnost představovat urgentní problém, přesto navrhnu řešení a doporučení jak 

tyto komunikační problémy vyřešit k větší spokojenosti, jak zaměstnanců tak nadřízených.  

Mezi poměrně zarážející bych označila výsledky týkající se loajality vůči společnosti. 

Tuto problematiku bych doporučovala řešit jako jednu z prvních, loajalita zaměstnanců by 

měla být základem etického kodexu, který by měl každý zaměstnanec znát a řídit se jim. 
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5. Doporučení pro společnost AWT a.s. 

Dotazníkové šetření poukázalo na menší či větší problémy, kterými by se měla 

společnost zabývat. Následující kapitola je věnovat návrhům a doporučením, jak tyto situace 

řešit, aby to vedlo k oboustranné spokojenosti a dosahování společných cílů. 

5.1. Týmová spolupráce 

Na základě dostupných informací byla zjištěna řada pozitiv, ale také řada negativ. Jako 

hlavní pozitiva bych viděla, že pracovní skupiny a tedy i týmová spolupráce je založena na 

velmi cenných znalostech, zkušenostech a dovednostech, které jsou pro společnost velkým 

přínosem. Na druhou stranu je třeba ji neustále rozvíjet, aby zaměstnanci mohly tyto 

zkušenosti, dovednosti a znalosti i nadále rozvíjet a být tak i nadále prospěšní a napomáhat 

dosahování cílů. Jako hlavní negativum shledávám v možnosti konfliktu, kdy někteří členové 

nemusí patřit do skupiny týmových hráčů. Ale představuje spíše individualitu, která ve své 

podstatě pracuje nejraději samostatně a zodpovídá si za své úspěchy sám. Z logiky věci 

vyplývá, že tyto individuality bychom, v žádném případě neměli do týmů zapojovat.  

Návrhy týmové spolupráce v bodech: 

1) Rozvíjet dovednosti, znalosti a zkušenosti zaměstnanců. 

2) Zadávat týmové úkoly týmovým hráčům. 

3) Zadávat samostatné úkoly vyčleněným individualitám. 

4) Neustále podporovat týmy v jejich kreativitě a návrzích, aby nedocházelo ke 

konfliktům či demotivaci. 

Důsledek změn: 

1) Spokojenost zaměstnanců. 

2) Eliminace rizik a konfliktů. 

3) Přátelský kolektiv a prohlubování vztahů na pracovišti. 

5.2. Firemní kultura  

Tuto problematiku bych na základě zjištěných výsledků z dotazníkového šetření 

neviděla jako největší riziko. Na základě předešlé konzultace se objevily pochybnosti, jaké 

odpovědi na tyto otázky budou. Objevily se také mírné obavy a skeptické názory, že lidé 

nemají o firemní kultuře příliš ponětí. Výsledky ovšem hovořily o opaku. Většina 
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zaměstnanců odpovídala, že jsou seznámeni s firemní kulturou, či využili odpověď spíše ano 

na stejnou otázku. 

 Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, řada zaměstnanců si ale není vědoma 

jakou přesně má společnost firemní kulturu, respektive jaké je vystupování firmy na 

veřejnosti, jaká je interní komunikace, způsoby odměňování, řízení apod. Jsem toho názoru, 

že každý zaměstnanec by měl znát, jakou firemní kulturu společnost ve které pracuje vyznává, 

jakými hodnotami se řídí a jaké má vize. 

 Nezanedbatelné množství odpovědí na otázku „ Existuje ve firmě dokument shrnující 

cíle podniku?“ znělo „spíše ne“ či „ne“ a nebo „nevím“. Navrhovala bych tedy pořádání více 

informativních schůzek, či vytvoření dokumentu, který by byl kdykoliv jednoduše dostupný 

všem zaměstnancům. Doporučovala bych tento dokument vložit do interního systému neboli 

intranetu, aby nemohlo dojít k výmluvám ze strany zaměstnanců, že tento dokument neměli 

k dispozici. Domnívám se, že by nebylo od věci o této problematice debatovat na běžných 

poradách, které jsou pravidelně pořádány a tímto způsobem také kontrolovat, zda tento 

dokument zaměstnanci prostudovali a mají v podvědomí problematiku firemní kultury. Dle 

mého názoru bych celou jednu poradu či schůzi vyčlenila právě této problematice a to z toho 

důvodu, že řadě zaměstnanců může být osobní přístup příjemnější. Mohou se k problematice 

ihned vyjadřovat a klást otázky a nemusí čekat na odpověď interním systémem. Jako daleko 

větší problém bych viděla druhou část oblasti týkající se firemní kultury, a to zda jsou 

zaměstnanci s firemní kulturou spokojeni.  

Většina zaměstnanců se vyslovila pro odpověď spíše ano, ale převažovali odpovědi, 

které spíše hovořili o nespokojenosti zaměstnanců. I tuto problematiku bych doporučovala 

projednávat na poradách a schůzích, dala bych prostor zaměstnancům, aby se i oni zapojili do 

procesu změny firemní kultury, aby se vyjádřili, jaké změny by uvítali, co by vedlo k jejich 

spokojenosti apod. Jako velké pozitivum vyplývající z odpovědí bych uvedla, že většina 

zaměstnanců ví, jaké jsou hlavní cíle podniku, ale už méně pozitivní byli v odpovědi, zda 

existuje dokument, který tento cíle shrnuje.  

Návrhy firemní kultury v bodech: 

1) Postupné seznamování zaměstnanců s hlavními cíly a hodnotami společnosti. 

2) Svépomoci či najmutím externí firmy vytvořit dokument týkající se firemní kultury     

a zajistit, aby všichni zaměstnanci ze všech podnikových úrovní byli s tímto 
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dokumentem seznámeni. Jednou za půl roku zaměstnancům připomínat, ať už formou 

porad, školení či interní komunikací existenci tohoto dokumentu. Považuji za velmi 

důležité, aby se tato problematika dostala do podvědomí zaměstnanců a považovali ji 

za každodenní součást pracovního života. 

3) Doporučovala bych také více naslouchat zaměstnancům, brát jejich zkušenosti na 

vědomí a firemní kulturu společně budovat a pracovat na ní. Není tajemstvím, že 

společnost tvoří hlavně zaměstnanci. Pokud jsou spokojeni oni, vede to k podávání 

lepších výkonů, což vede k dosahování cílů společnosti a spokojenosti vedení.  

4) Zapojit zaměstnance do procesu změny firemní kultury, aby měli možnost podílet se 

svými názory na změně.  

Důsledek změn: 

1) Větší spokojenost zaměstnanců. 

2) Přicházející změny budou lépe akceptovatelné. 

3) Pomalé změny nevzbuzují nedůvěru. 

4) Větší spokojenost vrcholového vedení, jelikož zaměstnanci budou podávat lepší 

výkony, nebude docházet ke konfliktním situacím, bude se snáz dosahovat cílů, což 

bude mít za následek zlepšení finanční situace společnosti.  

5.3. Interní komunikace  

I přesto, že bych interní komunikaci ať už mezi spolupracovníky, či s nadřízenými 

neviděla jako hlavní a zásadní problém i zde bych našla prostor pro změny. Jako 

nejzávažnější problém v oblasti komunikace bych viděla, že se informace k zaměstnancům 

nedostávají včas a způsobem jakým by si daná problematika zasluhovala. Interní komunikace 

probíhá hlavně prostřednictvím emailu, sdělením nadřízeného a intranetu, dále pak pomocí 

schůzek a porad a pomocí časopisu Kompas. Osobně bych navrhovala veškeré důležité 

informace sdělovat zaměstnancům prostřednictvím schůzek a porad, kdy bude zajištěn jak 

osobní kontakt se zaměstnancem, tak jistota, že se k zaměstnancům informace dostanou včas. 

Zvýšíme tak mimo jiné i důvěru a motivaci zaměstnanců.  

Na schůzkách a poradách bych doporučovala mít k dispozici prezenční listinu, kdy 

budeme mít dokázáno tzv. „černé na bílém“, že informace byly předány. Všechny 

komunikační problémy navrhuji řešit co nejdříve a v jejich počátcích, je otázkou času, kdy by 

se z nich staly problémy závažného charakteru. Není vyloučeno, že by se součástí špatné 

komunikace mohly vyskytnout i tzv. „šumy“, jež se ne vždy musí zakládat na pravdě. Mohlo 
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by to představovat problém hlavně z pohledu motivace zaměstnanců a z hlediska jejich 

důvěry. Jako důsledek by to mělo zhoršení výkonů zaměstnanců.  

Jak prokázalo dotazníkové šetření komunikace mezi spolupracovníky je na poměrně 

dobré úrovni, i přesto bych viděla možnosti jak tyto vztahy a komunikaci utužit. Na utužování 

bych využila praktiky a možnosti teambuildingu, kdy se zaměstnanci budou poznávat i mimo 

pracovní prostředí, budou se poznávat v jiných situacích a z jiných úhlů pohledů, než na jaké 

jsou zvyklí na pracovišti, kde mohou jednat ve stresu a na ostatní tak nepůsobit příliš dobrým 

dojmem.  

Výsledky ukázaly poměrně uspokojivou komunikaci s nadřízenými. Navrhuji pořádání 

většího množství schůzek a porad, kdy by byl zajištěn osobní kontakt se zaměstnanci a jejich 

přímé reakce. Dále zdůrazňovat zaměstnancům, že mají být aktivní, přivítání nových nápadů, 

připomínek a návrhů. Při špatné komunikaci je také možnost, že nastane situace, kdy 

zaměstnanci mohou mít strach vybočovat z řady. Nadřízený by měl stále zastávat postoj 

plynoucí z vedoucí pozice, ale měl by také v zaměstnancích přátelskou formou vzbuzovat 

zdravou konkurenci a tvůrčí atmosféru.  

Návrhy interní komunikace v bodech: 

1) Prostřednictvím nadřízeného či předem určeného pracovníka zajistit to, aby byly 

informace předány včas a všem zaměstnancům. Nespoléhat se na fakt, že si to 

zaměstnanci mezi sebou řeknou. 

2) Důležité informace sdělovat na schůzkách či poradách, které se pravidelně pořádají.  

3) Ne tak důležité informace sdělovat prostřednictvím mailu či intranetu. Doporučuji 

předmět mailu zdůraznit červenou barvou. 

4) Zajistit zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.  

5) Odstranění vnějších faktorů, které by mohly komunikaci narušovat (hluk, klimatizace, 

cizí osoby na pracovišti atd.). Tyto vnější faktory bych dále doporučovala kontrolovat 

pomocí průběžných kontrol daného pracovního prostředí. 

6) Komunikace by v každém případě měla probíhat bez jakéhokoliv nátlaku na 

zaměstnance, zaměstnanec by neměl pracovat ve stresu a měl by být vystaven 

příznivým podmínkám, což souvisí s vnitřními faktory (stres, zdravotní indispozice, 

nátlak apod.). 

7) Přítomnost člověka, který by tvořil přímé spojení mezi zaměstnanci a nadřízenými. 
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8) Nadřízený by měl sdělovat veškeré informace a zadávat úkoly jasnou a pro všechny 

zřetelnou formou. Úkol musí být vysvětlen podrobně, a to od začátku až do konce. 

Neustálým dotazováním si ověřovat, zda úkolu všichni rozumí. Zaměstnanec by měl 

nadřízeného poslouchat pozorně a to od zadání úkolu až po jeho konec. V případě 

nejasností se dotazovat. Pokud zaměstnanec nebude plnit úkol i přes jeho přítomnost 

na informativní schůzce či poradě, doporučuji sankciovat a to odebráním prémií či 

benefitů.  

Důsledek změn: 

1) Zlepšení interní komunikace jak mezi zaměstnanci tak ve vztahu nadřízený se 

zaměstnanci. 

2) Odstranění bariér a nepřístupnosti, dojde ke správné a včasné komunikaci.  

3) Odstranění možných „informačních šumů“ a pomluv.  

4) Komunikace bude probíhat na přátelské úrovni, nebude docházet ke konfliktům a 

zatajování informací. 

5) Krizové situace se budou lépe řešit  

5.4. Vztahy mezi zaměstnanci 

Mezi hlavní pozitiva vztahů na pracovišti bych zařadila především přátelský kolektiv, 

důvěru mezi zaměstnanci, dále pak upřímnost, spolupráci a pomáhaní druhým. Nemůžu říct, 

že by na základě dotazníku představovala tato oblast velký problém, ten bych viděla na 

předchozím rozhovoru se supervizorem. Proto jsem se i v této oblasti rozhodla doporučit 

řešení této situace. Pokud by totiž došlo ke zhoršení této problematiky a těchto vztahů 

znamenalo by to pro společnost značný problém, který by znamenal vynaložení velkých 

finančních prostředků, které by mohly být investovány jinde, aby se situaci pokusili vyřešit. 

Jako hlavní problém u zhoršení stavu na pracovišti bych viděla v nespokojenosti 

zaměstnanců, konkurenčním prostředí, kdy by zaměstnanci místo spolupráce začali mezi 

sebou soupeřit. Dále by to vedlo k mnohým intrikám, dokonce by mohlo dojít k zatajování 

informací, tím by se problémy jen rozšířily, vznikly by konflikty, což by mělo za důsledek 

vzájemnou nespolupráci.  

Naopak dobře fungující vztahy na pracovišti přinášejí pouze samá pozitiva, ať už se 

jedná o to, že zaměstnanci pracují v přátelském kolektivu, mohou se na své spolupracovníky 

spolehnout, nemusí se obávat intrik a do práce chodí s nadšením. Na druhou stranu si plně 
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uvědomuji, že najít takový model fungující na bezproblémovém kolektivu je prakticky 

nemožné, ale pokusit se přiblížit tomuto ideálu nemusí představovat nesplnitelný úkol. 

Návrhy vztahů mezi spolupracovníky v bodech: 

1) Navrhovala bych pořádání více mimopracovních aktivit, kdy by byli zaměstnanci 

vystaveni jiným podmínkám, než se vyskytují na pracovišti. Doporučuji pořádání 

sportovních aktivit, například golfové turnaje, bowlingové turnaje, sportovní turnaje, 

kde půjde o zdravé soupeření. Zaměstnanci nebudou vystaveni stresu a budou tak mít 

šanci poznat se i v jiných situacích, než na jaké jsou zvyklý na pracovišti.  

2) Dále bych navrhovala přidělovat více úkolů, u kterých bude nutná spolupráce více 

zaměstnanců najednou.  

3) Doporučovala bych určit jednoho člověka, který by byl zodpovědný za to, aby úkol 

zaměstnanci přidělil, sledoval jej v průběhu řešení úkolu a to především to jak 

zaměstnanci spolu komunikují, jak se mezi sebou chovají, či jak reagují na možné 

problémy, které souvisí s úkolem respektive jak, kdo zvládá konfliktní situace.  

4) Vedoucí pracovník, kterého jsem uvedla v bodě 3., by měl pravidelně komunikovat se 

zaměstnanci. Pořádat osobní rozhovory a přátelskou formou zjišťovat vztahy na 

pracovišti, zaměstnanec, ale nesmí mít pocit, že se dostává do pozice „donašeče“, ale 

musí to vnímat jako možnost, jak vztahy na pracovišti zlepšit. Samozřejmě je 

nemožné, aby tyto rozhovory byly prováděny s každým zaměstnancem, proto navrhuji 

namátkově vybrat 3-5 zaměstnanců s každého úseku a to nejlépe každý měsíc nebo 

alespoň jednou za tři měsíce.  

Důsledek změn: 

1) Zlepšení pracovního prostředí. 

2) Zlepšení vztahů a komunikace mezi zaměstnanci. 

3) Zvýšení pracovního výkonu. 

4) Rozvoj týmové spolupráce, schopnost řešit krizové situace, důvěra mezi zaměstnanci, 

kteří se na sebe budou moci spolehnout.  

5) Týmové akce odbourají možný stres a bariéry.  
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5.5. Vztahy zaměstnanců k nadřízeným 

Poměrně rozporuplné výsledky se objevily u otázek týkajících se komunikace 

s nadřízenými, zpětné vazby od nadřízeného, či zda nadřízený reaguje správně a včas na 

návrhy či připomínky od zaměstnanců.  

Na základě rozhovorů se supervizorem, který měl na starost mou diplomovou práci, 

vyšlo najevo, že tato oblast by neměla představovat problém a je přesvědčen, že komunikace 

s nadřízenými je na výborné úrovni. Odpovědi zaměstnanců v mnohých případech 

nasvědčovali opaku. Většina dotazovaných označila za komunikaci za dobrou či velmi dobrou 

objevila se i také řada odpovědí, které zněly ve prospěch výborné komunikace s nadřízenými.  

Ovšem na druhou stranu se i objevila značná část odpovědí hovořící ve prospěch 

dostatečné komunikace, což bych viděla jako možný problém, zejména při řešení složitých, 

nákladných úkolů, či úkolů, které se musí řešit v co nejkratším termínu a s určitou 

naléhavostí. Nadřízený je povinen zaměstnancům sdělovat informace, návrhy, připomínky, 

zadání úkolů včas jasnou a srozumitelnou formou pro všechny a především způsobem, který 

je dostupný pro všechny zaměstnance. Nadřízený by měl pro zaměstnance představovat 

člověka, kterého mají respektovat, kterému mohou předkládat vlastní nápady a připomínky, 

aniž by byl vystaven stresu či nátlaku. Dále by měl být přátelský a neupřednostňovat jednoho 

zaměstnance před druhým, respektive nikomu nenadržovat, ale také musí dohlížet na správné 

dodržování pravidel a nařízení. 

Nadřízený dohlíží na plnění úkolů, předává informace a připomínky svým 

podřízeným, je přítomen všem schůzím a poradám. V případě týmové spolupráce je to právě 

nadřízený, který by měl určit, který zaměstnanec je pro danou část úkolů tím nejlepším.  

Zaměstnanci musí svého nadřízeného vnímat jako autoritu, důvěřovat jeho 

rozhodnutím a plnit zadané úkoly. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, zpětná vazba od 

nadřízeného je pro zaměstnance velmi či hodně důležitou. Dotazníkové šetření ukázalo, že 

pro část zaměstnanců není zpětná vazba od nařízeného důležitá vůbec, či se přikláněli 

k odpovědi spíše ne. Nadřízený by měl být vnímán jako někdo, kdo je otevřený a přístupný 

novým nápadům, v žádném případě by zaměstnanci neměli mít pocit, že nadřízený je jediný, 

který má vždycky pravdu a pouze jeho rozhodnutí jsou ta správná a vítaná. Názory 

zaměstnanců by byly v tomto případě značně potlačovány, což by vedlo k demotivaci              

a stupňující se nedůvěře k nadřízeným a vedoucím pracovníkům. Důvěra je dlouho budovaný 

a křehký element, na kterém se musí neustále pracovat. 
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Nadřízení, pro které jsou zajímavé pouze výsledky a ne postupy, možné problémy       

a překážky během plnění úkolů jsou pro zaměstnance příliš nadřazení, což opět povede 

k demotivaci.  

Návrhy vztahů mezi zaměstnanci a nadřízenými v bodech: 

1) Zlepšit komunikaci mezi nadřízenými a zaměstnanci, namísto sdělování všech 

informací pomocí emailu či intranetu pořádat například jednou za měsíc či jednou za 

čtvrt roku informativní schůzky, kde v otevřené debatě diskutovat o plnění úkolů, 

komunikaci a reagovat na návrhy a připomínky od zaměstnanců. 

2) Čtvrtletně kontrolovat zda jsou zaměstnanci spokojeni, ať už s pracovním kolektivem, 

v pracovním prostředí, či zda jim vyhovuje způsob vedení apod. Zaměstnancům 

ukázat jejich důležitost a prokázat porozumění vůči jejich nápadům a jim samotným. 

Reagovat na jejich připomínky a stížnosti. 

3) Navrhuji prolomit hranice mezi „týmy“ zaměstnanců a nadřízených. Doporučuji 

pořádat teambuildingové akce, jež by se konaly v pracovní den jednou za půl roku, 

napříč firemní hierarchií.  Došlo by k lepšímu vzájemnému poznání, prolomení 

možných bariér a předsudků ve vztazích zaměstnanci a nadřízení, či vrcholové vedení.  

4) Dále navrhuji vytvořit anonymní schránku, která by byla k dispozici zaměstnancům 

pro připomínky či stížnosti, ale mají obavy vystoupit z anonymity.  

5) Mezi mé další návrhy přidávám vyjednání slev pro zaměstnance na různé aktivity, ať 

už se jedná o slevy na sportovní aktivity, kde mohou zaměstnanci chodit společně, či 

slevy na zimní a letní rekreace. Slevy na mobilní služby, stravenky a další benefity, 

které by vedli ke spokojenosti zaměstnanců a nadřízených.  

Důsledek změn: 

1) Přátelské pracovní prostředí.  

2) Spokojenost a dobré vztahy na pracovišti. 

3) Eliminace konfliktů a sporů. 

4) Pořádání společných aktivit upevní důvěru. 

5) Vyjednání slev umožní trávit zaměstnancům a nadřízeným více času společně 

6) Sleva na mobilní služby umožní zaměstnancům komunikovat mezi sebou zdarma.  
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5.6. Pracovní atmosféra  

Na základě dotazníkového šetření byla označena nejčastěji pracovní atmosféra za 

přátelskou a profesionální, či za pracovní atmosféru tvůrčí. Pokud by dotazníkové šetření 

znělo z větší části pouze pro tyto dvě varianty, neshledávala bych v této otázce příliš možností 

pro doporučení či návrhy. 

Bohužel se nezanedbatelná část zaměstnanců vyjádřila pro konkurenční prostředí či 

dokonce pro prostředí negativní. V návaznosti na poslední dvě možnosti, které si zaměstnanci 

zvolili, bych zde viděla prostor pro to, aby v případném dalším dotazníkovém šetření byly 

tyto možnosti omezeny a zaměstnanci označili pracovní atmosféru za přátelskou či tvůrčí.  

Hlavní doporučení budou uvedeny v podkapitolách této oblasti. Dojde-li ke zlepšení 

vztahu nadřízených k zaměstnancům, pokud budou zaměstnanci více motivováni a bude 

reagováno na jejich prosby a žádosti, budou se pořádat kurzy a školení, které budou 

zaměstnancům užitečné, povede to k následné spokojenosti, což bude mít za důsledek 

zlepšení pracovní atmosféry.  

5.6.1. Školení a další vzdělávání 

Vůči odpovědím týkajících se otázky „ Přivítali byste více školení?“, jsem poměrně 

skeptická. Dle rozhovorů, které proběhli před vyplňováním dotazníků, mi bylo sděleno, že 

školení neprobíhají příliš často, ale je o ně zájem a zaměstnanci si o ně sami žádají. Celých  

40 % uvedlo, že by další školení nepřivítali a nemají tedy zájem o další vzdělávání. Na 

druhou stranu celých 33 % vyslovilo zájem o další školení a tedy i možnost dalšího 

vzdělávání, které by jim v budoucnu mohlo dopomoci ke kariérnímu růstu. Velké procento se 

vyjádřilo, že neví zda-li by přivítali nová školení, či nikoli. Za důležité považuji, že 

zaměstnanci využili možnost vyjádřit se v kolonce „jiné“ k tomu, aby uvedli, jaká školení by 

přivítali. Jednalo se o školení odborná zaměřená na pracovní funkci, školení v oboru pro 

danou profesi, dále školení v oblasti pracovně právních vztahů respektive zákoník práce, soft 

skills, také školení týkající se spolupráce a komunikace.  

V neposlední řadě se objevovaly odpovědi, že by zaměstnanci přivítali školení cizích 

jazyků, která by jim následně dopomohla v kariérním růstu. Zaměstnanci se také vyslovili      

o větší pořádání školení na téma time managmentu, technických školení, školení ohledně 

personalistiky a mzdového účetnictví a také vyššího limitu pro odborná školení. Je důležité, 

aby se v tomto směru neplýtvalo penězi a pořádali se pouze ta školení, o které je zájem a které 
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jsou důležité a prospěšné pro dosažení cílů společnosti. Dalším krokem pro úspěšné konání 

školení je přítomnost vhodných zaměstnanců, kteří mohou ze školení získat nové poznatky     

a zkušenosti, je proto dobré s předstihem určit cílovou skupinu, která se školení zúčastní. 

Zabrání se tak situaci, kdy by se školení zúčastnili zaměstnanci, jež mají podobná školení za 

sebou, či tato školení pro výkon své práce vůbec nepotřebují.  

Jako povinné bych zavedla školení pro vedoucí pracovníky, team leadry a managery.  

Návrhy školení v bodech: 

1) Zaměřit se na ta školení, pro která se zaměstnanci sami vyslovili a zažádali.  

2) Pořádání pravidelných zajímavých školení pro předem určenou skupinu zaměstnanců 

a nadřízených.  

3) Rozšířit a informovat zaměstnance o možnostech dalšího vzdělávání. 

4) Vedoucím pracovníkům, team leadrům a managerům alespoň jednou za půl roku 

zajistit povinná školení. Konkrétně se zaměřit na školení a kurzy firemní kultury, 

interní komunikace nebo zefektivnění času. Vhodné absolvovat školení a kurzy 

zaměřené na vztahy k zaměstnancům a vztahy na pracovišti obecně.  

Důsledek změn: 

1) Možnost dalšího vzdělávání. 

2) Sbírání zkušeností z jiných směrů. 

3) Získání nových poznatků, znalostí a dovedností. 

4) Neustále se zdokonalování v konkrétní problematice. 

5) Napomáhání zaměstnancům v kariérním růstu.  

5.6.2. Motivace a iniciativa 

Výsledky dotazníkového šetření nepřinesly překvapení. Nejvíc motivující položkou je 

finanční odměna či prémie. Dále dobré pracovní prostředí a benefity. Je pravdou, že pro 

většinu lidí je právě finanční ohodnocení tou nejdůležitější položkou, neboť každý 

zaměstnanec musí splácet své běžné osobní náklady. V této oblasti bych neviděla příliš 

prostoru pro změny. Doporučovala bych zapojovat zaměstnance více do týmových úkolů. 

Kdy za jejich splnění je možné získat další odměny či benefity. Rozvíjela by se jak práce 

v kolektivu, tak vlastní iniciativa, která by donutila zaměstnance přicházet s vlastními nápady. 

Jako velmi pozitivní bych označila to, že pro velké procento zaměstnanců je velmi motivující 

pracovní kolektiv a také náplň práce.  
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Nemohu opomenout, že značná část odpovědí na otázku „Domníváte se, že přicházíte 

s vlastními nápady?“zněla, že zaměstnanci doposud neměli příležitost přijít s vlastními 

nápady, či že nepřichází s vlastními nápady vůbec. V této oblasti bych navrhovala odstranit 

bariéry mezi zaměstnanci a nadřízenými a dopomoci odstranění možného strachu, že nápady  

a návrhy budou zesměšněny, což by vedlo k následné demotivaci. Neopomínat fakt, že jsou 

zaměstnanci pro společnost důležití a to platí i o jejich nápadech, návrzích, které by mohli 

přinést pozitivní změnu společnosti. 

Nadřízení a vedoucí pracovníci by měli zaměstnancům dokazovat, že si jejich 

iniciativy cenní a neexistuje špatný nápad či návrh. Vzájemná důvěra a spolupráce je pro 

dosažení cílů nejdůležitější.  

Návrhy motivace a iniciativy v bodech: 

1) Více týmových úkolů, ze kterých plynou další benefity a výhody.  

2) Utvrzování zaměstnanců, že jejich aktivita a přinášení návrhu jsou pro firmu velmi 

důležité a klíčové. 

3) Teambuildingové akce pro utvrzení vztahů na i mimo pracoviště. 

4) Neustále budování iniciativy zaměstnanců, absolvování školení, kurzů, možnost 

pracovat na týmových úkolech apod.  

Důsledek změn: 

1) Větší motivace zaměstnanců nejen k finanční odměně. 

2) Zlepšení vztahů na pracovišti. 

3) Větší iniciativa zaměstnanců. 

4) Přínos nápadů a návrhů, které jsou pro společnost důležité. 

5) Větší důvěra zaměstnanců- 

5.6.3. Loajalita 

Na základě zmíněného rozhovoru bylo zjištěno, že loajalita může pro některé 

zaměstnance představovat menší či větší problém. Bohužel se tato domněnka ukázala jako 

pravdivá. Většina odpovědí zněla „průměrně loajální“ což může představovat problém. Je 

nepsaným pravidlem, že to, jak je jednotlivý zaměstnanec loajální vychází z toho, jakým 

člověkem je uvnitř. Obecně by mělo platit pravidlo, že by zaměstnanci měli být loajální vůči 

společnosti, která jim poskytuje práci a vyplácí mu měsíční mzdu. Dle mého názoru stačí 

málo, aby došlo ke změně a výsledky by v příštím dotazníku hovořily jinak. 
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Návrhy loajality v bodech: 

1) Vrcholové vedení a managment by měl jít v otázce loajality příkladem. 

2) Zajistit zaměstnancům takové podmínky, aby nebyl prostor na pochyby a nemohli by 

zpochybňovat zázemí a serióznost firmy.  

3) Se zaměstnanci hovořit na rovinu a upřímně. 

4) Plnit včas to na čem se nadřízený se svými podřízenými domluvili. Není-li to možné 

z různých důvodu uskutečnit, včas to zaměstnancům oznámit a diskutovat o dalších 

možných variantách.  

5) Upřímné jednání managmentu. 

6) Zavedení anonymní schránky, kde by mohli zaměstnanci vložit své připomínky, které 

by pak byly probírány na pravidelných schůzích.  

Důsledek změn: 

1) Zvýšení loajality ze strany zaměstnanců. 

2) Zvýšení loajality ze strany nadřízených. 

3) Zlepšení vztahů na pracovišti. 

5.7. Návrhy a doporučení na základě připomínek zaměstnanců 

Do dotazníkového šetření jsem zahrnula také jednu dobrovolnou otázku, kde měli 

zaměstnanci možnost vyjádřit svůj vlastní názor, připomínky apod. Abych řekla pravdu, 

nečekala jsem, že zaměstnanci, při své pracovní vytíženosti tuto možnost využijí. Bylo pro 

mne tedy velmi příjemným překvapením, když si zaměstnanci čas našli a na dobrovolnou 

otázku odpověděli. Veškeré odpovědi, které zaměstnanci napsali, jsem uvedla v podkapitole 

výsledků dotazníkového šetření. Nebudu je zde proto zmiňovat znovu. V této části bych se 

věnovala pouze návrhům a doporučením, jak připomínky a názory od zaměstnanců řešit.  

Návrhy v bodech: 

1) Udržovat přátelskou a profesionální pracovní atmosféru nejen v období, kdy všechno 

funguje podle představ, ale také v případech krize. Navrhuji doporučení, které jsme 

zmínila v oblasti interní komunikace a vztahů na pracovišti. 

2) Zajistit přátelskou a profesionální atmosféru nejen na centrálním pracovišti, ale na 

externích pracovištích. 
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3) Neprofesionalitu nadřízených vůči zaměstnancům řešit pomocí doporučení, které jsem 

uvedla v bodě komunikace s nadřízenými či vztahy na pracovišti. Nedodržování 

pravidel a profesionality postihovat odebráním benefitů nebo prémií.  

4) Zaměstnanci se také vyslovili, že by ocenili možnost vykonávat více směn, pokud je 

zde kapacita naplnění více směn, či vykonávání směn častěji. Vše by mělo probíhat 

v souladu se Zákoníkem práce a také s množstvím práce. Zaměstnancům, kteří by více 

směn přivítali, bych to umožnila. Na druhou stranu, by nemělo smysl mít na směnách 

zaměstnance, kteří by neměli co dělat a byli by na pracovišti jen proto, že si řekli         

o více směn.  

5) Navrhuji také provést změny v oblasti komunikace mezi jednotlivými odděleními, 

stejným způsobem jako jsem navrhla provést změny pro oblast komunikace mezi 

zaměstnanci a nadřízenými. Je velmi důležité, aby vzájemná komunikace fungovala 

napříč všemi oblastmi v podniku a ne pouze v jednotlivých týmech.  

 

Důsledek změn: 

1) Větší spokojenost zaměstnanců 

2) Větší důvěra zaměstnanců i díky tomu, že bude na jejich návrhy a připomínky 

pozitivně reagováno. 

3) Větší motivace zaměstnanců přicházet s novými nápady. 

4) Zlepšení pracovního prostředí a atmosféry. 

5) Zvýšení profesionality nadřízených a eliminace sporů se zaměstnanci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

6. Závěr 

V posledních letech je vnímána firemní kultura a týmová spolupráce jako nedílná 

součást každého úspěšně fungujícího podniku. Dobře fungující firemní kultura a týmová 

spolupráce má za následek lepší postavení firmy na celosvětovém trhu, větší prestiž a také 

lepší renomé podniku.  

Není tajemstvím, že každý podnik tvoří lidé a ti jsou pro firmu tím nejdůležitějším, 

čím může disponovat. Pokud jsou spokojeni zaměstnanci, dosahuje se společně vytýčených 

cílů a pokud funguje firemní kultura na úrovni, jaké si vrcholové vedení představuje, není zde 

pochyb o tom, že hovoříme o prosperujícím podniku. 

Společnost, kterou jsem si pro mou diplomovou práci zvolila, se nazývá Advanced 

World Transport a.s., týmová spolupráce a firemní kultura, zde byla spíše ve fázi hledání        

a nového vývoje firemní kultury a týmové spolupráce. Musíme si uvědomit, že budování 

firemní kultury je křehkým a citlivým elementem a proto je nutné, aby ke změnám docházelo 

pomaleji a postupně, než abychom zavedli změny okamžitě bez zpětné vazby od 

zaměstnanců.  

Hlavním cílem mé diplomové práce tedy bylo analyzovat firemní kulturu a týmovou 

spolupráci společnosti AWT a.s., a na základě výsledků této analýzy přinést vlastní návrhy a 

doporučení, které by mohli vést ke změně firemní kultury a týmové spolupráce ve společnosti, 

kterou jsem si zvolila.  

Diplomovou práci jsem si rozdělila na dvě části. V první části jsem se zaobírala 

teoretickými poznatky směřující k firemní kultuře a týmové spolupráci, jejich popisu a 

definicím. V druhé, rozsáhlejší části jsem se zaobírala praktickým celkem, kdy jsem 

analyzovala vnější a vnitřní prostředí podniku z praktického hlediska a ne pouze teoretickým 

popisem.  

Analýzu jsem provedla dvěma způsoby, první způsob byl rozhovor s vedoucím 

společnosti, který měl mou diplomovou práci na starost, od něj jsem získala prvotní 

informace o tom, jakou má podnik firemní kulturu, jak funguje týmová spolupráce, interní 

komunikace, jaké jsou vztahy na pracovišti i mimo něj. Druhý způsob, který byl daleko 

rozsáhlejší, byla analýza pomocí dotazníkového šetření. Kdy jsem na základě vytvořeného 

anonymního dotazníku získala velmi cenné a důležité informace od 187 zaměstnanců, kteří 
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tímto využili možnost vyjádřit své názory a být popřípadě i součástí změn, které budou teprve 

následovat.  

Výsledky získané jak s rozhovoru se supervizorem tak z dotazníkového šetření mi 

posloužili k tomu, abych mohla přinést vlastní návrhy a doporučení týkajících se týmové 

spolupráce a firemní kultury. A to především v oblasti spokojenosti s firemní kulturou, interní 

komunikací, se vzájemnou spolupráci, s loajalitou zaměstnanců a s jejich motivací. Dále jsem 

provedla návrhy a doporučení, které by zlepšili vztahy zaměstnanců k nadřízeným, které by 

zvýšili důvěru zaměstnanců jak k vrcholovému vedení, tak i ke spolupracovníkům.  

Bohužel už nemohu ovlivnit, zda mé návrhy a doporučení budou také implementovány 

v praxi, mohu v to pouze pevně doufat a věřit, že čas, který zaměstnanci věnovali vyplněním 

dotazníků a víře, že tím pomohou změnit něco ve společnosti, nepřijde nazmar. Protože 

zaměstnanci jsou ti, kteří jsou pro společnost nejvíce důležití a měly by se brát ohledy na 

jejich názory a návrhy.  
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Dotazník: Firemní kultura společnosti AWT 

Vážený pane, vážená paní 

Jsem studentkou Vysoké školy Báňské v Ostravě, fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Dovoluji 

si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce a jenž byl vytvořen s cílem 

analyzovat a tím i zlepšit fungování firemní kultury společnosti. Dotazník je zcela anonymní a nebude 

poskytován žádné třetí osobě. Nikdo nebude mít možnost spojit Vaše jméno s informacemi, které zde 

poskytnete. 

Za spolupráci a čas, strávený vyplněním dotazníku, Vám děkuji. 

Hlubková Michaela  

Pohlaví 

 muž 

 žena 

Dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Vyučen 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

Jak dlouho pracujete pro společnost AWT? 

 méně než 1 rok 

 1-5 let 

 6-15 let 

 více než 16 let  

Doporučil/a byste místo ve vaší firmě svému známému? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Vnímáte svého zaměstnavatele jako stabilního? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Nabízí podnik možnost dalšího vzdělávání? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 
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 spíše ne 

 ne 

Uvítali byste více školení? 

( pokud byste uvítali více školení, prosím do kolonky "jiné" uveďte jaká školení) 

 ano 

 ne 

 nevím 

 Jiné:  

Jste seznámen/a s firemní kulturou společnosti? 

(vnější vystupování firmy, vztahy mezi zaměstnanci, komunikace, řízení a odměňování atd.) 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Jste spokojen/a s firemní kulturou společnosti? 

( vnější vystupování firmy, vztahy mezi zaměstnanci, komunikace, řízení a odměňování atd.) 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Existuje ve společnosti dokument shrnující cíle podniku? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Jste seznámen/a s hlavními cíli společnosti AWT? 

 ano 

 spíše ano  

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Dostávají se k vám interní informace včas? 

 ano 
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 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Jakým způsobem se k vám dostávají interní informace? (možnost zaškrtnout více 
odpovědí) 

 prostřednictvím schůzek a porad 

 prostřednictvím intranetu 

 sdělením nadřízeného 

 prostřednictvím firemního časopisu Kompas 

 prostřednictvím nástěnek 

 prostřednictvím emailu 

 Jiné:  

Jaká je komunikace s vašimi spolupracovníky? 

 výborná 

 velmi dobrá 

 dobrá 

 dostatečná 

 nedostatečná 

Jaká je komunikace s Vašim nadřízeným? 

 výborná 

 velmi dobrá 

 dobrá 

 dostatečná 

 nedostatečná 

Váš nadřízený vás vyslechne a reaguje na vaše připomínky? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Je pro vás důležitá zpětná vazba od nadřízeného? 

 ano velmi důležitá 

 hodně důležitá 

 spíše ne 

 vůbec 

 nedokážu posoudit 

Co vás nejvíce motivuje? (možnost zaškrtnout více odpovědí) 
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 dobré pracovní prostředí (pracovní podmínky) 

 finanční odměna, prémie 

 pracovní kolektiv, vztahy na pracovišti 

 náplň práce (práce mě baví) 

 benefity 

 kariérní růst 

 motivace od nadřízeného 

 Jiné:  

Domníváte se, že jste iniciativní a přicházíte s vlastními nápady, např. i prostřednictvím 
zlepšovatelského hnutí Koumák? 

 ano 

 ne 

 nebyla doposud příležitost 

Jsou obecně zaměstnanci ve společnosti loajální vůči společnosti AWT? 

 velmi loajální 

 průměrně 

 ne nejsou loajální 

 nedokážu posoudit 

Jak byste hodnotil/a pracovní atmosféru? 

 přátelská a profesionální 

 tvůrčí 

 konkurenční  

 negativní 

Máte důvěru v rozhodnutí vrcholového vedení společnosti (AWT Ostrava)? 

 ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 ne 

Pokud máte nějaké komentáře či připomínky k něčemu, co v dotazníku nebylo a chcete na 
to upozornit, zde je prosím Váš prostor: 

 

 


