
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji paní Ing. Evě Švecové za odborné vedení této bakalářské práce, cenné rady a 

připomínky, které mi při zpracování práce poskytla. Také děkuji své rodině a přátelům za 

morální podporu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Cílem této práce je vysvětlit pojem firemní kultura, charakterizovat prvky firemní kultury a 

uvést vnější a vnitřní faktory, které na firmu působí. Dále se práce zabývá znaky silné a slabé 

firemní kultury a pojmy strategické řízení a strategická analýza, včetně souvislostí vyplývající 

ze vztahu mezi firemní kulturou a strategií. 
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Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to explain the term “company culture”, to describe the 

elements of company culture and to present the outer and inner factors which have effect on a 

company. The thesis also deals with the features of strong and weak company culture, with 

strategic management and strategic analysis including the connection following from a 

relationship between company culture and strategy. 
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1 ÚVOD 
 

Firemní kultura je přítomna v každém ekonomicky ziskovém i neziskovém subjektu. Cílem 

práce je definovat pojem firemní kultury v podnikatelském prostředí se všemi nejdůležitějšími 

aspekty, které tento pojem obsahuje. Vzhledem k širokosti tohoto pojmu, se práce soustředí 

zejména na determinanty firemní kultury a vymezení vnějších a vnitřních faktorů, které 

mohou bezprostředně na firemní kulturu působit.  

Druhá část práce se zabývá procesem strategického řízení a vztahem mezi firemní kulturou a 

strategií. Vedle hierarchie firemních strategií zde bude znázorněno úzké propojení firemní 

kultury s uvedenými pojmy. Zároveň budou vymezeny různé metody strategické analýzy. Ty 

budou následně formulovány v návrhu strategie a poslouží jako cenný informační zdroj. 

V rámci tématu práce je nezbytné dotknout se sdílení vize a problematiky lidského faktoru, 

které jsou ve firemní kultuře významnými činiteli ovlivňující interní prostředí firmy stejně 

jako vnímání subjektu jeho okolím. 

Pro praktickou část bakalářské práce byla vybrána obchodní společnost, která je součástí 

firmy zabývající se výrobou a prodejem stavební techniky. Jedná se o firmu s dlouholetou 

tradicí a mezinárodní působností. Vedle charakteristiky je cílem této části práce zjistit stav 

firemní kultury této společnosti a na základě analýzy vyvodit doporučení, které by směřovaly 

k pozitivním změnám a podpořily tak schopnost konkurence a lepší hospodářský výsledek.   
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2 FIREMNÍ KULTURA 
 

Firemní kultura je velmi důležitým jevem každé firmy, neboť se úzce dotýká jejího 

fungování, organizace, obchodních výsledků, vztahů s klienty, vztahu k zaměstnancům. 

Velmi často ovlivňuje dopad krizí a překonávání krizových momentů, tržní expanzi apod. Její 

znalost je jednou z podmínek pro analýzu a aplikaci optimálního organizačního chování, 

metod řízení a vedení firmy vůbec. [11] 

Pojem firemní kultura zahrnuje v sobě různé významy, proto je možné nahlížet na tuto 

problematiku z několika aspektů a vymezit pojem firemní kultury podle řady kritérií. 

 

Klíčovou oblastí firemní kultury je hledisko ekonomické a to obor teorie řízení. Tento pojem 

lze vztahovat na sociální klima podniku, marketingovou politiku, dále komerční využití 

ovlivňující výsledky podniku, součást konkurenční schopnosti podniku apod. Firemní kulturu 

je také možné pojímat ze širšího společenského pohledu, a to jako předmět kulturní 

antropologie zabývající se komparací jednotlivých kultur, interkulturní management např. v 

kontextu nadnárodní kultury. [17] V tomto případě je nutno brát v úvahu geopolitickou situaci 

lokality a složení obyvatel  - socioekonomické třídy, etnické a náboženské pozadí, ad. Firemní 

kultura může být v různých místech odlišná. [1] 

 

V souvislosti s pojmem firemní kultury je na místě uvést termín subkultury, tedy nejmenší 

segmenty firemní kultury, ve firmě to jsou relativně samostatné kultury, které se vyznačují 

odlišnými sociálními normami nebo jinou hierarchií hodnotových preferencí. Jedná se o 

diferenciace např. mezi různými úrovněmi řízení, mezi jednotlivými funkčními oblastmi nebo 

mezi regionálně vzdálenými pracovišti. Vznikají výraznou změnou obsahu, charakteru a 

režimu práce, v různých společenských a ekonomických podmínkách, také výraznou změnou 

životního stylu většího počtu spolupracovníků nebo demografickým pohybem v pracovních 

skupinách. Vznik subkultur může nastartovat také rychlý a trvalý import nových myšlenek a 

technologií, cizích kulturních elementů. Vznikají často ve větších organizacích a zde jsou 

iniciovány ztrátou sociálních vztahů a ztrátou významu důležitých společenských symbolů a 

rituálů. [17] 
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Firemní kultura v hierarchii souhrnného pojmu kultura [11]: 

 

SUBKULTURA 

Společné znaky skupiny jakékoli velikosti, které tvoří podskupinu větší organizační nebo 

profesní kultury. Příklad: sestřičky ve státních nemocnicích v Británii jsou subkulturou větší 

skupiny sestřiček nemocnice. 

 

PROFESNÍ KULTURA 

Společné znaky zaměstnanců ze stejné profese nebo obchodu. 

Např. lékaři, technici - mají společné kulturní způsoby konání a myšlení, podobné vzdělání, 

podobná pravidla chování a povinnosti. 

 

FIREMNÍ KULTURA 

Většina z organizací má specifickou kulturu, často obsahuje mnoho subkultur a profesních 

kultur. Relativní vliv kultury na této úrovni bude záviset v určitém rozsahu na síle identity 

právnické osoby a jejím vlivu na složky, které ji tvoří. 

 

ODVĚTVOVÁ KULTURA 

Pravidla chování „pracovního sektoru“ zvláště v dlouho existujících a specifických sektorech. 

Pravidla jsou podobná kulturním znakům: mají vliv na to, jak organizace v sektoru 

interpretují parametry prostředí a jaká si kladou omezení při rozhodování o strategii. 

 

NÁRODNÍ KULTURA 

Vyznačuje se společnými kulturními znaky i rozdíly (Němci-Francouzi-Britové). 

V některých případech nemusí respektovat geopolitické hranice - Židé, Rómové, ap. 

 

NADNÁRODNÍ KULTURA 

Znaky společné pro lidi z mnoha států (přes hranice národů). V širší souvislosti lze hovořit 

o západní kultuře a čínské kultuře: první je založena na křesťanství a zahrnuje lidi z většiny 

Evropy, Ameriky a Austrálie, druhá je založena na konfucianismu. 

(Dále také např. kultura islámská, budhistická apod.) 

 

V hierarchii souhrnného pojmu kultura v ekonomickém pojetí se firemní kultura nachází 

přibližně uprostřed jednotlivých kategorií: subkultura - profesní kultura - firemní kultura - 

odvětvová kultura - národní kultura - nadnárodní kultura.  

 

V kapitole Národní kultury a firemní kultury v multinárodním kontextu se zabývá hodnotami, 

principy, kulturními kritérii a vlivem kultury na oblast vnímání např. Eduard Mazák. [11] 

Podobně Ian Brooks uvádí interakci jednotlivých složek jako vzestupnou hierarchii pojmů: 

subkultura - profesní kultura - organizační a společenská kultura - pracovní kultura nebo 

znalost receptů - národní kultura - nadnárodní kultura. [1] 
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2.1 Definice firemní kultury 
 

Definovat firemní kulturu je poměrně složité, neboť se jedná o společenský jev, na kterém se 

podílí skupina, tedy lidé vždy projevující se jako individuality, vykazující řadu sdílených i 

rozdílných názorů a vzorců chování, stejně tak si mohou velmi rozdílně interpretovat dění 

okolo sebe. Je tedy zřejmé, že firemní kultura organizace je živý organismus a disponuje 

proměnlivým charakterem. V užším pojetí můžeme tedy hovořit o skupinové kultuře, které 

jsou vlastní určitá pravidla, hodnoty či názory, které řídí jejich činnost. V případě členité 

organizace, se může firemní kultura skládat z více subkultur. Právě vztahy mezi těmito 

složkami a přirozená různorodost je podnětem dynamiky procesů změn v organizaci. A to jak 

v pozitivním tak také v negativním smyslu a v některých případech mohou vážně narušit 

firemní kulturu organizace a dokonce zapříčinit její rozpad. [11] 

Firemní kultura jako součást teorie firmy je tedy stále otevřenou problematikou, vyvíjející se 

v širším společenském kontextu. Je ovlivňována národní kulturou, sociálně politickým stavem 

společnosti, ekonomickým oborem, kterým se zaobírá, personálními parametry a dalšími 

faktory. K definici firemní kultury je proto nutno přistupovat s nadhledem jako k 

proměnlivému kulturnímu systému. Postižení komplexnosti tohoto pojmu se věnují autoři už 

od šedesátých let 20. století (viz Blake a Mouton 1969, Peters a Watermann 1982, Dial a 

Kennedy 1982, Kenterová 1983). [11] 

 

Z novějších verzí lze uvést např. [14]:  

 Pfeifer – Umlaufová : „ ... firemní kultura je souhrn představ přístupů a hodnot ve 

firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“ a další: 

 Vláčil (1997) pojímá charakteristiku firemní kultury šířeji: „ ... ve smyslu empirické 

sociologie pojem firemní kultury analytický. .. organizační kultura se prvotně ustavuje 

jako určitá kultura práce - sociálně ustavený způsob kolektivního vykonávání 

výrobních činností, vyplývající z vysoké intenzity kontaktů pracovníků ve vymezeném 

prostoru podniku, založený na dlouhodobě, většinou mnohogenerační akumulaci jejich 

zkušeností a umožňující jistou seberegulaci pracovní skupin.“ 

 Armstrong (1999): „Firemní kultura představuje soustavu sdíleného přesvědčení, 

postojů, domněnek, norem a hodnot existujících v organizaci. Tato sice nebyla nikde 

výslovně zformulována, ale v podmínkách neexistence přímých instrukcí formuje 

způsob jednání a vzájemného působení lidí a výrazně ovlivňuje způsoby vykonávání 

práce.“ 
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 Šigut [16]: „Firemní kultura vyjadřuje vždy určitý charakter, duch podniku, vnitřní 

pravidla hry, která ovlivňují myšlení a jednání pracovníků, ale i celkovou atmosféru, 

ve které probíhá veškerý vnitropodnikový život.“ 

 

Často je zmiňován přístup Charlese Handyho (1989). Strukturální pojetí Charlese Handyho je 

uvedeno v Příloze č. 1. Ten pojal definici firemní kultury strukturálně a to z několika 

hledisek. Vychází z toho, že existuje úzké spojení mezi strukturou a firemní kulturou 

(deterministický model; konkrétní typ kultury vzniká v konkrétním strukturálním prostředí), 

kde je [11]: 

mocenská kultura 

(typická pro malé podnikatelské firmy) 

funkční kultura 

(typická pro velké byrokraticky řízené firmy) 

úkolová kultura 

(typická pro organizace s maticovým typem řízení) 

osobní kultura 

(společnost jedinců, kteří hledají ve sdružení svých sil cestu k realizaci osobních cílů) 

 

 

Ilustrativní je tzv. Scheinův třívrstvý model kultury (1989), který je znázorněn na Obr. 1 

vymezující tři roviny firemní kultury. Jsou to základní životní představy, hodnoty a postoje 

zaměstnanců (vztah k okolnímu světu); pravidla a zásady pracovního a sociálního jednání, 

která vznikla cílevědomě, ale také spontánně jednáním managementu a posléze firemní cíle a 

základní principy firemní kultury (řeč, formy společenského styku, logo). [13] 

 

                 

     ¨ho 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Scheinův třívrstvý model kultury [11] 

V poslední době se na problém firemní kultury nahlíží mimo uvedené definice také z pohledu 

antropologického a sociologického. Z tohoto hlediska je firemní kultura charakterizována 

jako pevná součást firmy, kterou nelze oddělit a tudíž ani příliš efektivně a rychle měnit. [11] 

c 

 
předpoklady, 

názory 

hodnoty 

chování 
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2.2 Prvky firemní kultury jako konkurenční nástroj 
 

Prvky firemní kultury jsou zpravidla nejjednodušší strukturální a funkční jednotky tvořící 

základní komponenty kulturního systému. Nejčastěji jsou za prvky firemní kultury 

považovány základní předpoklady, hodnoty, normy, postoje a manifestace kultury, které 

bývají označovány jako artefakty materiální a nemateriální (behaviorální) povahy. 

K artefaktům materiální povahy patří architektura budov, materiální vybavení firmy, tiskové 

materiály apod. Nemateriální artefakty tvoří velmi široký soubor prvků, jako jsou jazyk, 

historky, firemní hrdinové, zvyky, rituály, symboly, logo. [8] 

Rituály, historky, symboly, tradice vstupují do vnímání lidí a ukazují se jako vzory chování, 

či vymezují hranice kulturního chování. Zvláštní prvek tvoří symbolika, kdy přítomnost 

sémantických prvků (symbol, znak index), nejprůkazněji oficiálních vytváří pocit existence a 

identity firmy a přirozeně také příslušnost zaměstnanců, jako součástí firemní kultury a firmy. 

Význam má také komunikační styl firmy, poskytování informací směrem k zaměstnancům i 

vnějšímu prostředí. [11] Všechny tyto segmenty mohou v mnoha směrech vytvářet podobu 

firemní kultury a napomáhat získání konkurenční výhody a posilovat či oslabovat pozici 

firmy na trhu. Jsou to [8]: 

 

 Základní předpoklady jsou zafixované představy o fungování reality, které jsou 

obvykle považovány za pravdivé a nezpochybnitelné. Je obtížné je identifikovat, 

neboť fungují nevědomě, automaticky. Zdrojem je opakovaná zkušenost.  

 

 Hodnoty tvoří jádro firemní kultury, neboť představují to, co je považováno za 

důležité, jsou měřítkem posuzování, bývají vyjádřeny v poslání či etickém kodexu 

organizace. Podílejí se na image organizace. Nesoulad deklarovaných hodnot 

s realitou pak působí na vnější okolí negativně. 

 

 Postoje odráží pozitivní nebo negativní pocity vztahující se k problému, osobě nebo 

záležitosti. Podléhají emocím a jsou výsledkem hodnotícího procesu. 

 

 Normy chování jsou nepsaná pravidla, zásady chování v určitých situacích, které 

skupina jako celek akceptuje. Jejich dodržování bývá kritériem pro odměňování a 

zároveň je jejich dodržování dobrým signálem souladu, stability a identifikace 

zaměstnanců s firemní kulturou. 
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 Jazyk, který je ve firmě užíván odráží předpoklady a hodnoty firmy, míru formálnosti 

vztahů, kvalitu vzájemného porozumění, koordinace zejména uvnitř firmy. Ignorace 

tohoto prvku může být zdrojem konfliktů.  

 

 Historky nebo příběhy vyprávěné v rámci organizace pramení ze skutečných událostí, 

k jejich předávání vede často mimořádnost informace. Interpretace je různá a 

variabilní, ale jsou snadno zapamatovatelné, emocionálně přitažlivé, ale jsou důležité 

pro vytváření hodnot, a norem. 

 

 Mýty většinou nemají racionální základ, nemusí být pravdivé, vznikají pro potřebu 

něčemu věřit. Jedná se o způsob uvažování či objasňování, většinou se týkají 

morálních hodnot, např. příběhy o nesprávném systému odměňování. 

 

 Zvyky jsou ustálené vzorce chování přispívající k integraci, často jsou dodržovány a 

organizovány cíleně. Jejich pozitivum je v eliminaci nesouladu a konfliktů, např. 

oslava narozenin, odchodu do nebo ze zaměstnání.  

 

 Rituály jsou typické zvyky se symbolickou hodnotou, např. zdravení. Odehrávají se na 

určitém místě, v určitém čase a opakují se. Mohou se týkat také např. setkávání 

pracovníků, ale také armáda je organizace s velkým množstvím rituálů.  

 

 Ceremoniály jsou pečlivě připravené a emocionálně působivé slavnostní události, 

které se konají při speciálních příležitostech. Posilují kulturu firmy a její hodnoty. 

Tyto zážitky posilují motivaci a identifikaci s firmou. 

 

 Hrdinové patří k silným prvkům firemní kultury. Často zosobňují základní hodnoty, 

dokládají úspěch a jeho dosažitelnost, ukazují modelové chování, vymezují standardy 

výkonu, motivují. Ve vztahu k okolí symbolizují organizaci a posilují její jedinečnost. 

Jsou pozitivním elementem a vzorem zejména při týmové práci. 
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 Firemní architektura a vybavení je v současnosti významným signálem posilující 

image, reprezentaci, jedinečnost a materiální úroveň, stejně tak jako je ukazatelem 

základních hodnot.  

 

Všechny výše uvedené prvky existují ve vzájemném vztahu, neboť se jedná o strukturální 

elementy firemní kultury. Zároveň reagují jako indikátory obsahu firemní kultury a slouží 

jako nástroj předávání tradice a utváření firemní kultury a odráží celkový obraz firmy. [13] 

Funkce firemní kultury spočívá v reagování firmy na externí a interní podmínky. Vnější 

funkci plní reprezentativní tvář firmy a zahrnuje způsob adaptace na měnící se okolní 

podmínky. Funkce vnitřní plní úlohu ve smyslu způsobu integrace uvnitř firmy, utváření 

sociálních vazeb apod. s jistým vlivem na její vnější charakter např. průbojnost firmy a 

celkovou strategii. [15] 

 

2.3 Faktory firemní kultury 
 

Ke vzniku firemní kultury jako „podnikového fenoménu“, který propojuje všechna dílčí 

hlediska, je zapotřebí několik podmínek. Jedná se o faktory působící interně tj. základní 

faktory, faktory managementu a vlivy externí tj. společenské a kulturní podmínky. Dále podle 

možnosti jejich ovlivnění na faktory v zásadě ovlivnitelné, ke kterým jsou počítány faktory 

základní, faktory managementu a na obtížně ovlivnitelné, tedy okolní prostředí, společenské a 

kulturní podmínky. 

Mezi faktory okolního prostředí patří hospodářské, technické, technologické a ekologické 

aspekty činnosti firmy, tj. informace vypovídající o celkovém rozvoji odvětví, analytická data 

o konkurenci, benchmarketingová srovnání. Společenské a kulturní rámcové podmínky pro 

rozvoj firmy, ke kterým patří sociálně-kulturní přeměna hodnot ve společnosti, sociální 

situace, sociální ukazatele, kulturní vzorce, interkulturní procesy. 

K základním faktorům náleží osobnostní profil řídících pracovníků (curiculum vitae, karierní 

postup, služební stáří, doba setrvání ve funkci, ochota k inovacím, schopnost se prosadit, 

vytrvalost, odolnost vůči stresu atd.). Dále již zmíněné rituály a symboly, tedy způsoby 

chování řídících pracovníků, praxe při výchově a vzdělávání, vedení porad, funkce vzorů, 

způsoby povyšování. Do této problematiky se zahrnuje také chování a jednání pracovníků 

uvnitř firmy i na veřejnosti, přijímání návštěv, reklamace. Podobně prostorové a vnější 

symboly tvořící vnější obraz firmy, stav a vybavení budov, firemní oblečení, vozový park. 
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K velmi důležitým faktorům pak náleží komunikace vnitřní i vnější, public relations, 

sponzoring, služební cesty, podnikový časopis, v obecné rovině komunikační styl firmy - 

informační a komunikační chování, otevřenost a přístupnost informací, ochota ke konsensu, 

kompromisu. 

 

Faktory managementu zahrnují vlastní firemní strategii a koncepci, tedy cíle (tržní, výrobní). 

Tento obecný pojem strategie se týká marketingu, logistiky, výzkumu a vývoje, financí, 

personální oblasti, vzdělávání atd. Významně se jako faktory managementu prosazuje: 

organizační struktura, míra centralizace a decentralizace, způsob vytváření pracovních míst, 

formální i neformální síť firemních kontaktů a komunikace. Dále to jsou řídicí systémy ve 

firmě, zejména typ řízení, rozsah, technické vybavení, reakce na vnitřní a vnější podněty atd.  

 

2.4 Determinanty silné firemní kultury 
 

Firemní kultura jako celek nemá žádnou objektivní, materiální formu své vlastní existence, 

která by stála mimo subjektivní rovinu interpersonálních vztahů. Označuje společné hodnoty 

a normy. Jedná se o skupinový fenomén, který je nadindividuální a má výrazně sociální 

povahu. Vzniká, rozvíjí se, mění se a zaniká v určitém čase na určitém místě. Je výsledkem 

dlouhodobějšího procesu učení. Jeho základ spočívá ve vzájemném působení vnějšího okolí a 

vnitřní koordinace. Silná firemní kultura představuje určité společné paradigma a vytváří tak 

konceptuální svět firmy. [17] 

 

Mezi znaky silné firemní kultury patří [17] : 

1. Jasnost a zřetelnost - jasné, přehledné srozumitelné požadavky na jednání, žádoucí aktivity 

i neakceptovatelné chování. Lze splnit, pokud má firma dostatečně zřetelný soubor hodnot, 

standardů, logicky uspořádaných do vzájemně konzistentního, snadno sdělitelného celku. 

 

2. Rozšířenost - dostatečné seznámení s jednotlivými prvky, situacemi v čase i místě. 

 

3. Zakotvenost - míra identifikace jednotlivých firemních hodnot, vzorů a norem jednání jako 

součást každodenního jednání všech (většiny) spolupracovníků. 
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Silná firemní kultura s výše uvedenými znaky má proto předpoklady k rychlému nalézání 

řešení, správnému rozhodování, nižší nároky na kontrolu, vysokou jistotu a důvěru 

zaměstnanců, vysokou motivaci, nízkou fluktuaci a posléze pozitivní identifikaci s firmou a 

přijetí loajality. 

Silná firemní kultura může výrazně ovlivnit výkonnost firmy. Vytváří soulad ve vnímání a 

myšlení pracovníků, eliminuje konflikty uvnitř organizace a urychluje rozhodování i 

akceptaci přijatých rozhodnutí. Silná firemní kultura taktéž usměrňuje chování lidí, čemuž 

napomáhá sdílení společných hodnot a cílů, což vedle pozitivní soudržnosti snižuje potřebu 

prohlubování kontrolních mechanismů, které na druhé straně mohou oslabovat motivaci i 

inovační myšlení pracovníků.  

Na druhé straně silná firemní kultura má také své nevýhody. Fixuje organizaci na minulou 

zkušenost a tlumí potřebu inovací a změn. Vede k uzavřenosti a ignorování signálů z vnějšího 

prostředí. Tato skutečnost zabraňuje myšlení v alternativách a způsobuje rezistenci vůči 

potřebným změnám, které by mohly posunout firmu dopředu. [8] 

Nedostatky firemní kultury ukazující na slabou firemní kulturu se projevují tendencí k 

uzavřenosti firemního systému, iracionálním lpěním na tradicích, nedostatkem pružnosti a 

zavádění změn, blokací nových strategií, vynucováním konformity nebo složitou adaptací 

nových pracovníků. [17] O vztahu firemní kultury a výkonnosti organizace lze říci, že je-li 

obsah kultury pozitivní, tedy výkonnost organizace podporující, může silná kultura výrazně 

napomoci k dobrému výkonu, ale tento pozitivní vztah může působit také negativně (viz Obr. 

2). Dlouhodobě dobrý výkon a osvědčenost určitého chování může vytvářet silnou kulturu 

nebo ji posilovat. Klíčem k pozitivnímu efektu firemní kultury je přiměřenost a flexibilita. 

 

Obr. 2 Vztah obsahu a síly firemní kultury na fungování a výkonnost organizace. [8] 

 

 

 

obsah kultury síla kultury 

výkonnost 



 

11 

 

2.5 Zásady, zákonitosti firemní kultury 
 

Z obecně platných závěrů shrnující fenomén firemní kultury je možné vyvodit několik tezí. 

Brooks vyslovuje názor, že kultura je vysoce lidský a společenský fenomén, který existuje 

v bohatých mezinárodních, národních a organizačních souvislostech. Identifikovatelné 

subkultury dobře prospívají, především ve velkých organizacích. Chápe firemní kulturu jako 

natolik proměnnou, že sama organizace může být kulturou.  

Projevuje se zde paradigma, že kultura je trvalá, přičemž je stále měnící. Změny firemní 

kultury jsou velmi obtížné, neboť souvisí s výkonem organizace, její změnou a učením se. [1]  

 

Kultura je společná a všudypřítomná, ovlivňuje každý aspekt organizačního života, včetně 

strategie, struktury, zaměstnaneckých vztahů a především komunikace a chápání obchodního 

prostředí. Citlivost k firemní kultuře je nástrojem humanizace práce a vztahů na pracovišti, 

které jsou důležité pro dosažení ekonomických cílů firmy i pro kvalitu pracovního života 

zaměstnanců. Je důležité nazírat na firemní kulturu jako na nezbytný předpoklad úspěšného 

řízení změny. Být si vědom toho, že kultura se může měnit a mění se, a že k dosažení úspěchu 

změny bude třeba použít kulturních nástrojů. Z toho vyplývá symbolický význam 

komunikace, signálů a aktivit vedení, jehož pozitivní vyznění je pro zaměstnance cenným 

nástrojem. Stejně tak je nutné mít na zřeteli, že organizační rutina se stává rituálem, který se 

přes svůj symbolický význam může stát rutinním a blokovat nebo zpomalovat dosažení 

organizačních cílů. [11] 
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3 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIRMY A STRATEGICKÁ ANALÝZA 
 

 

Nezbytnou součástí strategického řízení firmy je strategická analýza, jejíž výsledky pomohou 

odhalit pozitiva i negativa řízení, popř. skryté rezervy, mohou také potvrdit správné 

směřování firmy či naznačit vhodné alternativy.  

 

3.1 Strategie 
 

Pojem strategie lze obecně charakterizovat jako množinu dlouhodobých strategických cílů a 

cest k jejich realizaci. [6] Někdy se strategie ztotožňuje s dlouhodobým plánováním (pojetí 

„top-down“, tj. sběr informací - analýza - formulace strategie - předání k realizaci), což 

odpovídá náplni strategickému managementu. Z jiného hlediska je formulace strategie reakcí 

na změnu, v tomto případě je strategie nepřetržitě modifikována a pak může mít formu 

několika scénářů budoucího vývoje jako odpověď firmy na jednotlivé možné varianty 

budoucího vývoje.[16] 

Zvolit správnou strategii předpokládá mít jasnou vizi o očekávaném výsledku a výhodu 

předvídání případného vývoje. Stejně jako v jiných oborech i v tržní ekonomice strategie 

předpokládá provedení situační analýzy v daném prostředí, formulaci základních cílů a na 

základě těchto kritérií aplikovat zvolenou metodu. Strategie je proto úzce spojena s řízením. 

Vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, pomáhá firmě překonávat překážky a problémy.  

Vymezuje směry budoucnosti firmy, zároveň zvyšuje kvalitu managementu, vede řídící 

pracovníky ke kvalitním rozhodnutím a napomáhá zlepšování komunikace a celkové 

soudržnosti firmy. [6]  

Podniky uplatňující strategické řízení firmy jsou v celkovém srovnání efektivnější, nicméně 

v praxi fungují velmi dobře také firmy, aniž by management významně strategicky uvažoval 

s perspektivou dlouhodobých plánů. A to zejména v případech, kdy se okolní podmínky mění 

velmi rychlým tempem. Strategie (strategické cíle) v tomto případě musí být formulovány 

spíše rámcově a obecně. [7] 

Johnson a Scholes uvádí osm základních atributů strategie a strategického rozhodování, které 

vymezují povahu, funkci a význam pojmu strategie [6]: 

 

1. Strategie míří do vzdálenější budoucnosti. 

2. Strategie by měla firmě zajistit specifikou konkurenční výhodu. 

3. Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, služeb, objem  

    výroby, trhy atd. 
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4. Strategie by měla sledovat dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím. 

5. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech (competencies) firmy. 

6. Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro realizaci                

    strategie. 

7. Strategie zásadním způsobem určuje úkoly taktické a operativní úrovni řízení. 

8. Strategie musí zohledňovat firemní hodnoty, očekávání „stakeholders“ (činitelé se vztahem 

k firmě - vlastníci, zákazníci, dodavatelé apod.) a firemní kulturu.  

 

V souvislosti s charakteristikou strategie je nutné také zmínit faktor časového horizontu, pro 

který je strategie definována. Ten může být velmi relativní a to podle specifik firmy, 

konkurenčního prostředí, ve vztahu k budoucnosti, množství času na přípravu apod. 

 

V úvodní části o strategickém řízení je nutno vymezit tento pojem, jehož výklad je obvykle 

rozsáhle definován. Strategické řízení firmy chápeme jako „ucelený soubor ověřených 

přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke zvládnutí 

specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení cílů organizace.“. 

[7] 

 

Řízení bývá v odborné literatuře znázorňováno trojrozměrně se začleněním jednotlivých 

úrovní a v celkové hierarchii tohoto schématu sídlí strategické řízení na nejvyšší pozici (viz 

Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Organizační a řídící hierarchie  

 

Jednotlivé úrovně řízení (taktické, operativní, strategické) na sebe hierarchicky navazují. Liší 

se podle míry kompetencí, odpovědnosti při stanovení cílů, úkolů a odpovědnosti za jejich 

realizaci. Směr toku informací se děje směrem od strategické úrovně, ta určuje cíle a úkoly 

taktické úrovni a přenáší ji směrem k úrovni operativní. Jednotlivé úrovně řízení se liší také 

časovými horizonty cíle a řešení problémů. Strategické řízení se vztahuje k dlouhodobým 

časovým obdobím, což je nejméně jeden rok, zatímco operativní úroveň uvažuje v rozmezích 

kratších, jedná se o dny popř. i kratší časové intervaly.  

strategické 

t a k t i c k é 

o p e r a t i v n í 
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Úloha jednotlivých úrovní řízení se liší. Strategické řízení se zaměřuje na udržování harmonie 

mezi dlouhodobým směřováním firmy, jejím posláním, tedy dlouhodobými cíli a 

disponibilními zdroji i prostředím, ve kterém firma existuje. Jeho hlavním úkolem je 

formulace strategie s celopodnikovou platností a kontrola jejich realizace. Mezi hlavní 

požadavky na řídící pracovníky patří v této fázi kreativita. Nové cíle strategie jsou obvykle 

provázeny menší zkušeností a větším rizikem. Relevantní hodnocení strategického řízení lze 

provést až s delším časovým odstupem.  

 

Taktické řízení se zaměřuje na střednědobé úkoly. Zabývá se podrobnostmi, které vytyčila 

strategie. Realizaci řeší nižší organizační jednotky a cílem taktického řízení je zadat jasná 

pravidla, přiřadit je k jednotlivým funkčním jednotkám a zajistit strukturu a jasnou 

srozumitelnost. 

 

Operativní řízení je souhrn řídících činností s cílem zajištění naplánovaného průběhu řízeních 

procesů (např. výroby, distribuce apod.) a to maximálně ekonomicky efektivními postupy. 

Uskutečňuje se v nejnižších organizačních jednotkách. [7], [8] 

 

V případě taktického a operativního řízení se sledují cíle odvozené od cílů vyšší úrovně, které 

jsou ovlivňovány zkušeností. Cíle jsou přiřazovány jednotlivých funkčním jednotkám, hraje 

zde velkou roli praxe. Hodnocení na této úrovni lze provést bezprostředně. Řídící pracovníci 

jsou zde úzce spojeni se svou funkcí, na rozdíl od strategického řízení, kdy jsou řídící 

pracovníci orientováni především na okolí firmy. 

 

Strategické řízení (strategický management) můžeme chápat jako nekončící proces, 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, který začíná vymezením základních 

cílů, vyhodnocení stavu (analýzu) v němž se firma nachází a formulací varianty nebo 

možných variant k jejich naplnění vhodné strategie. I zde je nezbytnou součástí kontrola a 

případná korekce průběhu realizace podle nových zjištění.[7] Schéma strategického řízení 

znázorňuje Obr. 4. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 
Poslání firmy  

a fíremní cíle 

 
Strategický 

management      

 
Externí a interní 

prostředí firmy 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 Jak by mělo fungovat strategické řízení [7] 

 

3.2 Hierarchie firemních strategií 
 

Ve firemní praxi je užíváno několik modelů strategie. Model znázorněný na Obr. 5 

prezentuje, jak jednotlivé hierarchie utváří několikarozměrné prostorové hierarchické schéma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Obr. 5 Hierarchie firemních strategií [7] 
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Corporate strategie vyjadřuje základní podnikatelská rozhodnutí. Je to zásadní rozhodnutí o 

tom, pro jaké odvětví, či v jakém druhu podnikání se firma bude realizovat, jaký 

podnikatelský záměr bude preferovat, co bude utlumovat apod. Tato strategie vytyčuje 

globální pohled na podnikání, určuje základní strategické cíle, vymezuje směr podnikání a 

cesty k jeho naplnění, neřeší však jednotlivé drobnější detaily realizace. 

Naznačuje taktéž směr business strategie, která se věnuje obchodním jednotkám (Strategic 

Business Unit - SBU) a jejich činnosti. Stanoví cílovou skupinu zákazníků, zkoumá jejich 

potřeby, případně technologie výroby. Do této strategie lze zahrnout také plánování, otázky 

konkurence. 

Business strategie již vyjadřuje základní strategické cíle a cesty, kterými lze dosáhnout 

úspěšné realizace pro určitou strategickou obchodní jednotku. Zahrnuje jednotlivé prvky 

marketingu uplatněné v dané obchodní jednotce, tj. [7]:  

 

 Product - soubor výrobků nebo služeb   

 Práce - cenová politika    

Place - vymezení trhu   

 Promotion - distribuční kanály   

People - lidské zdroje 

 Process - vývojové, zásobovací, výrobní, informační, distribuční procesy 

 Planning - plánování, řízení, organizace a firemní kultura 

  

Důležitou součástí Corporate strategie jsou rovněž základní metody (cesty) naplnění 

strategických cílů. Příklady [7]: 

 Market Penetration - rozšíření trhu 

 Market Development - vývoj nového trhu 

 Product Development - vývoj nového výrobku 

 Technology innovation - časté technologické inovace 

 Technology Service  - nabídka dalších služeb spojených s užíváním výrobku 

 Costumization - výroba na individuální přání zákazníka 

 Modularization - nabídka limitovaného počtu výrobku  

 

K problematice konkurenčního boje se využívají jiné dva typy strategie, tzv. diferenciační. 

Jsou to nákladová strategie (Cost leadership) a strategie odlišnosti (Differentation).  

Smyslem cílových strategií je dosažení dlouhodobých a trvalých pozitivních výsledků. [7] 

Funkční strategie pak vychází z business strategie, vytváří nejnižší úroveň firemní strategie, 

jejím úkolem je zajišťování správné funkce jednotlivých specifických oblastí v souladu 

s celkovým rozvojem firmy. Jednotlivé specifické strategie - marketingová, řízení lidských 
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zdrojů, rozvoje výrobků, informační technologie apod. jsou zde konkretizovány a 

podporovány. 

Mezi jednotlivými funkčními strategiemi určité SBU, mohou existovat také vzájemné 

horizontální vztahy. Jedná se o horizontální strategii. Ta je uplatňována ve firmě za účelem 

potlačení partikulárních zájmů jednotek SBU, které by případně mohly narušovat naplnění 

nadřazených firemních cílů, nebo také efektů, které jsou důsledkem jednotného postupu SBU 

v jejich základních činnostech - marketingu, zásobování, distribuce, řízení lidských zdrojů 

apod. Definuje strategické cíle, které jsou společné pro více SBU. 

 

Konceptem strategického řízení je tedy zaměření na udržování souladu mezi dlouhodobým 

směřováním (posláním) firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji i prostředím, 

ve kterém firma existuje. Mezi hlavní úkoly patří formulace strategií, kontrola a jejich 

realizace. 

 

3.3 Strategická analýza 
 

Strategická analýza je prováděna v podniku za účelem formulace firemní strategie. Vychází    

z reálných faktů, které analýza zjistila. Podle zaměření se může analýza dotýkat tří oblasti, 

které jsou pro formulaci strategické analýzy nezbytné: analýza vnějšího prostředí - analýza 

očekávání důležitých stakeholders - analýza interního prostředí firmy. Strategická analýza se 

stává východiskem strategického řízení a zároveň je funkčním konkurenčním nástrojem. 

3.3.1 Analýza vnějšího prostředí a její metody 

 

Analýza vnějšího prostředí se uskutečňuje vlastně ještě před zahájením činnosti firmy, proto 

by měla být provedena jako první. Vyhodnocuje vnější prostředí firmy, vývojové trendy jak 

ve společnosti, tak v ekonomice, bere v úvahu sociální a ekologické faktory, nové 

technologie, aktivity vládního sektoru, taktéž rizika i příznivé okolnosti, a zda má vůbec firma 

předpoklady být v daném prostředí úspěšná a rentabilní. 

 

Analýza vnějšího prostředí zahrnuje tři základní po sobě navazující kroky, kterými jsou: 

 1. Analýza dosavadní strategie a to jak je současná strategie naplňována. 

 2. Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí.  
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 3. Zhodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj firmy a 

      určení nových příležitostí a hrozeb. [6] 

 

Do analýzy vnějšího prostředí patří taktéž rozbory oborového okolí podniku a to zejména ve 

vztahu ke konkurenci. K důležitým tématům patří sektor zákazníků, identifikace kupujících 

(tj. třídy zákazníků a faktory ovlivňující jejich rozhodnutí nakupovat), demografické faktory 

(např. věk, příjmy jednotlivých věkových skupin), geografické faktory. Dále je analyzován 

sektor dodavatelů z hlediska dostupnosti, nákladů na energii, nákladů na pořízení finančního 

kapitálu včetně nákladů na pracovní síly. K důležitým otázkám se řadí téma konkurence a její 

vztahy k firmě, dosavadní vývoj, rentabilita odvětví vůči jiným odvětvím popř. existence 

nové konkurence v oboru nebo podobných firem v zahraničí a jejich případná přítomnost na 

místním trhu. 

 

Vstup nebo výstup firem do nebo z odvětví je závislý na bariérách vstupu/výstupu. Podle M. 

E. Portra tvoří úspěch přítomnosti firmy v odvětví několik faktorů. 

Bariéry vstupu: diferenciace výrobků, rozsah produkce, distribuční kanály, absolutní výhody 

v celkových nákladech a možná reakce současných podniků na vstup nového konkurenta. 

Bariéry výstupu: zvyky a stereotypy řídící pracovníků, utopení peněz ve výrobních 

prostředcích a vysoké přímé náklady na výstup. Tyto uvedené faktory působí zpravidla 

v kombinaci. [6] 

Klíčovými otázkami ke strategii vnějšího prostředí jsou pak konkrétní informace o podílu 

úspěšných konkurentů na trhu, znalost její strategie - cesty, jak toho dosáhli, jakou aplikují 

reklamu, zda vyvíjí nový výrobek, jaké mají strategické partnery, jejich investice apod. 

 

Výrazem portfolio analýza jsou označovány metody uplatnitelné při analýze vnějšího 

prostředí, mezi které se řadí [6]: 

 Matice růstu - podílu (growth - share matrix) označována jako BCG matice podle 

Bostonské konzultační skupiny Boston Consulting Group. Bere v úvahu dynamiku 

trhu a relativní podíl na daném trhu.  

 

 Matice atraktivity oboru - pozice firmy bere v úvahu atraktivitu oboru, která vyplývá 

z analýzy a diagnózy vlivu faktorů okolí a dále konkurenční pozici podniku v oboru, ta 

je vyhodnocena na základě analýzy a diagnózy vlivu interních faktorů. [v bodech < - 

5, 5 >] 
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 Matice přežití pak bere v úvahu prodejní pozici firmy a nákladovou pozici. 

 

K výše uvedeným metodám analýzy vnějšího prostředí náleží také metodický postup MAP 

(Monitor Analyse/Predict) sledující identifikaci relevantních faktorů, analýza dosavadního 

působení (retrospektivní analýza) a predikce vývoje (perspektivní analýza). S aspektem 

nových technologií pak počítá metoda scénářů. [6] 

 

Pro úspěšnou volbu strategie je vhodné tyto metody doplnit analýzou očekávání rozhodujících 

stakeholders, která odhalí jejich cíle a očekávání. Zde je možné uplatnit běžné metody a 

techniky výzkumu (rozhovor, dotazník apod.), ale je nutné brát v úvahu také specifika a 

motivaci respondentů.  

 

Jaké jsou vlastně informační zdroje pro analýzu okolí? Bezprostředními zdroji jsou 

masmédia, zaměstnanci, zákazníci, partneři, dodavatelé, akcionáři, státní úředníci. Dále 

písemné veřejně dostupné materiály jako tisk, rešerše, odborné časopisy, internet, strategické 

studie - průzkumy a prognózy, strategické informační systémy -  zejména velké firmy mají 

místo, kde jsou soustřeďovány a vyhodnocovány informace (SIS Strategic Information 

System, EIS Executive Information System) a speciální databáze (PIM Profit Impact of Market 

Strategy). K těmto kategoriím patří taktéž průmyslová špionáž. 

 

3.3.2 Analýza vnitřního prostředí firmy a její metody 

 

Jedná se o analýzu firemních faktorů. Mezi hlavní patří výrobní faktory, tj. půda, práce a 

kapitál. V současnosti je vhodné zaměřit se také na řadu dalších významných faktorů z 

kategorie informací, tj. kvalita managementu, firemní kultura, know-how, goodwill, image 

firmy, strategičtí partneři ad.  

V souvislosti s analýzou vnitřního prostředí firmy jsou centrem zájmu faktory vědecko-

technického rozvoje, např. možnosti využití výsledků vědecko-technického pokroku ve 

strategii firmy, což může vést ke zlepšení stávajícího výrobku nebo k vývoji nového. Různý 

význam mohou mít ve strategii marketingové a distribuční faktory. Pozornost věnovaná této 

činnosti je úměrná cílové skupině zákazníků, struktuře trhu, ale mohou ji ovlivnit i detaily, 

jako jsou hospodárnost kupní síly, fáze životního cyklu výrobku, účinnost reklamy, patentová 

ochrana apod.  
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U klasických výrobních faktorů se sledují kritéria výrobních nákladů ve srovnání s náklady 

konkurence, výrobní kapacita, flexibilita na požadavky zákazníka, spolehlivost, efektivní 

využití výrobních zařízení, hospodárnost využití energií, surovin apod. Faktory podnikových 

a pracovních zdrojů mohou v analýze prozradit míru účinnosti organizační struktury, účinnost 

informačního systému stejně jako pracovní klima a prestiž firmy.  

 

V praxi je užíváno několik metod analýzy vnitřního prostředí. Lze provést analýzu 

finančních zdrojů z hlediska „finančního zdraví“ a posouzení reálných perspektiv finanční 

politiky (ukazatele likvidity, ukazatele síly, ukazatele efektivnosti užití zdrojů, ziskovosti). 

V této oblasti může napomoci analýza rozdělování finančních zdrojů, pro delší časové 

období je pak užitečná tzv. matice funkčních oblastí. Při rozhodování o investicích firmy je 

uplatňována analýza současné a budoucí hodnoty peněz. 

 

Z výše uvedených typů analýz je patrná mnohovrstevnost problematiky a početnost úhlů 

pohledů, ze kterých může být analýza zpracovávána. Jejich konečné vyhodnocení napoví, 

které faktory jsou pro budoucnost firmy rozhodující a klíčové. Zde se k jejich identifikaci 

užívá tzv. key success factors (klíčové faktory úspěchu) s „7 S model“ viz Obr. 6. [6] 

Jednotlivé faktory jsou zde posuzovány v interakci a systémově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Model „7 S“ firmy McKinsey [6] 
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Zde je tento model vysvětlen podrobněji [6]: 

strategie 

struktura (obsahová náplň organizačního uspořádání) 

systémy řízení (prostředky, procedury, systémy k řízení - komunikaci) 

styl manažerské práce (přístup k řešení problémů) 

spolupracovníci (vztahy, funkce, aspirace, motivace, chování pracovníků)  

schopnosti (profesionální zdatnost) -  

sdílené hodnoty (ideje, principy, poslání) 

 

Závěrečnou fází strategické analýzy je diagnóza silných a slabých stránek firmy, které vedou 

k formulaci nových příležitostí a případných hrozeb. Podstatou této analýzy je identifikace 

faktorů a skutečnosti. Nejčastěji je používána metoda SWOT analýzy, soustředící se na 

určení konkurenční výhody (competitive advantage) a klíčových faktorů úspěchu (key success 

factors). Tato metoda může být využívána k řešení problematiky taktického nebo 

operativního řízení, případně retrospektivně. Exaktnost metody podléhá několika zásadám, ke 

kterým patří zejména účelnost, racionální přístup k výběru faktů, objektivita, přihlédnutí k síle 

působení jednotlivých faktorů, vyplývající z logické podstaty strategického návrhu. Každá 

slabina/hrozba by měla mít svůj protějšek, či opatření, které ji eliminuje. Viz např. Tab.1 [6]: 

 

Tab.1 – SWOT analýza 

Silné stránky 

 Jasné řídící kompetence? 

 Dobré konkurenční schopnosti?  

 Adekvátní finanční zdroje? 

 Schopnost inovovat výrobky?  

 Dobře formulovaná strategie?  
 

Slabé stránky 
 Absence jasného strategického řízení? 

 Zhoršující se konkurenční postavení? 

 Špatné sledováni prováděné strategie? 

 Příliš úzký výrobní program? 
 Nedostatek řídícího talentu? 

 

Příležitosti 

 Dodávat další skupině zákazníků? 

 Vstup na nové trhy? 
 

 

Hrozby 

 Vstup nového konkurenta? 
 Rostoucí ceny polotovarů? 

 

 

 

  

Klíčovými interními faktory se pak zabývá metoda SAP (Strategic Advantages Profile). 

Zaměřuje se na marketing, technický rozvoj, výrobu, zdroje a finance, kterým přisuzuje 

kladný, záporný nebo neutrální vliv. 

SWOT 
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3.4 Formulace návrhu strategie 
 

Po provedení strategické analýzy a diagnostice silných a slabých stránek firmy přichází 

poslední etapa analytického procesu a tím je formulace strategie. V této etapě se uskutečňuje 

jednak výběr rozumného množství strategických alternativ vedoucí k vyloučení strategické 

mezery a konečně výběr strategie, který bude ve firmě realizován. 

Základem je již zmiňovaná business strategie zahrnující rozbor problematiky výrobků, trhů 

funkcí. Poté lze přistoupit ke strategii konkurenční podstaty stanovující základní prostředky, 

formy konkurenčního boje a to dnes využívané nákladové strategie (cost leadership) a 

strategie odlišnosti (differentation). Příkladem diverzifikace je soustředěná a konglomerátní 

činnost firmy. Jedná se o důležitý faktor hladiny cen a odlišnosti výrobků nebo služeb. Tato 

sestava ukazuje čtyři základní alternativy, nazvané podle Portera generické strategie. [6] Tyto 

strategie se aplikují jak na interní, tak na externí rozvoj. 

 

Následující krok při formulaci strategie je předložit možné alternativy, ze kterých bude pro 

firmu vybrána optimální. K těmto alternativám náleží zejména a základní čtyři druhy strategií: 

 

Strategie stability - pokračování činnosti a zaměření na zlepšení postupů v jednotlivých 

oblastech. Tato cesta je méně riziková, uplatňuje se ve stabilním prostředí nebo v období po 

velkých změnách. 

 

Strategie expanze - orientace na nové výrobky, nové trhy, rozhodnutí zaměřit na rozšiřování. 

Využívá se při slibných příležitostech, v měnících se podmínkách, motivací jsou lepší 

finanční požitky. 

 

Strategie omezení - redukce rozsahu výrobků, trhů nebo funkcí, rozhodnutí směřují k zúžení. 

Uplatňuje se v případech špatných výsledků, ztráty, při výrazných hrozbách a slabých 

stránkách firmy. 

 

Kombinovaná strategie - využívá různé druhy strategie simultánně nebo sekvenčně 

(postupně). 
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Podle přístupu k naplňování určité strategie rozlišujeme ofenzivní (aktivní) a defenzivní 

(pasivní) strategii. Obecný princip je, že strategie by měla být respektovat osvědčená a 

nadčasově platná racionální kritéria [6]:  

 

1. úspěch ve srovnání s konkurenty, spokojení a věrní zákazníci, dobré vztahy 

2. respekt k strategickým cílů daných vnějším prostředím 

3. respekt k vývojovým trendům - internacionalizace, globalizace, intelektualizace 

4. efektivní využití zdrojů 

5. bezpečná a stabilní pozice - usilování o monopol, oligopol 

6. získat trvalé výhody - nízké náklady, vlastní majetek 

7. spolehliví partneři, nezávislost 

8. respekt k moderním trendům managementu 

9. etika a ekologická disciplína      

 

3.5 Výběr optimální strategie a realizace 
 

Při výběru optimální strategie dochází k rozhodování a selekci možných variant strategií a je 

tedy nutné přihlédnout k té, která zaručí dosažení vytyčení strategických cílů, s ohledem na 

zmenšení strategické mezery. Malá strategická mezera vyplývá z relativně stabilního okolí 

s dostatkem silných stránek firmy, pak je třeba podporovat stabilitu a zaměřit se na interní 

varianty strategie. V případě expanze je vhodné využít defenzivních, horizontálních a 

příbuzných variant. Při velké strategické mezeře směřujeme k expanzi se změnami 

v oblastech podnikání s využitím ofenzivních, nepříbuzných externích variant strategického 

rozvoje. Vybraná strategie by měla tedy splňovat podmínky vhodnosti, přijatelnosti a 

uskutečnitelnosti. [6]  

Realizace vybrané strategie je výsledným krokem celého procesu. Její úspěšnost podléhá 

několika předpokladům. V prvé řadě jsou to dobré organizační podmínky pro rozpracování 

přijaté strategie, delegované pravomoci a kompetence a jejich jasné vymezení např. směrnicí. 

Pokud nová strategie přináší změny v široké sféře, vyžaduje rozpracování do podrobnějších a 

návazných plánů, srozumitelných i pro nejnižší úrovně firmy. Naplňování strategie je 

především o informování a motivaci. V tomto mohou napomoci metodiky, o které se mohou 

vedoucí pracovníci opřít. Nezbytnou součástí je také kontrola, mimo jiné také jako zpětná 

vazby, jak je strategie ve firmě implementována. [16] 
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4 VZTAH FIREMNÍ KULTURY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ   
 

Strategické řízení na základě strategické analýzy je nedílnou součástí firemní kultury. Tento 

ambivalentní vztah je pro firmu klíčový, neboť ovlivňuje její výkonnost úspěch v podnikání. 

Přičemž záleží na volbě stylu řízení. Direktivní styl řízení a participativní styl řízení se 

osvědčuje úspěšně v bezprostřední návaznosti na charakter firmy a jejich jednotlivé úrovně. 

Úkolem manažerů je získat pracovníky pro své vize a strategie firmy a hledat cesty, jak 

zmenšit propast mezi podřízenými a řídícími, aby se přirozeně podpořila jejich motivace a 

eliminovalo se nežádoucí chování na pracovišti. Je na odpovědných manažerech, jakým 

způsobem budou utvářet vztahy ve firmě tak, aby lidé podporovali a naplňovali její cíle. Zde 

je nutné rozlišit termíny vedení (lidské hledisko, vizionářství, inspirace, motivace) a řízení 

(plánováním, organizování, koordinace, nařizování a kontrola). Na toto téma je vypracována 

řada studií. Eduard Mazák uvádí např. tři teorie vůdcovství - teorie povahových rysů, chování 

a situační teorie. [11] 

Souvislost mezi řízením firmy a firemní kulturou předpokládá, že nová firemní kultura je úzce 

spojená se změnou manažerského stylu. V současnosti je upřednostňován princip vůdcovství 

(leadership) vyznačující se plochou organizační strukturou preferující procesní a projektový 

přístup, kulturu založenou na kompetencích a na zákaznickém přístupu vně i uvnitř firmy a 

možnosti osobního rozvoje. Preferuje se komunikativnost, otevřenost, pozitivní myšlení, 

humor, spontánnost, schopnost rychlého osvojení nových poznatků a kreativita. [11] 

V současnosti se jeví hlavní myšlenkou v této problematice sjednocení pojmu strategického 

řízení a strategie s cílem zvýšit praktickou aplikaci teoretického konceptu. [10] 

 

4. 1 Implementace prvků silné firemní kultury 
 

Implementace prvků silné firemní kultury znamená realizovat kulturní změnu. To zasahuje 

firmu v mnoha aspektech a na všech úrovních. Úspěšná kulturní změna vyžaduje povědomí o 

současné kultuře, povědomí o požadované budoucí kultuře, včetně systematického řízení 

politiky přijetí a mechanismů změn. 

Mazák zdůrazňuje lidský rozměr firemní kultury a úspěšné firemní změny. To znamená práce 

na vnímání, postojích a hodnotách pracovníků, jejich motivace, stejně jako budování vztahu 

k zaměstnancům a k zákazníkovi.  Kulturu manažera považuje Mazák jako významnou 

součást firemní kultury, dále zdůrazňuje proces učení a význam rozhodování. Manažer mění 

chování zaměstnance, vůdce mění jeho hodnoty a postoje. [11] 
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Změny firemní kultury lze dosáhnout kombinací personálních, strukturálních a systémových 

změn za předpokladů, že existuje jasná strategická představa, věrnost nejvyššímu 

managementu, vedení podporující organizační změny i měnící se členové organizace. 

Součástí změny musí být uplatnění s náležitou vizí. [11] 

Podle Dobsona (1988), který navrhl čtyřstupňový model kulturní změny, se změny týkají 

zejména těchto oblastí [11]:  

 

1. aktivní role řízení lidských zdrojů 

(přijímání, povyšování, propouštění pracovníků - prosazování zastánců změny 

a eliminace jejich odpůrců) 

2. reorganizace a restrukturalizace 

(kariérní růst, vlivné pozice pracovníkům požadovaných kvalit) 

3. účinné sdělování nových hodnot 

4. změny systému za účelem posílení nových názorů a hodnot  

 

Existují však také bariéry, jejichž zvládnutí je někdy v praxi obtížným úkolem. 

Sedm překážek [6] : 

 

1. Úrovně - kultura existuje na řadě úrovní. 

2. Všudypřítomnost - šířka a hloubka firemní kultury. 

3. Implicitnost - změna je obtížná. 

4. Socializace - hluboké historické kořeny kultury. 

5. Političnost - vztah k rozdělení moci, skupiny lpějící na existenci staré firemní kultury. 

6. Pluralita - více kultur, subkultur. 

7. Vzájemná závislost - spojení s politikou organizace, strukturou, systémy, lidmi a prioritami. 

 

 

4. 2 Sdílení vize 
 

Pozitivním předpokladem a cílem implementace dobré firemní kultury je sdílení vize, to 

znamená mít jasný obraz, kam firma směřuje (nosná, silná myšlenka, motivační, kreativní, 

podnikatelská, realizovatelná, přitažlivá). Zde jsou důležití klíčoví pracovníci s potřebnou 

dávkou charisma nebo dominantní koalice se schopností přesvědčovat o správnosti. Vizi musí 
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sdílet nejen manažeři, ale také všichni zaměstnanci. Pro tento krok je termín - sdílení poslání - 

dává odpověď na otázku proč se tak děje a může být vyjadřováno např. publikováním. 

Sdílené hodnoty jsou vyjádřeny slovy důvěryhodnost, respekt, odpovědnost, péče, 

spravedlnost a rovné zacházení. Tyto hodnoty mohou vyjadřovat termíny jako profesionalita, 

etické jednání, kvalita, dynamika, kooperace a znamenají především sounáležitost tedy 

pozitivní postoj zaměstnanců k firmě, ochotu spolupracovat. Sdílení společných norem je 

vyjádřeno dodržováním pravidel, jasnými standardy chování, akceptace společných norem 

funguje navíc jako neformální kontrola. Pravidel však nesmí být mnoho a musí být snadno 

zapamatovatelné. 

 

4. 3 Úloha lidského faktoru 
 

Určujícím dominantním prvkem firemní kultury je, jak vyplývá z předchozích kapitol, lidský 

faktor.  Naplnění firemní vize odpovídá taktéž styl vedení, v současnosti preferovaný formou 

strategie vůdcovství. Zde funguje několik nástrojů, jimiž je vize uváděna v život: 

Psychologická smlouva mezi zaměstnancem a firmou, kdy různé typy kultur vyžadují různé 

psychologické smlouvy (klíčové kompetence zaměstnance). 

Motivace znamená vůli k výkonu [11]. Motivační systém firem vede k dlouhodobým 

pozitivním výkonům a tedy k úspěšnému dosažení cílů. Dobrá firemní kultura se vyznačuje 

kvalitním motivačním systémem. Mezi motivující aspekty patří uznání jejich práce, pocit 

zodpovědnosti, možnost kariérního růstu, důvěra a podpora vedení. 

Při výčtu faktorů ovlivňující firemní kulturu nelze opomenout významný element a tím je  

manažerská etika. Úloha manažerů ve firmě zejména ve fázi změn je totiž klíčová. Jejich 

postupy by měly být jednotné a v souladu s manažerskou etikou (etickou odpovědností). Právě 

v jejich kompetenci je budování etického organizačního klima, které přinese firmě výhody, 

jako jsou dobré vztahy se zákazníky, kvalitní personální zázemí, důvěryhodnost a 

spokojenost. 

Dobrá firemní kultura je tedy v přímé souvislosti s dosahování špičkové výkonnosti a 

etického jednání. Cíle jsou prezentovány jako příležitost. Hodnoty jsou vyjadřovány jasně a 

působivými formulacemi, s nimiž mají zaměstnanci důvod se ztotožnit. Implementace 

strategie jsou znázorněny na Obr. 8. 
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Obr. 8 Proces implementace strategie [10] 
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5 ANALÝZA FIREMNÍ KULTURY FIRMY 
 

Předmětem analýzy firemní kultury je uvažovaná obchodní společnost, která je součástí 

koncernu s mezinárodní působností sídlící v Německu. Je to firma s bohatou tradicí, její 

historie sahá do roku 1908 a v současnosti patří k největším světovým prodejcům stavebních 

strojů. Ve 30 zemích světa zaměstnává v celkem 190 pobočkách na 6 900 osob. Strukturu 

koncernu tvoří pět strategických obchodních jednotek spolupracujících napříč všemi zeměmi, 

ve kterých koncern působí.  

V roce 2013 byl dosažen plánovaný obrat koncernu 2,57 mld. Eur a zisk před zdaněním činil 

95 mil. Eur. Uvedená společnost je výhradním dealerem stavebních strojů a motorů, 

manipulační, drticí a řídící techniky. Obsahem činnosti koncernu je výroba a prodej. Na 

českém trhu působí přes čtyřicet let a od roku 1991 se realizuje prostřednictvím obchodního 

zastoupení ve 13 pobočkách. Ty fungující jako společnosti s ručením omezeným s přehlednou 

dvouúrovňovou organizační strukturou. Hlavním předmětem činnosti české firmy je: 

 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,  

 opravy pracovních a zemědělských strojů, 

 zprostředkovatelská činnost v obchodě, 

 leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.  

 

Vedení společnosti sídlí v Praze, dozorčí rada, která řídí společnost prostřednictvím dvou 

jednatelů. Jednotlivé pobočky jsou pak řízeny oblastními řediteli. Je zde zaměstnáno na 372 

zaměstnanců. Některé požadavky jsou plněny formou outsourcingových služeb. Společnost je 

držitelem několika certifikátů, dokládající její kvalifikaci.  

 

Z výročních zpráv z let 2010 - 2013 je patrno, že firma prošla obtížným obdobím, které 

zapříčinilo značný pokles zisku. Pokles byl způsoben zejména vnějšími faktory vyplývajícími 

z celosvětové ekonomické recese, která se významně promítla do sektoru stavebnictví, v 

němž z větší části firma podniká.  
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5.1 Strategie firmy 
 

Hlavní činnost firmy spočívá v prodeji produktů, je tedy silně zaměřena na klienty. 

Z tohoto faktu vyplývá orientace strategie na tři důležité oblasti:   

    

RŮST - STABILITA - VÝKONNOST 

 

Strategie založená na principech růstu, výkonu a stability doplňuje model „zasít - vyrůst - 

sklidit“ (seed - grow - harvest) na Obr.9. Tato strategie je ve firmě dlouhodobě a důsledně 

aplikována. Základem tohoto modelu je sledování zákazníka od začátku jeho obchodního 

cyklu a nabízení relevantních řešení v každém z jeho stádií.  Kombinace těchto dvou přístupů 

ve správném poměru povede k vyššímu zisku, stabilitě i rozvoji společnosti. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 prodat co nejvíce strojů          realizovat ziskové  

 se servisními službami              obchody s úměrným rizikem 

 

 

 

 

     zaměstnat a udržet ty nejlepší 

       zaměstnance 

 

Obr. 9 Schéma strategie firmy. Zdroj: Výroční zpráva 2013. [firma XY] 

 

Klíče k naplnění této strategie vidí společnost v lidském potenciálu, který tvoří přidanou 

hodnotu pro zákazníka a zároveň utváří obraz společnosti v očích obchodních partnerů. 

 

5.2 Firemní hodnoty 
 

Firemní hodnoty existují ve společnosti již od jejího založení, staly se jejím základním 

kamenem a pomohly společnosti stát se jedničkou na trhu v obchodu se stavebními stroji. 

K prioritám firemním hodnot patří inovace, partnerství se zákazníky, prvenství na klíčových 

KONCERN 

RŮST (growth) STABILITA (stability) 

VÝKON (performance) 
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trzích, tvoření hodnot a zisku, orientace na budoucnost, úspěch díky dobrým zaměstnancům a 

společenská odpovědnost.  

Aktivní a inovační přístup k zákazníkovi vnímá firma jako nejúčinnější nástroj v orientaci a 

flexibilního řešení dynamiky vývoje trhu. Jako mezinárodní firma si společnost uvědomuje 

svou roli v celospolečenském klimatu a proto je její zásadou vést obchod eticky, eliminovat 

konflikty zájmů, korupci nebo mystifikaci klientů. Tímto se snaží vedle poskytování vysoce 

kvalitních produktů a služeb svým zákazníkům přispět ke zlepšení určitých společenských 

aspektů, což projevuje zejména podporou sportu i různých charitativních projektů. 

Je zřejmé, že záměrem společnosti je naprostá orientace na zákazníka, vysoká kvalita 

produktů, zaměření na inovace a společenská odpovědnost. Finanční audity provádí nezávislá 

auditorská firma, která podává zprávu včetně rozsahu ověření, kterou firma zveřejňuje ve 

svých výročních zprávách. 

5. 3 Zhodnocení firemní kultury ve společnosti 
 

 Image firmy a působnost na vnější okolí. Tato složka je velmi dobře rozpracována. 

Primárním segmentem je logo, které firmu charakterizuje a od něj se také odvíjí 

firemní barvy přítomné na tiskových materiálech, ale především na výrobcích, které se 

tímto odlišují od konkurence. 

 Charakteristicky působí také barevně koncipovaný firemní areál a webové stránky. 

 Internetová vizualizace reprezentuje charakter firmy a zahrnuje taktéž četné odkazy na 

všech oborových serverech (zlaté stránky firem, top kontakt, firmy.cz, apod.), včetně 

aktuálních tiskových zpráv informujících o chodu firmy, novinkách či akcích 

týkajících se produktů, doporučení včetně fotogalerie. Prezentační funkci plní taktéž 

reklama a sponzoring. 

 Firemní komunikace je nastavena účelně a efektivně. Komunikační kanály tvoří 

porady vedení, porady jednotlivých útvarů - poboček, v případě potřeby také schůzky 

k aktuálním zakázkám nebo případným reklamacím.  

 Vnitřní komunikace je realizována prostřednictvím e-mailu, sdíleného adresáře, iPadů 

a softwarů k řízení vztahů se zákazníky. Informace o dění ve firmě zajišťují také 

setkání se zaměstnanci pořádané každého čtvrt roku. Jednou ročně se koná 

mezinárodní setkání klíčových zaměstnanců evropských firem. Součástí setkávání je 

vyhodnocení a diskuse k podpoře sdílení vizí, předávání variant, nápadů apod. 

Pobočky s největším podílem na celkovém objemu prodeje jsou oceněny finančně i 
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bonusy, podobně jsou oceňováni úspěšní zaměstnanci (prodejci). Mezi zaměstnanci 

převažují muži, což je dáno předmětem činnosti. Kompetence jsou jasně vymezeny a 

respektovány. Fluktuace zaměstnanců je minimální, firma má zájem o udržení 

klíčových zaměstnanců. 

 Komunikace s klienty je zajišťována zejména osobními kontakty a to kontinuálně. 

K získávání nových zákazníků a kontaktů slouží vedle osobního oslovení případných 

adeptů především veletrhy, které jsou významnou příležitosti k intenzívní prezentaci 

firmy i představení nových či aktualizovaných produktů. Vyhledávání se děje na 

základě průzkumu trhu a celkového stavu odvětví ve vztahu k ekonomicko situaci. 

5. 4 Analýza firmy 
 

Pozice firmy na trhu je vzhledem k jejímu rozsahu produktů a služeb velmi silná. Základem je 

šíře sortimentu a kvalita. Vzhledem k výrobě produktů v zahraničí je cena ovlivňována 

pohybem kurzu koruny vůči cizí měně. Ceníky jsou platné po období jednoho roku. 

Kvantitativní změny ve vývoji světové ekonomiky, ekonomická krize, krize stavebního 

sektoru, pokles rozsahu stavebních prací, zastavení zakázek a řada dalších faktorů vedly k 

nutné změně konkurenční politiky. V předchozích letech 2012 a 2013 se společnost rozhodla 

soustředit se na připomenutí tradice svých firemních hodnot. 

Reakcí na ekonomickou situaci a výsledek hospodaření firmy byla změna organizační 

struktury. V roce 2012 došlo k optimalizaci organizační struktury s cílem zvýšit mobilitu a 

efektivitu a díky sdílení zkušeností a dovedností zvýšit know-how v rámci skupiny, což 

umožnilo efektivnější řízení jednotlivých společností, rychlejší reakci na tržní trendy a změny 

v zákaznickém chování. Změny se týkaly především zúžení počtu zaměstnanců a orientace na 

zvýšení objemu prodeje strojů, což vedlo k výraznému zlepšení hospodářského výsledku 

v roce 2013 oproti předchozímu roku. Ke kladnému výsledku přispěly také zásadní kroky 

v chodu nájemní flotily půjčoven strojů a jednorázový prodej přebytečných skladových 

prostor. Výsledek byl poznamenán taktéž přípravou na ukončení aktivit v oblasti prodeje nové 

manipulační techniky. 

V roce 2014 společnost plánovala pokračovat v nastoupeném trendu a zaměřit se na 

zkvalitnění interních procesů, zejména na zvýšení efektivity v oblasti nákupu zboží a služeb a 

skladového hospodářství.  Do hospodářského výsledku roku 2014 měl významně zasáhnout 

nákup divize důlních strojů z roku 2013, stejně jako zmíněné utlumení aktivit týkající se 

manipulační techniky. S ohledem na vnější faktory firma počítá s pomalým oživováním 
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ekonomické situace v České republice iniciací velkých investorských projektů, které by mělo 

oživit potenciál k rozvoji služeb a prodeje produktů firmy. 

 

K analýze firemní kultury firmy je vybrána metoda SWOT analýzy, která může poukázat na 

pozitivní a negativní stav, tendence i budoucnost firmy znázorněné v Tab. 2.  

 

 

Tab. 2 SWOT analýza firmy 

 

 

Silné 

 jasná strategie 

 součást nadnárodního koncernu 

 dlouholetá tradice na trhu 

 kvalita výrobků 

 špičkové technologie 

 spolehlivost, dobrá pověst 

 široká škála nabídky produktů 

 bohatá síť kontaktů s klienty 

 řešení problémů na míru 

 finanční opora (leasing) 

 široká možnost prezentace 

 nízká fluktuace zaměstnanců 

 dobré komunikační kanály 

 věrnostní benefity, motivace 

 

slabé 

 závislost na vnějších faktorech 

 hranice programu oboru 

 silná image (ve smyslu menší 

pružnosti) 

 přítomnost silné konkurence 

 dynamika strategických změn 

 proměnlivost kurzu koruny 

 cenová flexibilita 

 omezený okruh klientů 

 

Příležitosti 

 rozšíření oboru na komunální 

hospodářství 

 posílení image formou prezentace 

 stabilita vnějších faktorů 

 zvýšení čerpání z prostředků EU 

 propojení strategických skupin 

 využití nových technologií 

 oživení ekonomiky 

 

   hrozby 

 stagnace trhu, snížené akvizice 

 silná/slabá koruna 

 ohrožení stability stavebního sektoru 

 nepříznivá vládní politika 

 zánik odběratelských firem 

 pomalejší růst trhu 

 snižování počtu zaměstnanců 

 slučování poboček 

 omezení produktů a služeb 

 

 

 

Uvedená SWOT analýza dokládá propojení firemní kultury firmy s jejími výsledky. 

Z uvedené analýzy jsou zřejmé dominující silné stránky firmy a hrozby. Silnou stránkou 

firmy je účast v nadnárodním koncernu, která umožňuje nabídku široké škály produktů, tj. 

stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů a komplexibilita produktů je doplněna 

návazným energetickým řešením. Dlouholetá tradice a silné zázemí mateřského koncernu 
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zaručuje firmě propracované image, známku spolehlivosti, kvality a špičkové techno logie. 

V rámci prohloubení firemní kultury se např. společnost zapojila do mezinárodního 

koncernového projektu Z-Brand, jeho cílem je posílit identitu koncernu ve všech oblastech 

světa, kde působí. 

 

Firemní kultura zmíněné společnosti je vzhledem k tradici a velikosti důsledně propracována. 

Vykazuje racionální základ, jasnou myšlenku a efektivitu a to jak z hlediska vnitřních faktorů, 

což je zřejmé z nízké fluktuace zaměstnanců, tak z vnímání a chování zákazníků, kteří 

využívají produktů firmy dlouhodobě. Vnitřní okolí firmy lze charakterizovat jako spokojené. 

Zaměstnanci jsou motivování. Jejich kvalifikace je doplňována vzděláváním a výkony 

bezprostředně vyhodnocovány stejně jako oceňování úspěšných.  

Uvedená společnost je charakteristická silnou orientací na klienty, čemuž odpovídá firemní 

kultura společnosti, kdy se všechny aktivity firmy přizpůsobují a podřizují tomuto zřeteli.  

Firma disponuje bohatou sítí kontaktů, věrnostními benefity pro stálé zákazníky. Péče o 

klienty je adresná, zajišťována osobními kontakty s nabídkou včasného řešení ušitého na 

míru. 

Na druhou stranu hrozby ukazují, že je do značné míry závislá na vnějších podmínkách, na 

jejichž přítomnost nemá firma velký vliv a čemuž musí nutně podřizovat svou strategii s 

cílem eliminovat případné negativní vlivy a to novými variantami a možnostmi, např. 

úspornými opatřeními uvnitř firmy. Firma využívá kombinované strategie.  

K oživení obratu firmy je možné přistoupit na základě získání nových informací, po kterých 

mohou být provedeny potřebné kroky a některé změny. Ve vztahu k okolí firmy je možné 

aktualizovat data o nabídkách konkurenčních firem a zhodnocení rozdílů a shod s obsahem 

současné firemní nabídky, což umožní vyčlenit konkurenční výhody. Dále provést monitoring 

trhu stavebních prací v regionu, sledovat případné nové realizace a nové firmy v oboru. 

Klíčová je práce s klienty, kteří jsou v tomto směru největším potenciálem. Zde se nabízí 

provést důkladné rozhovory s klienty pro lepší pochopení jejich potřeb. Znalost jejich situace 

a motivy rozhodování umožní lépe poznat jejich názory na nabízené výrobky a služby a 

naskytne se tak nový prostor pro případné individuální nabídky. 

Na základě získaných informací je možné stanovit reálné a konkrétní cíle pro získání nových 

kontraktů a vypracovat marketingový plán, který nastíní postup a podrobné rozvedení až do 

konkrétních akcí včetně zavedení potřebných financí do firemního rozpočtu. Tyto informace 
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musí být sdíleny uvnitř firmy. Komunikace na jednotlivých úrovních i mezi jednotlivými 

úrovněmi je proto nezbytná a je možné ji posílit předmětově zaměřenými meetingy, na 

kterých jsou předávány tyto informace:   

 analýza stavu oboru v regionu se zřetelem na nové příležitosti, 

 analýza nabídky firmy – zjištění konkurenční výhody, 

 organizace distribuce úkolů s cílem zvýšit produktivitu zaměstnanců,  

 aktualizace adresáře zákazníků – osobní kontakty, rozhovory o jejich potřebách, 

 posílení komunikace uvnitř firmy - sdílení nových informací o klientech, 

 marketingová kampaň – propagační materiály zajímavé pro nové klienty, 

 cílené akce pro klienty, 

 vyčlenění financí na získávání nových kontraktů. 
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6 ZÁVĚR 
 

Definice pojmu firemní kultura se těší mnoha interpretacím, jejichž společným jmenovatelem 

zůstává skutečnost jejího bezprostředního vlivu na stav a fungování firmy. Výstižným 

schématem definice firemní kultury je tzv. Scheinův třívrstvý model firemní kultury, jež 

obsahuje chování, hodnoty, předpoklady a názory, které ve firmě panují.  

Pro zhodnocení firemní kultury je nutno přistoupit k analýze, jejíž výsledek zahrnuje vnitřní a 

vnější faktory, které mohou firmu do velké míry ovlivňovat zejména v souvislosti s obsahem 

podnikání. Posoudí rovněž determinanty, které firmu charakterizují a pokud jsou velmi silné, 

mohou ovlivnit její výkonnost. Dobrá firemní kultura přináší do subjektu mnoho pozitiv, 

mimo jiné může být velmi dobrým komunikačním nástrojem, ale také velmi dobrým 

konkurenčním nástrojem, což firmě poskytuje neocenitelnou výhodu. 

Povaha a tvorba firemní kultury vychází z vlastní strategie firmy, která je realizována řízením 

na strategické úrovni s celofiremní platností a je projektována v dlouhodobém horizontu. 

Vztah firemní strategie, strategického řízení a firemní kultury je tedy velmi těsný. Definici 

firemní strategie zpracovává strategická analýza, která na základě zvolené metody vyhodnotí 

realitu a uvede vhodné alternativy. Důsledná implementace jednotlivých strategicky 

významných prvků se děje realizací velké řady změn a jedná se proto o nikdy nekončící 

proces. Významným činitelem jsou přítomnost sdílené vize a úloha lidského faktoru, zejména 

zásady manažerské etiky. 

Ukázkovým příkladem silné firemní kultury je firma s dlouholetou historií, jejíž analýzu práce 

předkládá. Doporučení, které ze SWOT analýzy vyplývá, se týká řady kroků, ke kterým by 

měla firma přistoupit. Z vnějších faktorů to jsou: důsledné sledování, diagnostika a analýza 

vnějšího prostředí firmy, dynamická reakce na závěry analýzy, kreativní práce se zákazníky, 

oživení pracovního týmu novými zaměstnanci, kteří mohou přinášet nová řešení. Dále je 

možné využívat vymožeností nových technologií v komunikaci, což umožní úsporu času i 

nákladů na provoz firmy. Obsahem koncepce budoucího rozvoje firemní kultury by měla být 

cílená prezentace kvality produktů, rozvíjení dobrých vztahů s klienty, udržování dobrého 

klima uvnitř firmy a v neposlední řadě hledání nových přístupů zajišťující konkurenční 

výhody, k čemuž mohou napomoci výstupy analytických recenzí. 
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Příloha č. 1 Strukturální pojetí Charlese Handyho (1989) [11] 

 

 

 

 

 

MOCENSKÁ KULTURA 

 typická pro malé podnikatelské firmy, 

 moc leží ve středu 

 modelově připomíná pavučinu 

 neformální komunikace 

  jasné mocenské vztahy  

 přijímá se zdroj centrální moci 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKČNÍ KULTURA 

 typická pro velké byrokraticky řízené 

firmy 

 symbolicky připomíná řecký 

sloupový chrám  

 vedení a průčelí nese  hlavní linii 

firmy  

 klasický organizační pavouk, 

 koordinace probíhá malou skupinou 

manažerů směrem dolů 

  dělba na úseky s definicí práce 

 účelová dělba práce  

 neosobní organizační život  

 stabilní prostředí s důrazem na 

efektivitu 

 

 

 

 

ÚKOLOVÁ KULTURA 

 typická pro organizace s maticovým 

typem řízení  

 projektové řízení  

 moc leží na průsečících  

 horizontálně vertikální model 

 týmová kultura projektových týmů 

 často pružnější než funkční kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBNÍ KULTURA 

 společnost jedinců 

  kteří hledají ve sdružení svých sil 

cestu k realizaci osobních cílů 

 důležitost jedince  

 mocenská struktura galaxie 

 oboustranný užitek jedinců a 

organizace  

 typické pro profesní kultury (účetní, 

auditorské firmy, makléři ap.) 

 formální řízení je velmi omezeno 

 neformální komunikační vztahy  

 neexistuje žádný prvořadý cíl 

 

 

  


