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ANOTACE 

Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila firemní kulturu, která spočívá v celkovém 

pohledu na svět a v přístupu k životu, práci, lidem i sobě samým. Cílem mé práce je 

analýza podnikové kultury ve společnosti, podnikající v oblasti služeb a zjištění její síly, 

protože silná podniková kultura má vliv na úspěšnost firmy jak z hlediska 

ekonomického, tak z hlediska vnímání okolí. V teoretické části jsou shrnuty základy 

podnikové kultury, její členění, typologie.V praktické části je představena společnost 

DORA Security, a.s. a vyhodnocení dotazníkového šetření. V práci uvádím výstup 

z projednání výsledků průzkumu s ředitelem společnosti. Výsledkem bakalářské práce 

je nalezení vhodných opatření a návrhy pro další práci ve společnosti. 

 

Klíčová slova : firemní kultura, analýza, typologie 

 

ANNOTATION OF THESIS 

As a principal issue of my bachelor’s thesis I have chosen the firm culture,  which is 

about the general firm’s view of the world, the approach to the life, work, people and to 

itself. The main goal of the work is the analysis of the firm culture in the company 

being in the business in the services area and the finding of its power. Only the strong 

firm culture has an effect of the success and profitability of the company from both, the 

economic aspekt and also from the point of view of the public perception. In the theory 

part there is the basic summary of the firm culture, its structure and typology. In the 

practical part there is the introduction of the company DORA Security, a.s. and the 

analysis of the questionnaire survay. At the end you can find the results from the 

discussion about the survay with the director of the company. My work tries to find the 

suitable measures and the proposals for the next work in the company by application the 

real strong and proper firm culture. 

 

Keywords:  firm culture, analysis, typology 
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ÚVOD 
 
 
 

„Firemní kultura může být považována za lepidlo, které drží 

organizaci pohromadě skrze sdílení hodnotových vzorců. 

Kultura se zaměřuje na hodnoty, mínění a očekávání, 

které členové společně sdílejí“ 

 

 Caren Siegel a Joane Martin 

 

 

Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila firemní kulturu. Kultura spočívá 

v celkovém pohledu na svět a v přístupu k životu, práci, lidem i sobě samým a k životu 

jednotlivých spolupracovníků. Silná podniková kultura má velký vliv na úspěšnost 

firmy z hlediska výkonnosti, ale i z hlediska vnímání okolí. Velkou roli zde hraje 

management, jehož úloha spočívá ve sladění cílů jednotlivých zaměstnanců, skupin, 

protože silná podniková kultura slouží jako prostředek ke zdokonalování mezilidských 

vztahů uvnitř i vně společnosti. Podniková kultura vytváří první dojem, který si lidé 

udělají při kontaktu s firmou, jejími produkty, reprezentanty a zaměstnanci. Vytváří 

podmínky pro emoce, pocity a celkové hodnocení firmy s jejím okolím.V dnešní době 

oceňujeme především chování zaměstnanců v rámci vydaných nařízení, směrnic. Řada 

firem se řídí filozofií, že je výhodné nedělat chyby.  

Firemní kultura je chápána jako soubor všeobecně reflektovaných hodnot, 

představ, přístupů, deklarovaných norem a vztahů, který se dlouhodobě projevuje v 

individuálním i skupinovém chování zaměstnanců a odlišuje vhodné chování od 

nežádoucího. Podniková kultura je výtvorem lidí – zaměstnanců firmy. Je fenoménem, 

který významně ovlivňuje míru prosperity firmy. Je v zájmu firmy se problematikou 

firemní kultury zabývat, je v zájmu firmy se firemní kultuře věnovat. 

Cílem mé bakalářské práce je zjištění síly podnikové kultury ve společnosti 

DORA Security, a.s., protože silná podniková kultura má vliv na úspěšnost firmy jak 
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z hlediska ekonomického, tak z hlediska vnímání okolí. Společnost podniká v oblasti 

služeb a dává práci lidem v pěti krajích České republiky. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části se budu snažit 

shrnout teoretické základy podnikové kultury, co je to „firemní kultura“, nastínit 

pohledy různých autorů, členění podnikové kultury, její typologii. 

V praktické části je provedena  analýza podnikové kultury společnosti DORA 

Security, a.s., popisuji základní informace o společnosti i její organizaci. Metody 

průzkumu jsem zvolila studium firemních dokumentů a sociologický průzkum (forma 

písemného adresného dotazování). Na základě zjištěných výsledků jsem provedla 

vyhodnocení výzkumu a vyvrácení nebo potvrzení stanovených hypotéz. Okruhy 

zkoumání jsou: 

- jak silná firemní kultura v této firmě je 

- jak jsou spokojeni zaměstnanci se systémem odměňování 

- jak pracovní  prostředí pozitivně působí na přístupy zaměstnanců k práci. 

Hypotézy jsou formulovány v praktické části této práce. 
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1 Teoretická část 

1.1 Pojem firemní kultura 
V dnešní době je poměrně náročné uspět na trhu. My, zákazníci, nedokážeme 

rozpoznávat mezi výrobky jednotlivých firem rozdíly, protože jsou mnohdy minimální, 

zvlášť u stejného druhu výrobku. Je tedy důležitá identifikace značky. Pojmem 

podniková kultura rozumíme v marketingu „osobnost“ firmy, sloužící k prezentaci na 

veřejnosti i uvnitř společnosti. Jedná se především o vizuální prezentaci, jako je logo 

firmy, prezentační materiály, reklamy v televizi, na internetu, v časopisech a práce 

s logem. Dobře zvládnutá podniková identita je důležitou součástí firemní kultury a 

mnohé o dané firmě vypoví. Měla by být provázána se všemi systémy, které firma 

využívá, jak pro svoji interní potřebu, tak ve vztahu k zákazníkům (internetové stránky, 

samoobslužné systémy, u bank internetové bankovnictví). Všechny části firmy do sebe 

vzájemně zapadají. Pro firmu je důležitá spolupráce managementu a zaměstnanců, aby 

dokázali společně budovat značku a vytvářet firemní image, jejímž prostřednictvím se 

firma stává pro své zákazníky snáze identifikovatelná a rychle si ji dokáží zařadit.  

Každá úspěšná firma je úspěšná po svém. Má svůj způsob řízení, postoj 

k zákazníkům, řešení technologických otázek. Co je však u firem společné, je jejich 

klima, v němž zájmy převažují nad cíli firmy, mocenské ambice nad potřebami 

zákazníků, individuální prestiž nad strategickými zájmy. Vyvstává souvislost mezi 

úspěšností firmy a její vnitřní kulturou. 

Pojem firemní kultura není v české literatuře používán jednotně. Vyznačuje se 

používáním tří pojmů podniková kultura, firemní kultura, organizační kultura. 

Podniková kultura vytváří první dojem, který si lidé udělají při kontaktu s firmou, 

jejími produkty, reprezentanty a zaměstnanci. Vytváří podmínky pro emoce, pocity a 

celkové hodnocení firmy s jejím okolím.V dnešní době oceňujeme především chování 

zaměstnanců v rámci vydaných nařízení a směrnic. Řada firem se řídí filozofií, že je 

výhodné nedělat chyby. 

Podniková kultura je definována jako souhrn aktivit a vnějších i vnitřních znaků 

typických pro konkrétní společnost. Podniková kultura má za úkol vytvořit pro 
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zaměstnance pracovní prostředí, které umožní nasměrovat co nejvíce lidské energie, 

talentu a kreativity pro dosažení společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků 

firmy. Jasně také odlišuje jednu společnost od druhé a vytváří vnitřní firemní klima. 

Mnohdy se jedná o nevyslovené, implicitně stanovené normy. Firemní kulturou 

rozumíme například to, zda si zaměstnanci mezi sebou tykají nebo vykají, zda se zná 

management se zaměstnanci jménem, zda atmosféra ve firmě podporuje například 

sportovní aktivity zaměstnanců, starání se o vlastní zdraví, přímou konstruktivní a 

asertivní komunikaci, nebo zda mezi sebou zaměstnanci zdravě soutěží a podobně. 

Podniková kultura například může řešit i situace týkající se používání počítačů 

zaměstnavatele zaměstnanci k soukromým účelům. Některé firmy svým zaměstnancům 

na rovinu říkají, že jakákoliv komunikace s využitím firemní techniky je monitorována. 

Některým společnostem naopak toto firemní kultura nedovoluje. Dalšími součástmi 

firemní kultury jsou například i dobré jídlo v kantýně, styl oblékání nebo jednotný 

způsob komunikace firmy a jejích zaměstnanců navenek. 

Některými vzdělávacími instituty je firemní kultura definovaná jako „kvalitativní, 

neměřitelná veličina, jež však má své charakteristiky (míra rozpětí řízení, 

informovanost ve firmě, převažující způsob myšlení, míra ztotožnění zaměstnanců s 

firmou, vůdčí idea firmy, ...)“. Měla by rozhodující měrou přispět k uvědomění 

zaměstnanců ve smyslu – „kdo jsme a proč jsme tady“.1 

Definice autorů dle Bedrnové a Nového [1998; s. 467]2: 

„Pod pojmem podniková kultura se chápe typické jednání, uvažování a 

vystupování členů firmy. Tvoří jednotu společných hodnotových představ, norem, 

vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi 

spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích, pravidlech a 

materiálním vybavení (Brose, P. Hentze, J., 1990) 

Podnikovou kulturu lze chápat jako systém hodnot  norem účelového společenství 

podniku (Heinen, E., 1985) 

                                                 
1 Článek definice firemní kultury [online]. 2007 [cit. 2007-12-08]. Dostupné na WWW: 
<http://www.asistentka.cz/firemni-kultura/definice-pojem/definice-firemni-kultury>. 
2 BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
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Podnikovou kulturu tvoří zejména artefakty, perspektivy, hodnoty a domněnky, 

které jsou sdíleny členy organizace (Dyer, G.W., 1985) 

Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá 

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

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

jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit 

se s nimi a jednat podle nich (Schein, E. H., 1989)“ 

Všichni autoři, kteří definují podnikovou kulturu se shodují v tom, že jejím 

základem jsou  definované hodnoty firmy. V definicích se zdůrazňuje etika firemní 

kultury, která spočívá v jejím vlivu na pracovní chování a interakci všech zaměstnanců. 

E.H. Schein zdůrazňuje, vedle vnitřní funkce firemní kultury, také její vnější funkci, 

která se prezentuje v komunikaci s okolím. 

1.2 Základní úrovn ě a charakteristiky podnikové kultury 
Jednotlivé úrovně podnikové kultury podle Edgara Scheina, který je rozděluje do 

tří rovin dle srozumitelnosti vnějšímu pozorovateli. 

Základnu kultury tvoří logicky vnitřně uspořádaný celek. Zahrnuje celkový 

pohled člověka na okolní svět, jeho přístup k životu, ke svým spolupracovníkům a také 

jeho vnímání sebe sama. Základní rovina se projevuje v chování jednotlivce, jeho 

schopnosti komunikace s okolním světem, je-li individualista nebo týmový hráč. 

Jednotlivec si své postoje a názory do podniku přináší z předchozího života (výchova, 

zkušenosti, dosažené vzdělání). 

Střední úroveň tvoří psaná či nepsaná pravidla, zásady pracovní morálky, obecně 

uznávané hodnotové preference, loajalita k firmě, vztahy k podnikovým partnerům, 

zákazníkům, akcionářům. Tato úroveň je východiskem  pro tvorbu podnikových 

symbolů. Jejím cílem je tvorba uceleného a bezrozporného podnikového systému, který 

je dobudováván a přenášen na nově příchozí či budoucí spolupracovníky (jejich 

rychlejší adaptace). Je  formován v souladu s podnikovými cíli. 
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Obr.1: Podniková kultura a její úrovně 

Zdroj: viz [1]3 

Nejvyšší úroveň je viditelná z vnějšku. Jsou to symboly, ke kterým patří vnější 

projevy společenského styku, vybavení pracovišť, logo firmy, oslavy, obřady, mýty, 

oblečení. Tuto úroveň firemní kultury může management nejsnáze ovlivnit. 

I přes rozdílné pojetí podnikové kultury vyplývají pro většinu autorů společné 

charakteristiky. 

• Podniková kultura jako celek nemá žádnou vlastní formu své existence. Jedná se o 

přesvědčení, normy a hodnoty, které utvářejí, definují a interpretují členové 

sociálního systému sami; 

• Podniková kultura označuje společné hodnoty a normy. Podniková kultura zde 

působí jako faktor upravující a sjednocující jednání jednotlivců v organizaci; 

                                                 
3 BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
 

Systém symbolů vědomé, ovlivňované 
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jednání 

Zásady, pravidla, standardy, 
podniková ideologie, linie jednání 
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částečně zřetelné 

Základní představy, východiska 

Vztah k okolnímu světu, 
představy o povaze člověka, 
příčinách jeho jednání a povaze 
mezilidských vztahů, co je 
zdrojem a kdo nositelem pravdy 

nevědomé, spontánní 

pro vnějšího pozorovatele 
neviditelné 
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• Podniková kultura vzniká, rozvíjí se, mění se či zaniká ve zcela konkrétním čase a 

místě. Má jednoznačný přechodný charakter mezi organizací a vnějším prostředím; 

• Podniková kultura je výsledkem procesu učení. Je ve vzájemném působení s vnějším 

okolím a vnitřní koordinací. Pro dosažení podnikových cílů je nutná změna 

podnikové kultury; 

• Podniková kultura se pomocí mechanismů objasňuje nově příchozím členům, jak 

jednat v souladu s tradicemi firmy; 

• Podniková kultura vytváří kontext pro rozhodovací procesy řídících pracovníků i 

řadových zaměstnanců, kterým zjednodušuje orientaci a dění v podniku. 

Výčet charakteristik je vlastně jiný způsob dobrání se podstaty kultury firmy. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny konkrétní charakteristiky podnikové kultury autorů 

publikace Firemní kultura. V podniku je důležité sledování charakteristik a zároveň, 

s jakou intenzitou se projevují. 

 

Tabulka č 1: Výčet charakteristik 
1. Míra rozpětí mezi jednotlivými pracovními pozicemi 

2. Míra informovanosti zaměstnanců 

3. Vztah k nejistotě 

4. Nositel úspěchu – jednotlivec, kolektiv 

5. Převažující způsob myšlení 

6. Nejúčinnější stimuly 

7. Míra ztotožnění zaměstnanců s firmou 

8. Původ a idea firmy 

9. Rituály, legendy - firemní hrdinové 

Zdroj: viz [7]4 

1.3 Síla a slabost firemní kultury 
Celková koncepce kultury má vliv na vnitropodnikovou organizaci řízení a 

významně ovlivňuje jednání spolupracovníků. U slabé podnikové kultury je malá 

schopnost ovlivňovat charakter a průběh podnikových jevů. Silná firemní kultura musí 

splňovat tato kritéria: 
                                                 
4 PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M. 1993. Firemní kultura: 1. vyd. Praha Grada, 1993, 130 s., ISBN 80-

7169-018-X. 
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• Pregnantnost - jednotlivé oblasti podnikové kultury musí jasně, přehledně a 

srozumitelně dávat najevo, jaké jednání je požadováno, které aktivity jsou nutné, 

žádoucí, které jsou ještě akceptovatelné, a které jsou zcela vyloučené a nepřijatelné; 

• Rozšířenost - celý komplex podnikové kultury musí být v rámci sociálního systému 

maximálně rozšířen v extenzivním slova smyslu. Je nutné, aby všichni 

spolupracovníci byli s jejími prvky dostatečně seznámeni, ale aby se setkávali 

s jejich existencí v každém okamžiku a na každém místě; 

• Zakotvenost - vyjadřuje míru identifikace a internalizace jednotlivých podnikových 

hodnot, vzorů a norem jednání. Síla a slabost firemní kultury souvisí s její vnitřní 

subkulturou. Subkultury jsou samostatné kultury, které se vyznačují odlišnými 

normami nebo jinými hodnotami (úrovně hierarchie na THP, dělníky nebo 

specifikuje pracovníky marketingu, informatiky, výzkumu, výroby). 

Silná podniková kultura nám ukazuje jasný pohled na podnik a činí ho přehledný. 

V podniku s velmi silnou vlastní kulturou se případná kontrola uskutečňuje jen 

nepřímými cestami. Veškerá rozhodnutí, plány, projekty a programy se velmi rychle a 

efektivně prosazují. Podniky za těchto okolností pracují efektivněji a s vyšší 

rentabilitou. V konkrétní podnikové realitě však nelze vše hodnotit jednoznačně a 

bezrozporně. Z tohoto důvodu uvádím i negativní jevy jako je tendence k uzavřenosti, 

kolektivní snaha vyhnout se kritice, konfliktů a vynucení konformity. Dále je to 

nedostatek flexibility, velká fixace na tradiční vzory… Přednosti a nedostatky silné 

podnikové kultury jsou uvedeny v příloze č. 1 této práce.  

1.4 Typologie a prost ředky podnikové kultury 
Typologie podnikové kultury představuje určitý ideální model, ke kterému je 

možné se přibližovat a nebo se mu naopak úplně vyhnout. Mezi důležité determinanty 

ovlivňující charakter podnikové kultury patří míra rizikovosti předmětu podnikání a 

zpětná vazba trhu (rychlost).  

Pohled na členění kultury má CH. Handa.  

Kultura „orientovaná na moc“ – získání dominantního postavení nejen z pozice 

jednotlivce, ale firmy jako celku. Vážnost má ten, kdo má moc. 

 



Miroslava Slabáková: Firemní kultura 

2009  9 

Kultura „orientovaná na role“ – zakládá si na dodržování pravidel, zásad, respektování 

norem. Každý dělá jen to, k čemu je určený. Není přáno pružnosti. 

Kultura „orientovaná na výkon“ – hodnotí vysoké odborné znalosti a úspěchy, splnění 

vytyčených cílů. Možno pracovat doma.  

Kultura „orientovaná na jedince“ – dává prostor pro seberealizaci a osobní růst.  

Za jednu z nejvýstižnějších je v literatuře považována typologie zpracována T.B. 

Dealem a A.A. Kennedym. Obrázek, který je přílohou č. 2 této práce znázorňuje 

typologie níže popsané. 

Kultura „všechno nebo nic“ - typické pro podnik s vysokou mírou rizikovosti 

podnikání, orientuje se na špičkové výkony individualistů a hvězd s velkými idejemi, 

není přáno týmové práci.  

Kultura „chléb a hry“ - podnik silně extrovertní, svět je plný možností. Jen je využít. 

Nekomplikovaná spolupráce, týmová práce a úspěch jsou na nejdůležitějším místě.  

Kultura „analytický projekt“ - chybná rozhodnutí ohrožují každou firmu. Obava 

z chyby, kterou uděláme dnes a projeví se později s větší intenzitou. Důvěru má 

racionalita, intuice, zkušenosti, tradice a nálada jsou nespolehlivé.  

Kultura „procesní“ - všechny aktivity jsou soustředěni na proces, chybí motiv být lepší 

a cíl sám o sobě není nic. Pozornost je dbána na výkaznictví. Chyby se nedělají. Není 

důležité jak pracuji, ale jak mou práci hodnotí nadřízení.  

Obdobný model zpracovali K. Vries a D. Miller. Cílem je ukázat na nepříznivé 

důsledky těchto kultur, protože jsou z dlouhodobého hlediska neúnosné pro pracovníky. 

Tyto podniky jsou neefektivní a brzy se vnitřně rozpadají.  

„Paranoidní kultura“  – stálý strach a obavy. 

„ Nátlaková kultura“ – vše má svůj řád, perfektnost, největší ohrožení je z chaosu. 

„Dramatická kultura“  – veškeré soustředění je okolo vedoucí osobnosti 

„Depresivní kultura“ – pesimistické prognózy a obava.  

„Schizoidní kultura“  - lepší je držet se zpátky, plachost, ostýchavost, boj o moc. 

Výkladové neboli symbolické a strukturální aspekty pracují v organizacích 

společně. Johnson a Scholes tvrdí, že způsob vidění je zahrnut v kulturní síti. Tato síť 

obsahuje pevné znaky organizací spolu se symbolickými rysy. Kulturní síť je užitečným 

modelem pro zkoumání vzájemných vztahů mezi různými kulturními rysy a kulturními 
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kontexty. Síť také upozorňuje čtenáře na možný význam rituálu, organizačních historek 

a symbolů, které vytvářejí podporují firemní kulturu.5 Většina uvedených typů kultur se 

vyskytuje v mnoha podnicích, firmách a institucích. 

 
Obr. 2 Kulturní sí ť 

Zdroj: viz [4] 

 

Základním prostředkem podnikové kultury jsou symboly, díky kterým je možná 

nejjednodušší komunikace. Obsah musí být pochopen všemi účastníky. Důležité pro 

kulturu jsou: 

• verbální symboly; 

• symbolická jednání; 

• symbolické artefakty materiální povahy. 

Řadíme sem zpravidla řeč, se kterou jsou neoddělitelné, historky, příběhy a 

nejrůznější vyprávění, obyčeje, rituály, ceremoniály, logo, barvy, architektura…. 

Příloha č. 3 této práce názorně zobrazuje prostředky podnikové kultury – symboly.  

Formu komunikace tvoří nejrůznější historky, příběhy a vyprávění. Novým 

zaměstnancům umožňují první orientaci v podniku a adaptačním procesu. K dalším 

symbolům řadíme mýty, které nemají racionální základ. Víra a vnitřní přesvědčení zde 

hrají větší roli než vědění.  

                                                 
5 BROOKS, I. 2003. Firemní kultura: 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 296 s., ISBN 80-7226-763-9. 
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Určité zvyky a obyčeje, které mají v určitém čase konkrétní význam, nazýváme 

rituály. Jsou používány s dalšími symboly. V případě změny podnikové kultury dochází 

ke konstituování nových forem rituálů. Méně formalizovanou podobu mají 

ceremoniály. Jedná se například o oslavy vánočních svátků či nového roku. Symbolům, 

které vyjadřují sociální postavení pracovníků, říkáme statusové symboly. Motivují 

zaměstnance, napomáhají k identitě s firmou, dávají najevo zásluhy zaměstnanců. 

Nejvíce viditelné vnějším pozorovatelem jsou ve firmě symboly, které mají 

materiální podobu. Jsou to vybavení interiérů, firemní barvy, propagační předměty, 

architektura staveb. Každý používaný symbol má svoji funkci, což ukazuje příloha č. 4. 

1.5 Podniková kultura a řídící procesy 
Podniková kultura má úzký vztah k řídícím procesům v podniku. Svým vlivem na 

jednání spolupracovníků a na rozhodování  působí na průběh a realizaci procesů 

v řízení. Pozitivní efekt se projeví pouze tehdy, je-li kultura dostatečně silná a tvoří 

celek s ostatními prvky podnikového systému. Efekt podnikové kultury projevující se 

v procesech jako jsou: 

 

 

Proces koordinace 

jedná se o harmonizaci jednotlivých částí podniku s ohledem na dosažení nadřazených 

cílů a zájmů.  

 

Proces integrace 

chápeme jako specifickou formu spojení elementů v celek jednoho systému. Podniková 

kultura zde působí jako „sociální lepidlo“, které reprezentuje všem podnikové hodnoty a 

normy odpovídající cílům a záměrům. Jaké cíle a hodnoty podniku tvoří část 

individuální hierarchii hodnot, nám ukazují formy identifikace uvedené na obrázku č.3.  
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 INTERNALIZACE                                                                                          ODMÍTNUTÍ  

Přirozená       adaptace     indoktrinace      selektivní            kalkulovaná               přinucení a sankce 

identifikace                                                  identifikace         identifikace 

                                                                 Individuální hierarchie hodnot, životních cílů a 

                                                                                norem je v  rozporu s podnikovou kulturou                                                             

Cíle, normy a hodnoty  

podniku jsou součástí individuální hierarchie 

Obr.3: Identifikace spolupracovníků s podnikovými cíli a hodnotami 

Zdroj: viz [1]6 

 

Proces motivace  

je chtíč a vůle k výkonu, který je silně ovlivňován podnikovou kulturou. Stimuluje 

pracovníky k vyšším výkonům a k pracovní ochotě.  

Podnikové hodnoty a normy postupně působí na konkrétní řídící činnost 

v podniku. Podniková kultura je ovlivňována  individuálním jednáním členů firmy, 

vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, spoluprací mezi pracovníky.  

1.6 Změna podnikové kultury 
Vhodnou proměnou podnikové kultury lze zajistit i změny v souvisejících 

oblastech podniku a zejména v jeho řízení a vedení. Musí se uplatnit management 

změny. Změna se musí zahájit tím, že si vedení organizace ujasní její důvod, smysl. 

Poté formuluje strategické a taktické cíle změny, termíny jejich splnění, rozsah 

zodpovědností jednotlivých aktérů. Vždy je nutný projekt změny. Implementovat 

projekt změny podnikové kultury předpokládá systematičnost, vytrvalost, trpělivost. Při 

změně podnikové kultury tak více než kdy, je jasná souvislost s podnikovou politikou. 

Zde je důležitá týmová práce. Úspěšná změna podnikové kultury potvrzuje nejen 

zlepšený hospodářský výsledek, ale i vnitřní uspokojení z provedené změny. 

                                                 
6 BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
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Směr zamýšlené změny kultury podniku je maximálně závislý na individuálních 

okolnostech. I přesto lze vysledovat tři základní orientace, které by změna kultury 

podniku měla sledovat. Je to orientace na klíčové zájmy, (vztah k zákazníkům, 

vlastníkům firmy a jejich zaměstnancům), orientace na inovaci (novinky na trhu) a 

orientace na výsledky a jejich kvalitu než na procesy a jejich kvalitu.7 

Základním pravidlem jakékoli kulturní změny by tedy mělo být „znát svou vlastní 

kulturu, pak ji měnit“, je-li to nutné. Důležité je pochopit, že politika a kultura mají 

v oblibě složité vztahy. Vše záleží na našem pohledu na organizace. Má-li být zachycen 

jakýkoli nový vzor v síti organizací, zajisté potřebuje uzákonění. A, protože je kultura 

„vlastnictvím“ kolektivu, je rozumné, aby se věnovala pozornost kolektivnímu, 

politickému přijetí potřeby dynamičnosti a směru zamýšlené změny.8 

1.7 Podniková identita a podniková etika 
Identitou v podniku rozumíme vytváření konceptu vnitřní struktury podniku, její 

fungování a prezentace podniku navenek v tržním prostředí. Silná podniková kultura 

mající prostředky, vytváří základ podnikové identity. Podnik pak působí pro své okolí 

jako stabilizovaný a důvěryhodný. Identita by měla být především tvořena a zaváděna 

v život postupně, po krocích a na zavedených pravidlech trvat a vyžadovat je. Vytváření 

je vždy řízený proces v hierarchii od shora dolů. Elementy, které utvářejí podnikovou 

identitu jsou: 

• Komunikace v podniku 

komunikace tvoří základ mezilidských vztahů. Každý manager by chtěl řídit 

pracoviště, kde jsou co nejlepší mezilidské vztahy a kde je dobrá mezilidská 

komunikace. K základní lidské potřebě patří být neustále s někým v kontaktu, 

komunikovat. Pomocí komunikace posilujeme systém uvnitř podniku odpovědností 

spolupracovníků vůči podniku a naopak. Rozlišujeme pět úrovní komunikace, které 

znázorňuje uvedená tabulka č 2. 

                                                 
7 PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M. 1993. Firemní kultura: 1. vyd. Praha: Grada, 1993, 130 s., ISBN 80-

7169-018-X. 
8 I BROOKS, I. 2003. Firemní kultura: 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 296 s., ISBN 80-7226-763-

9. 
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Tabulka č. 2 Úrovně komunikace 
 
Komunikační 
úrovně 

 
Obsahové sdělení 

 
Důsledky pro vztahy 

 
1. úroveň  
 

Zdvořilostní pozdravy, fráze Povrchní úroveň, formální 
vztah  

2. úroveň 
 

Objektivní fakta bez emocí Neosobní,  korektní vztah, 
nevhodné pro pracovní týmy 

3. úroveň Subjektivní názory, možný náhled do 
soukromý 

Psychické přiblížení, ale riziko 
konfliktu s možností 
neoblíbenosti 

4. úroveň Subjektivní pocity, přátelské naladění Psychická intimita, ale riziko 
zneužití. Vlastní nápady 
v pracovním týmu 

5. úroveň  
 

Psychické otevření bez zábran jen malému 
počtu lidí ve svém okolí 

Psychicky intimní vztah spíše 
v soukromí než na pracovišti 

Zdroj: viz [8] 

Mezilidskou komunikaci chápeme přímo jako nástroj řízení, protože vše,co se 

odehrává v podniku, se děje skrze komunikaci. Výzkumy ukazují, že lidé zřídka pracují 

dobře, pokud nemají pozitivní vztah ke svému nadřízenému a nejbližším kolegům. 

Mezilidská komunikace byla doposud brána jako samozřejmá věc. Dnes je však stále 

více zřejmé, že zdaleka ne každý ovládá umění komunikovat. Efektivní komunikaci 

neleze naučit pouhým pozorováním vzorů k nápodobě – rodičů, učitelů a dalších osob. 

Více se naučíme zobecněním vlastních zkušeností, ale jde o zbytečně zdlouhavý proces 

doprovázený řadou zklamání a proher.9 

 

• Podnikový design 

podnikový design buduje a vytváří podnikovou identitu. Řadíme sem vybavení 

podniku, kanceláří, oblečení zaměstnanců, podnikové prodejny, logo, vizitky, 

formuláře, styl dopisní korespondence aj. Předností úspěšného designu je působnost 

uvnitř podniku. Loajalita zaměstnanců s firmou, díky designu má podnik svou tvář 

v tržním prostředí a dostává se do podvědomí široké veřejnosti;  

• Jednání podnikové 

každá firma má svůj styl vytvořený stálými pravidly, normami a vzory jednání. 

Podniková identita vytváří obraz o celém podniku pro vnější okolí. Tento obraz se 

                                                 
9 NÝVLTOVÁ, V.: Personální management. 1. vyd. skripta VŠCHT Praha, 2003, 212 s., ISBN 80-7080-

511-0. 
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nazývá image podniku. Je velmi důležité pro zaměstnance i management, aby 

dokázali spolupracovat při budování firemní image. I nedůležitá část informačního 

systému – jeho vzhled, je z pohledu firemního vnímání velice významná. Firma se 

stává pro své zákazníky snáze identifikovatelná a rychle si ji dokáží zařadit.  

Být etický znamená perfektnost, péče o zákazníky na úrovni, výkon od 

spolupracovníků vždy maximální, držet se litery zákona, podřizování každého 

rozhodnutí etickým kritériím…. 

Každá společnost si postupem doby vytvořila pravidla dobrého chování. Jsou 

vytvořeny soubory zásad, zvyklostí a norem společenského styku, které byly přijaty 

jako správné. To je společenská etiketa, kam patří obecnější pravidla: 

• ženy mají ve společenském styku vždy přednost před muži; 

• osoby starší stojí vždy společensky výše než osoby mladší; 

• svým nadřízeným dáváme přednost; 

• bereme ohled na druhé; 

• respektujeme požadavky a přání druhého, podřizujeme se přání celku; 

• je občanskou povinnosti pomoci tomu, kdo pomoc naléhavě potřebuje; 

• projevujeme úctu k představitelům státu, hymnám, vlajkám, symbolům; 

• potomci projevují povinnou úctu a zdvořilost rodičům a prarodičům; 

• za jakékoli situace potlačujeme vlastní egoismus; 

• láskou a pozornostmi si snažíme navzájem zpříjemnit život. 

Samozřejmě záleží na každém jedinci, jaké si osvojí zásady společenské etikety. 

Jaké si vybere vzorové chování z vystupování ostatních a jaká pravidla společenské 

etikety bude v každodenním životě uplatňovat, dodržovat a prosazovat. Snaha být 

slušným a zdvořilým člověkem musí vycházet z vlastního přesvědčení. 

Společenská etiketa má úzký vztah s etiketou firemní. Je jí nadřazeno a to v tom 

smyslu, že staví na jejích pravidlech a pojmech a dále je zpracovává. Výsledkem je 

vznik pravidel, norem, které se osvědčily v činnosti firem. Jejich pochopení, dodržování 

i uplatňování na pracovišti jednotlivými pracovníky, je považováno za užitečné, 

smysluplné. Podniková etika se tedy týká vztahů uvnitř i vně podniku. Závěrem bych 

konstatovala, že na základech podnikové etiky vyrůstá konkrétní podoba podnikové 

kultury. 
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2 Praktická část 

2.1 Společnost Dora 
Společnost DORA Security a.s. je budována od roku 1991. Původní firma byla 

založena panem Petrem Žižkou v roce 1991 a nesla název Petr Žižka – DORA. Řadí se 

mezi deset největších subjektů podnikajících na trhu bezpečnostních služeb. Od 1. 12. 

2007 je společnost B.A. DORA a.s. přejmenována na DORA Security, a.s. 

Od svého založení je firma ovlivňována mnoha faktory. Podnikovou kulturu 

významně ovlivňuje její zakladatel a v současné době minoritní akcionář pan Petr 

Žižka. Jedná se o silnou vůdčí osobnost, vizionáře, který společnost postavil na 

myšlence poskytování kvalitních služeb. Tato idea se prolíná všemi činnostmi 

společnosti. Význam této myšlenky je vidět na celkovém pohledu na společnost, na 

hodnocení tržním okolím, obzvlášť zákazníky. Cílem DORA Security, a.s. je 

poskytování kvalitních a komplexních služeb v oblasti ochrany osob a majetku, 

úklidových služeb, budování dobrého jména společnosti a posílení její pozice na trhu. 

Podniková kultura se také zde projevuje jednotnou firemní barvou, logem společnosti, 

pracovním oblečením.  

Mezi poskytované služby se řadí ostraha majetku a ochrana osob, tvořící největší 

objem služeb poskytovaných DORA Security, a.s. Dále společnost provozuje pulty 

centralizované ochrany (PCO) se zásahovými jednotkami, poskytuje bezpečnostní 

poradenství (charakteristika rizikové oblasti, stanovení rizik s ohledem na současný stav 

bezpečnostních opatření…) a v neposlední řadě i výkony specializované služby (osobní 

ochrana osob VIP, příp. i jejich rodinných příslušníků, ochrana jejich zázemí a 

doprovodů, spolupráce při šetření organizované kriminality v průmyslových a 

obchodních objektech, skladových a expedičních areálech a jiné).  

Pozornost řídících orgánů společnosti je soustředěna na poskytování takových 

služeb zákazníkům, které jsou jimi považovány za služby vysoce profesionální a 

kvalitní s vysokou mírou spolehlivosti. V konkurenčním prostředí působí společnost 

jako sebevědomá, soutěžící na poli konkurence v poskytování co nejkvalitnějších služeb 

zákazníkům.  



Miroslava Slabáková: Firemní kultura 

2009                                                                17 

2.2 Firemní kultura a řídící procesy ve spole čnosti  
Firemní kultura je v posledních letech považována za základ úspěchu všech 

úspěšných firem. Firmy, které byly a jsou úspěšné, se vyznačují silnou kulturou. Funkcí 

firemní kultury je působit na chování a vědomí člověka v pracovním procesu. 

Podniková kultura se prolíná do jednotlivých řídících procesů. Ve společnosti 

DORA Security, a.s. existuje soubor dokumentů, které se nazývají Dokumenty 

strategického řízení. Strategie jsou rozpracovány do strategických cílů a předávány 

jednotlivým řídícím úsekům. Tyto úseky vytváří zpracováním svých postupů takzvané 

strategie úseku, což znamená vlastní postupy a přístupy k naplnění a splnění 

stanovených cílů. Provázanost, strategie a jednotlivé činnosti za odborné oblasti vytváří 

systém cílů, přístupů a nástrojů. Díky tomu jsou jasně a zřetelně vymezeny kompetence 

jednotlivých útvarů a pracovních pozic. To vede k dlouhodobé prosperitě společnosti. 

Velká pozornost  řízení společnosti je věnována na poskytování takových služeb 

zákazníkům, které jsou jimi považovány za služby vysoce profesionální a kvalitní 

s vysokou mírou spolehlivosti. Od zaměstnanců společnosti je vyžadována spolehlivost, 

loajalita a odborná zdatnost, což zabezpečuje dobré mzdové a sociální podmínky.  

Podniková kultura je orientována navenek směrem ke konkurenci. Společnost 

vystupuje jako sebevědomá při poskytování kvalitní a nákladově přiměřené služby pro 

zákazníky.  

Personální řízení má z hlediska vnitřních procesů společnosti nejblíže 

k podnikové kultuře. V oblasti personálního řízení jsou tvořeny podmínky 

implementace podnikové kultury, jedná se o péči o zaměstnance. Pravidla komunikace, 

forma a styl řízení, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými významně ovlivňují stav 

podnikové kultury. Personální řízení se podílí na vytváření optimálních pracovních 

podmínek, zajišťuje obsazování pracovních pozic, profesionální růst zaměstnanců, 

motivaci a spravedlivé odměňování. Velký důraz je kladen na spolupráci mezi 

jednotlivými úseky řízení. Výsledným produktem společnosti je služba. Jeho hodnocení 

je závislé na subjektivním pocitu. Proto je ve společnosti kladen velký důraz na  

kvalifikaci a dovednosti zaměstnanců. Správně vybraný, motivovaný, k výkonu 

připravený a loajální zaměstnanec je cílem řízení lidských zdrojů v DORA Security, a.s. 
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Organizace a řízení je popsána Organizačním řádem. Důležité je chování 

jednotlivců ve společnosti při realizaci cílů společnosti. Společnost je strukturována do 

čtyř řídících stupňů tvořících představenstvo, vrcholový management, středně řídící 

management, manažeři prvního sledu a obslužný personál. 

Vnitřní organizace je tvořena úseky, útvary, provozními oblastmi a referáty. 

Náplň vyplývá z dělby práce. Systém je tvořen prvky s akcentem na jeho autokontrolu. 

Organizační schéma společnosti je přílohou č. 5 této práce. Funkční náplně, personální 

obsazení jednotlivých funkcí jsou popsány řády a směrnicemi. 

Společnost řídí ředitel v rozsahu, ve kterém nerozhodují statutární orgány 

společnosti. Plní funkci jediného vedoucího společnosti v případech, kde to platné 

předpisy vyžadují. Tuto pravomoc může delegovat jen na odborné ředitele, a to 

písemným rozhodnutím. 

Stálým poradním orgánem ředitele společnosti je porada vedení. Jejími členy jsou 

odborní ředitelé, případně další zaměstnanci určení ředitelem společnosti.  

Dělbu působnosti na jednotlivé organizační útvary určuje systém řízení. 

Vymezení dělby působnosti jednotlivých úseků je uvedeno ve zvláštní části 

Organizačního řádu. Zvláštní část je členěna do společných a jednotlivých působností 

jednotlivých úseků řízení.10  

2.3 Personální rezervy , obsazování klí čových míst a vzd ělávání 
zaměstnanc ů 

Plánování a řízení kariéry je v  DORA Security, a.s. řešeno systémem 

organizačního zajištění obsazování klíčových míst a řízení databanky personálních 

rezerv. Vrcholový management si uvědomuje, že v rámci naplnění kréda a strategie 

společnosti musí zajistit takový rozvoj zaměstnanců, který jí umožní efektivně 

vynaloženými prostředky poskytovat kvalitní služby zákazníkům a zlepšovat 

poskytované služby v souladu s vývojem na trhu. 

Cílem vytvoření systému obsazování klíčových míst a řízení databanky 

personálních rezerv je: 

                                                 
10 Vnitřní normy DORA Security, a.s.: Organizační řád, leden 2008. 
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• vytvoření systému zajišťujícího přehled o připravenosti jednotlivých vybraných 

skupin zaměstnanců po stránce odborné i osobnostní pro jednotlivé pracovní pozice 

ve společnosti; 

• vytvoření systému napomáhajícího identifikaci zaměstnanců s potřebnými 

pracovními a profesními vlastnostmi pro výkon vedoucích funkcí; 

• vytvoření systému motivujícího zaměstnance z hlediska jeho dalšího profesionálního 

růstu.11 

Zařazování funkcí do databanky personálních rezerv vychází z funkční hierarchie 

nadefinované Organizačním řádem společnosti. Rezervy dělíme:  

• klíčová pracovní místa (pracovní poměr založený jmenováním) - ředitel 

společnosti a odborní ředitelé; 

• ostatní vedoucí a pracovní funkce (pracovní poměr založený pracovní 

smlouvou) – vedoucí organizačních útvarů a referenty. 

Zaměstnanci jsou do databanky zařazování na základě návrhu vedoucího 

zaměstnance. Zaměstnanec, který je do databanky zařazen, musí splňovat kritéria, jako 

je aktivita, iniciativa, nadprůměrné pracovní výsledky, schopnost komunikace, 

tvořivost, ochota a pružnost v přijímání změn. V příloze č. 6 této práce je znázornění 

systému práce s databankou. 

Potřeby vzdělávání má v kompetenci útvar personalistiky ve spolupráci 

s vedoucími úseků. Jako zdroje identifikace potřeb slouží zejména: strategie 

společnosti, strategické cíle, prostředí, kultura, popis pracovního místa a posuzují se 

případné disproporce mezi požadavky společnosti a dovednostmi zaměstnance. 

Cílem vzdělávání ve společnosti DORA Security, a.s. je: 

• získání nebo prohloubení znalostí pro výkon funkce sjednané v pracovní smlouvě 

nebo přípravu pro výkon vyšší funkce; 

• vytváření takové podnikové kultury, v níž jsou zaměstnanci respektováni a plně se 

realizují a podporují strategii společnosti; 

• rozvíjení dovedností a zkušeností vedoucí ke zlepšenému výkonu, který umožňuje 

stabilizaci a zvyšování konkurenceschopnosti společnosti; 
                                                 
11 Vnitřní normy DORA Security, a.s.: Směrnice k organizačnímu zajištění obsazování klíčových míst a 
řízení databanky personálních rezerv, leden 2008. 
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• řízení vlastní kariéry včetně osobního rozvoje zaměstnancem; 

• reagování na dynamicky se měnícími podmínky tržního hospodářství; 

• zlepšování individuálního, týmového a organizačního výkonu, maximalizace 

potenciálu zaměstnanců pro výkon funkcí. 

Identifikace potřeb vzdělávání vychází ze současné situace ve společnosti i blízké 

budoucnosti. Zdroje identifikace potřeb: strategie, strategické cíle, prostředí, kultura, 

popis pracovního místa, zpětná vazba. Na identifikaci potřeb vzdělávání se 

spolupodílejí vedoucí zaměstnanci.  

Aktivity rozvoje zaměstnanců jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány 

s ohledem na vhodné, nákladově efektivní investování, které podporuje strategii a 

strategické cíle společnosti.12 

2.4 Průzkum podnikové kultury , cíl výzkumu a hypotézy 
Výzkumem podnikové kultury zjišťujeme názory a postoje zaměstnanců 

jednotlivých společností k různým aspektům prostředí firmy, kam patří například 

spokojenost zaměstnanců, jejich názor na pracovní prostředí, neméně důležité je jejich 

odměňování či spokojenost s informovaností. Podnikovou kulturu chápeme jako dění 

podnikové. Zabývala jsem se zjišťováním aspektů oblasti podnikové kultury. 

Cílem výzkumu je analýza firemní kultury ve společnosti DORA Security, a.s. a 

vnímání jejích základních prvků. Zjištění, v jaké míře je spokojenost zaměstnanců se 

strategií podniku, jak systém odměňování a hodnocení přispívá k identifikaci 

pracovníků s podnikem a zda podniková kultura ovlivňuje konání zaměstnanců a jejich 

pracovní chování. 

Pro cíl výzkumu jsem stanovila hypotézu týkající se podnikové kultury v podniku, 

ostatní hypotézy se zaměřují na specifické oblasti podnikové kultury a jejich míry vlivu 

na ekonomické výsledky firmy. 

 

 

                                                 
12 Vnitřní normy DORA Security,  a.s.: Směrnice k organizačnímu zajištění systému vzdělávání, leden 

2008. 
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Hypotéza 1: 

Společnost má silnou podnikovou kulturu, která je srozumitelná a zřetelná pro 

zaměstnance a pracovní prostředí působí pozitivně na přístup zaměstnanců k práci.  

 

Hypotéza 2: 

Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců je srozumitelný.   

 

Hypotéza 3: 

Mají zaměstnanci dobrou identifikaci s podnikem, ztotožňují se s cíly, což se 

projevuje v jejich samostatnosti, chování a loajalitě k firmě.  

 

Hypotéza 4: 

Pozitivní vliv na komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným a v celé 

společnosti. 

2.5 Metody zkoumání 
V případě mé bakalářské práce jsem si zvolila metody zkoumání, které potvrdí, 

zdali daný jev ve společnosti existuje, jak se vyskytuje. Na základě stanovených 

hypotéz jsem zvolila zkoumání  

• sociologický průzkum (forma písemného adresného dotazování); 

• studium firemních dokumentů. 

Sociologický průzkum jsem provedla formou písemného adresného dotazování. 

Tento dotazník je hlavní metodou zkoumání. Jsou ihned poznatelné údaje pro analýzu 

podnikové kultury společnosti DORA Security, a.s. Pozitivní v dotazníkovém šetření je 

fakt, že každý respondent může vyjádřit svůj názor bez nežádoucího ovlivňování 

osobou tazatele. Při sestavování dotazníku jsem se snažila o srozumitelné a jednoduché 

otázky, které umožní respondentovi rychlou odpověď. U několika otázek mají 

respondenti možnost vyjádřit svůj názor, postoj k dané problematice. Celkem bylo 



Miroslava Slabáková: Firemní kultura 

2009                                                                22 

dotazováno 77 respondentů. Vyplněné dotazníky se vrátily od všech dotazovaných. 

Dotazník je přílohou č. 8 této práce.  

Studiem firemních dokumentů jsem zjišťovala motivační systém a odměňování 

zaměstnanců. Cílem motivačního programu je vytvoření pracovního prostředí, které 

povede k vyššímu výkonu zaměstnanců. Orientuje se především na řízení pracovního 

výkonu, řízení odměňování, vytvoření takového klimatu, který posiluje motivaci, 

zlepšování dovedností v oblasti vedení lidí.  

Systém odměňování je zaměřen na výkon, úroveň pracovní disciplíny, hodnocení 

nadřízeným zaměstnancem, hodnocení klientem, preferuje kvalifikovaný duševní 

potenciál zaměstnanců (vzdělání) a nápaditost a aktivitu. Zaručuje spravedlivý systém 

odměňování a stejnou mzdu za práci stejné hodnoty. Nástrojem politiky odměňování je 

Mzdový předpis. Vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří jsou ve vztahu ke 

společnosti v pracovním nebo obdobném poměru.13 

Dále ve firmě existují zaměstnanecké výhody, které poskytují soubor odměn ve 

snaze získání a udržení zaměstnanců a uspokojení jejich osobních potřeb. Poskytují 

daňově zvýhodněné formy odměny a posilují oddanost vůči společnosti. Přehled těchto 

zaměstnaneckých výhod uvádím v příloze č.7. 

2.6 Výsledky výzkumu z dotazníkového šet ření 
Dotazník je rozdělen do částí, které nám umožňují ověření stanovených hypotéz. 

Osloveno bylo celkem 77 respondentů, kteří dotazník vyplnili. Následující kapitoly 

vyhodnocují odpovědi respondentů. Dotazník je přílohou č. 8 této práce.  

2.6.1 Zaměstnanci – struktura 

V následujících grafech uvádím strukturu zaměstnanců dle délky trvání 

pracovního poměru, věku a vzdělání, která byla zjištěna z dotazníkového šetření.  

 

 

 

                                                 
13 Vnitřní normy DORA Security, a.s.: Mzdový předpis, leden 2008. 
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Graf č. 1 Délka trvání pracovního poměru  
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Zdroj: Vlastní šetření formou dotazníku 
 
 
 

Graf č. 2 Věková struktura zaměstnanců 
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Zdroj: Vlastní šetření formou dotazníku 
 
 
 
Graf č. 3 Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání 
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Zdroj: Vlastní šetření formou dotazníku 

Délka PP Resp. % 
méně než 1 rok  15 19,48 
1-4 roky 31 40,26 
5 a více let  31 40,26 

Věk Resp. % 
18-30 let 25 32,47 
31-55 let 48 62,34 

55 a více 4 5,19 

Vzdělání  Resp. % 
Základní 3 3,90 
SOU výuční list 22 28,57 
SOU maturitní zk. 15 19,48 
ÚSO s maturitou 28 36,36 
Vyšší odborné 3 3,90 
Vysokoškolské 7 9,09 
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2.6.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Společnost má silnou podnikovou kulturu, která je srozumitelná a 

zřetelná pro zaměstnance a projevuje se v jejich každodenním chování a loajalitě 

k firmě.  

Otázky č. 1, 2, 6 byly zaměřeny na to, jak pracovníci vnímají zkoumaný jev. 

Všichni ze  77 dotázaných odpověděli. Otázka č. 7 zůstala otevřena. Zde měli 

respondenti možnost napsat vlastnosti nejlépe vystihující jejich firmu. Nejčastější 

odpovědi byly typu „dravá, spolehlivá, schopna konkurence, kreativní, přátelská, 

flexibilní, stabilní, jedinečná, perspektivní s individuálním přístupem ke klientovi“. 

Pouze ve třech případech byla uvedena vlastnost konzervativní. Z celkového počtu 

odpovědí, 15% dotázaných na otázku neodpovědělo. Z výsledných odpovědí je patrné, 

že firma se jeví jako společnost se silnou podnikovou kulturou.  

Odpovědi na otázky č. 1, 2 a 6 

Otázka č. 1 Domníváte se, že cíle a poslání firmy, kde pracujete 

�zná každý zaměstnanec                       22 odpovědí 
�zná jen část zaměstnanců                    35 odpovědí 
�zná jen vedení firmy                           18 odpovědí 
�nezná nikdo                                         2 odpovědi 

 

Otázka č. 2 Existuje ve firmě dokument, který shrnuje cíle 

� ano                                                      28 odpovědí 
� ne                                                        7 odpovědí 
� nevím                                                  42 odpovědí 

 

Otázka č. 6 S kulturou mého pracovního prostředí jsem spokojen/a 

� ano, zcela                                            40 odpovědí 
� částečně                                               31 odpovědí 
� ne                                                        18 odpovědí 
 

Závěr: I když odpovědi nejsou jednoznačné, lze konstatovat, že společnost má silnou 

podnikovou kulturu, která se projevuje se ztotožněním a plněním cílů společnosti. Je 

zde viditelná spokojenost zaměstnanců s kulturou prostředí, což utváří dobré klima pro 

chování jedinců ve společnosti. Společnost vidí jako konkurence schopnou, dravou. Z 
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dotazníkového šetření je zřetelné, že hodnoty firmy přijímají za své respondenti se 

středoškolským vzděláním, pracující ve firmě delší dobu.  

V případě existence dokumentů ve firmě vidím fakt, že odpověď „nevím“ byla 

uváděna zaměstnanci s kratší dobou trvání pracovního poměru a u zaměstnanců nižší 

věkové skupiny. Faktem může být, že mladší zaměstnanci nemají zájem ve firmě 

pracovat celý život, nezajímají se o vize společnosti. Pokud dostanou zajímavější 

nabídky, odcházejí.  

 

Hypotéza 2: Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců je srozumitelný.  

Pomocí odpovědí na otázky č. 8, 9, 10 a 11 jsem zjišťovala spokojenost 

zaměstnanců s jejich odměňováním, dostatečnou motivací. Zda je vyhovující zavedený 

systém ve společnosti.  

Otázka č. 8 S výší své mzdy jsem vzhledem k náplni své práce spokojený/á 

� ano                                                     6 odpovědí 
� spíše ano                                            24 odpovědí 
� spíše ne                                              36 odpovědí 
� ne                                                       11 odpovědí 

 

Otázka č. 9 Máte možnost podílet se na Vašem hodnocení 

�ano                                                     17 odpovědí 
�ne                                                       60 odpovědí 

 

Otázka č. 10 Domníváte se, že jste spravedlivě hodnocená/ý 

� ano                                                     7 odpovědí 
� spíše ano                                            27 odpovědí 
� spíše ne                                              32 odpovědí 
� ne                                                       11 odpovědí 
 

Otázka č. 11 Domníváte se, že jste dostatečně motivován/a (životní pojištění, osobní 

rozvoj, stravenky, odměňování) 

� ano                                                    18 odpovědí 
� ne                                                      59 odpovědí 

 

Závěr: Více než polovina respondentů není s výši svého mzdového ohodnocení 

spokojena. Pouhých 22% respondentů se vyjádřilo, že se mají možnost podílet na svém 

ohodnocení. Zde by prospělo například pololetní hodnocení pracovníků jejich 
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nadřízeným, což by mohlo mít velký motivační efekt. Zaměstnanci by se mohli vyjádřit 

k postupům a pracovním podmínkám při plnění daných úkolů. Nadřízený by zároveň 

ohodnotil zaměstnance za jeho způsoby jednání. Mohl by stanovit bodový systém. 

V tomto případě bych viděla pozitivní přínos na změny pracovního chování 

zaměstnanců. Důležité bude proškolování zaměstnanců středního managementu, aby 

věděli, jak hodnotící pohovory provádět a vést. 

Téměř polovina respondentů se domnívá, že vzhledem k náplni své práce je 

hodnocena spravedlivě či spíše spravedlivě. 80% respondentů nejsou spokojeni 

s motivačním programem, který je ve společnosti nastaven. Z tohoto vyplývá, že 

zaměstnanci se cítí málo motivováni. Vyjádřili nespokojenost s nabízenými  benefity 

společnosti DORA Security, a.s. Řešení bych viděla v navýšení částky příspěvku na 

Penzijní připojištění, které je orientováno na budoucnost, nákupem vstupenek na 

kulturní vystoupení či sportovní aktivity. Došlo by ke zvýšení pojítka mezi firmou a 

zaměstnanci.  

Dalším důvodem mohou být větší nároky z pozice nadřízených, kdy zaměstnanci 

necítí dostatečné finanční ohodnocení, ale ani slovní podporu či pochvalu při splnění 

stanoveného úkolu. V tomto případě bych doporučila vedoucím úseků a oddělení, aby 

na poradách nebo setkáních se svým týmem, informovali o splnění úkolu jednotlivce. 

Zde by byl viditelný přínos pracovníka, což přispívá ke splnění úkolů a cílů celého 

úseku.  

Hypotéza 3: Mají zaměstnanci dobrou identifikaci s podnikem, ztotožňují se 

s cíly, což se projevuje v jejich samostatnosti, chování a loajalitě k firmě.  

Tyto otázky byly cíleně směřovány na identifikaci respondentů s podnikem.  

 

Otázka č. 3 Považujete úspěchy firmy za své 

� ano                                                      16 odpovědí 
� částečně                                              43 odpovědí 
� ne                                                        18 odpovědí 

Otázka č. 4 Jste hrdá/ý na to, že pracujete ve firmě Dora 

� ano                                                       23 odpovědí 
� nevím                                                   46 odpovědí 
� ne, stydím se za to                               2 odpovědi 
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Otázka č. 5 Vaše úkoly a kompetence na pracovišti jsou Vám jasné 

� ano                                                       45 odpovědí 
� ne vždy, záleží na situaci                     30 odpovědí 
� ne                                                         2 odpovědi 

 

Závěr: Výsledky nám ukazují, že zaměstnanci jsou spokojeni s vlastním 

pracovním uspokojením. Jsou si vědomi hodnoty své práce pro firmu a zároveň se cítí 

ve firmě dobře. Třetina dotazovaných cítí pracovní výsledky ve společnosti částečně 

jako svou zásluhu, nesou míru zodpovědnosti, a to umožňuje naplnit poslání firmy, 

včetně stanovených cílů. Respondenti v 60% vědí, co je jejich pracovní náplní a jaká je 

jejich dělba práce. Je zde viditelná síla podnikové kultury. Velký přínos spatřuji ve 

zvýšení kompetencí u těchto zaměstnanců, delegování vyšších pravomocí, v reálném 

finančním ohodnocení. Tito zaměstnanci se mohou stát stabilizovanou oporou firmy. 

V opačném případě je pravděpodobnost vyšší fluktuace. Pouze dva respondenti vyjádřili 

nespokojenost s tím, v jaké firmě pracují.  

 

Hypotéza 4: Pozitivní vliv na komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným a v 

celé společnosti. 

Otázky byly vedeny obsahově ke zjištění, zda jsou zaměstnanci vnímáni jako 

prostředek k vedení rovnocenného dialogu mezi nadřízeným a podřízeným. Zda firma 

operuje prostředky, které sbližují zaměstnance na jednotlivých vertikálách řízení a 

zefektivňují komunikaci.  

 

Otázka č. 12 Existuje dobrá komunikace mezi spolupracovníky a vedením firmy 

(zpětnovazebnost, dostatečná informovanost) 

� ano                                                      26 odpovědí 
� ne                                                        51 odpovědí 

 

Otázka č. 14 Pociťujete na svém pracovišti přátelskou atmosféru se svými 

spolupracovníky 

� ano                                                     60 odpovědí 
� ne                                                       17 odpovědí 
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Závěr: Otázka č. 13 zůstala otevřena a umožnila respondentům napsat vlastní 

návrhy na zlepšení komunikace mezi pracovníky a vedením firmy. Celkem 66 odpovědí 

bylo bez návrhu. Jedenáct respondentů uvedlo návrhy ve formě „včasná informovanost, 

vedení porad, spoluúčast na poradách, zlepšení komunikace, osobní kontakt 

s podřízeným“. I přes zjištěnou nespokojenost respondentů s komunikací nebyla drtivá 

většina pracovníků schopna vyjádřit ani formou anonymního dotazování svůj postoj a 

názor. Z výzkumu vyplývá, že část zaměstnanců se v pracovním procesu chová podle 

požadovaných principů, ale vnitřně se s nimi plně neztotožňuje. U více než 60% 

respondentů je zjevná nespokojenost s nedostatečnou informovaností směrem shora 

dolů. V tomto případě bych viděla reálné řešení v zavedení a uskutečňování porad 

v pravidelných časových intervalech, čímž by došlo k prohloubení informovanosti 

pracovníků a k významnému zvýšení a zkvalitnění komunikace. Zaměstnanci by byli 

průběžně informování o situaci ve svém podniku, o záměrech a aktivitách společnosti. 

Jelikož je společnost velkou firmou, některé informace se k zaměstnancům dostávají 

s delší prodlevou.V některých případech není informace již aktuální. Více by se 

ztotožnili s cíli a hodnotami. Zároveň by docházelo k pravidelné diskuzi nad výsledky 

plnění úkolů. Tím by byla zabezpečena informovanost o splnění úkolů a problémy by 

bylo možné řešit ze zkušeností ostatních spolupracovníků. Také fluktuace pracovníků 

ve společnosti tento jev dále prohlubuje.  

Pro téměř 80% respondentů jsou pracovní vztahy s kolegy na pracovišti na úrovni 

přátelské, což stimuluje pozitivní rozvoj týmového ducha a řešení dlouhodobých úkolů 

v týmu. To vše posiluje sounáležitost a uvědomění si, že „všichni jsme na stejné lodi a 

táhneme za jeden provaz“. Obecně lze napsat, že dochází k posílení firemní kultury.  

2.7 Vyhodnocení výsledk ů empirického šet ření s vedením 
spole čnosti 

Domluvila jsem si schůzku s ředitelem společnosti a seznámila ho s výsledky 

empirického šetření. 

K diskuzi nad výsledky došlo po seznámení se s materiálem. Ředitel DORA 

Security, a.s. vyslovil spokojenost s výsledky. Byl spokojen s potvrzením domněnky, že 

společnost má silnou podnikovou kulturu. Pracovníci respektují daná pravidla, normy a 

zásady, kterými se řídí. Ale za vlastní je převzali jen v částečné míře. Jako příčinu 
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uvedli respondenti nedostatečnou motivací a spokojeností s výši mzdového ohodnocení. 

Zde ředitel konstatoval, že výsledek je z jeho pohledu ovlivněn stavem na trhu 

bezpečnostních služeb v České republice. Na trhu nejsou dána jasná pravidla k 

podnikání a tím je umožněna existence firmám, které působí až za hranicí legislativy. 

Z tohoto důvodu má společnost omezené prostředky k lepšímu odměňování a 

mzdovému ohodnocení zaměstnanců a jejich materiálnímu vybavení. Dále uvedl, že 

výsledek je také ovlivněn fluktuací zaměstnanců. Jako přínos vidí v uskutečnění a 

nastavení pravidel, kdy bude docházet k předávání pravidelných informací. Bude 

prosazovat implementaci zavedení porad od středního managementu na nižší úrovně 

řízení. Zde bude docházet ke zhodnocení plnění úkolů jednotlivců a zároveň 

k posilování týmové spolupráce, kdy se budou moci ostatní spolupracovníci k úkolům 

vyjádřit a pomoci je řešit vlastními zkušenostmi. 

Došlo k vyslovení názoru, že je dobré zaměřit se na nové pracovníky, kdy jejich 

přístup je nezaujatý na chod a fungování společnosti jako celku a tím posilovat jejich 

nenarušené pracovní nadšení. 

K posílení identifikace s firmou uvedl, že by mohlo dojít k opětovnému pořádání 

společenských či sportovních akcí.  
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3 Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zkoumáním firemní kultury jako pojmu. 

Snažila jsem se shrnout teoretické základy, nastínit, co to firemní kultura je, její aspekty 

a formování.  

Firemní kultura ovlivňuje úspěšnost podniku prostřednictvím představ, 

hodnotových postojů a pracovních přístupů pracovníků firmy. Na potenciálu lidí totiž 

záleží dosažené výsledky všech procesů a řešení problémů. 

Praktická část mé práce je věnována zkoumání podnikové kultury ve společnosti 

DORA Security, a.s. Provedená sonda nám jednoznačně ukazuje aspekty silné 

podnikové kultury. Pracovníci respektují daná pravidla, normy a zásady, kterými se řídí. 

Ale za vlastní je převzali jen v částečné míře. Příčinu zde vidím v  nedostatečné 

motivaci a spokojenosti s výší mzdového ohodnocení. Ke zlepšení přispějí pololetní 

hodnotící pohovory, kde bude prováděna diskuze nad zadanými úkoly a jejich plnění a 

nad chováním zaměstnanců při jejich jednání.  

Z toho vyplývá, že firemní kultura je stále se vyvíjející proces, který je třeba 

ovlivňovat žádoucím směrem. Firemní kultura není dokončenou záležitostí. Z hlediska 

způsobu řízení vidím kulturu společnosti jako typicky orientovanou na moc, kde se 

snaží o získání dominantního postavení nejen z pozice jednotlivce, ale firmy jako celku. 

Je tedy nezbytné vést zaměstnance k tomu, aby se naučili monitorovat své chyby, 

poučili se z nich a snažili se jim vyhnout.  

Důležité je zaměřit se na nové zaměstnance, kteří ještě nejsou zatíženi pracovními 

„zlozvyky“. Mohlo by dojít ke snížení fluktuace a tím i ke snížení nákladů společnosti 

při hledání nových zaměstnanců. 

Velké pozitivum vidím ve vedení pravidelných porad, kdy dojde k včasné 

informovanosti pracovníků o záměrech a aktivitách společnosti. Změní se postoj 

zaměstnanců vůči společnosti jako celku.  

Průzkumem bylo potvrzeno, že je důležité umět implementovat systém do 

společnosti co nejsrozumitelněji pro zaměstnance, aby byli schopni se dle daného 

systému chovat. Lidské zdroje, jejich kvalita, rozvoj, profesní růst a řízení je jedním 
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z nejdůležitějších pro úspěšnost společnosti. V DORA Security, a.s., kde produkt tvoří 

výhradně služby a jen těžko lze přesně změřit kvalitu, jsou a měly by být lidské zdroje 

dominantou.  

Největší přínos spatřuji ve zvýšení kompetencí u loajálních zaměstnanců, kteří své 

pracovní úkoly ve společnosti berou za své, jsou ochotni přijmout vyšší míru 

zodpovědnosti, čímž umožňují lépe naplnit poslání firmy, včetně veškerých 

stanovených cílů. Tito zaměstnanci jsou stabilizovanou oporou firmy. 
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Příloha č. 1  

 
 

Schematické znázornění předností a nedostatků silné podnikové kultury14 

 

 

SILNÁ PODNIKOVÁ KULTURA 

PŘEDNOSTI NEDOSTATKY 

 
Jasný a přehledný pohled na podnik 
 
Přímá a jednoznačná komunikace 
 
Rychlé nalezení řešení a rozhodnutí 
 
Rychlá implementace inovací 
 
Málo formálních kontrolních postupů, nižší 
nároky na kontrolu 
 
Vysoká jistota a důvěra spolupracovníků 
 
Vysoká motivace 
 
Nízká fluktuace 
 
Značná identifikace s podnikem a loajalita 
 

 
Tendence k uzavřenosti podnikového 
systému 
 
Trvání na tradicích a nedostatek flexibility 
 
Blokace nových strategií 
 
Vynucování konformity za každou cenu 
 
Složitá adaptace nových spolupracovníků 
 
 

 

 

 

                                                 
14BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
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Příloha č. 2 

 
 

Typologie podnikové kultury podle T.B. Deala a A.A. Kennedyho 
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Příloha č. 3 

 
 

Prostředky podnikové kultury – symboly 
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Zdroj: viz. [1]15 

                                                 
15 BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
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Příloha č. 4 
 
 

Členění používaných symbolů 

 
 

KOMUNIKATIVN
É 

ORIENTOVANÉ
(historky, příběhy, 

mýty, slogany, 
vtipy)

ORIENTOVANÉ 
NA JEDNÁNÍ 

(AKCI)
(rituály, 

ceremoniály, 
oslavy)

MATERIÁLNÍ 
OBJEKTY

(statusové symboly, 
architektura, logo, 

barvy)

deskriptivní 
funkce
(význam 

zprostředkovávají)

Symboly s 
instrumentálním 
obsahem

Cíl: prostředky ke 
splnění pod. úkolů 
(orientovaná na úkoly)

stabilizační 
funkce

(význam posilují)
Symboly s 
expresívním 
obsahem

aktivační funkce
(význam mění)

Cíl: prostředky k 
uspokojení soc. potřeb 
spolupracovníků, 
veřejnosti (orientované 
na vztahy)

Funkce

Typy

 

 

Zdroj: viz [1]16 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 BEDRNOVÁ, E.A NOVÝ, I. A kol. 1998. Psychologie a sociologie řízení: 1 vyd. Praha: Management 

Press, 1998, 559 s., ISBN 80-85943-57-3. 
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Příloha č. 5 
 
 

Funkční schéma společnosti DORA Security, a.s. 
 

 

 
 
 

PŘEDSTAVENSTVO 

  
  

Úsek ředitele 
společnosti 

 Úsek obchodního 
ředitele 

 Provozní oblast 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vnitřní normy DORA Security, a.s.:Organizační řád, leden 2008. 

Referát PCO Objekt 

Směna 

Referát obch. 
podpory 

Referát 
obchodu 

Sekretariát Útvar spec. 
služeb 

Provozní 
oblast 

Referát 
personálního 
zabezpečení 

Referát 
materiálního 
zabezpečení 

Referát 
řízení 
jakosti 

Referát řízení 
bezpečnosti 
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informace o zařazení do 

Příloha č.6  

 
 

Systém práce s databankou 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vnitřní normy DORA Security, a.s.: Směrnice k organizačnímu zajištění obsazování klíčových míst 

a řízení databanky personálních rezerv, leden 2008. 
 

údaje o 
nabídce a 
poptávce 

pracovních 
míst 

popis pracovních míst 

zaměstnanec 
(souhlas se 

zařazením do 
databanky, 

hodnocení faktorů 
ovlivňující 
zařazení do 
databanky) 

plán individuální 
kariéry 

DORA  
Security,a.s. 

(analýza 
příležitostí, 
názory na 
potřeby 

budoucích změn, 

hodnocení 
zaměstnance a 

plán jeho rozvoje 

plány rozvojových činností, 
nabídka vzdělávání, možnosti 

postupu 

analýza pracovních 
míst 
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Příloha č. 7 
 

Seznam zaměstnaneckých výhod 
 

Typ Druh popis/dodavatel/podmínky 
Penzijní systém 
 
 
 
 
 

-příspěvek společnosti ve výši 
100 Kč na penzijní 
připojištění (měsíčně) 

 

Zemský penzijní fond 

Osobní jistoty 
 
 
 
 
 

Příspěvek na: 
-kapitálové životní pojištění 
-úrazové pojištění a pojištění 

pro případ dlouhodobé 
nemoci 

-rekondiční pobyt 

IPB pojišťovna 
Česká pojišťovna Zdraví 
 
 
dle výběru zaměstnance  

Finanční výpomoc 
 
 
 
 
 

-slevy na služby PCO  týká se PCO ve vlastnictví 
DORA Security, a.s. 

Služební vozidla 
 
 
 
 
 

-přidělení služebního vozidla s 
možností osobního užívání 

  

 

Sociální výhody 
 
 
 
 

 

-příspěvek na stravování ve 
výši 20 Kč 

-příspěvek 8000 Kč 
(mimořádně až 25000 Kč) 
při úmrtí zaměstnance 

-odměna dárcům kostní dřeně 
ve výši 2000 Kč 

-odměna dárcům krve 
  

na odebranou stravu nebo 
stravenka od Chéque dejeuner 
nevratný příspěvek společnosti 
vypravovateli pohřbu 
 
 
 
10 odběrů – 500 Kč 
20 odběrů – 1000 Kč 
40 odběrů – 2000 Kč 
nad 40 odběrů za každých 
dalších 10 – 500 Kč 

Jiné výhody 
 
 
 
 

-příspěvek na ošacení 
-úhrada telefonních výloh 
-mobilní telefon 
-notebook 

 

Poznámka: podmínky poskytování zaměstnaneckých výhod jsou řešeny samostatnými vnitřními normami nebo 
o jejich poskytování rozhoduje porada vedení  

 

Zdroj: Vnitřní normy DORA Security, a.s.: Zaměstnanecké výhody, leden 2008 
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Příloha č. 8 
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Zdroj: Vlastní sestavení dotazníku 


