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1. Úvod 

 

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.  

Šigut 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila firemní kulturu. Vybrala jsem si ho 

proto, že firemní kultura ovlivňuje fungování každého podniku a týká se každého 

jedince v něm. Ať už se jedná o malý či velký podnik, vždy by zde měly být 

viditelné prvky podnikové kultury. Firemní kultura jako celek by neměla být nikdy 

podceňována.  

Firemní kultura obsahuje pohled na svět, chování k ostatním lidem i chování 

k sobě sama. Je velice významná a pomáhá udržet kolektiv pohromadě, a tím 

přispívá i k lepším výsledkům podniku. Podniková kultura vytváří první dojem, 

který si o podniku uděláme. Ať už jde o logo firmy, její image, chování 

zaměstnanců a manažerů k vnějšímu okolí. Zahrnuje pocity a klima, které se 

v podniku vyskytují.  

Firemní kultura bývá u většiny autorů charakterizována jako souhrn aktivit  

a vnějších i vnitřních znaků. Zaměřuje se na chování zaměstnanců a vytvoření 

příjemného pracovního prostředí pro zvýšení jejich kreativity a pracovitosti. 

Podniková kultura je výsledkem lidské činnosti, lidského snažení, komunikace  

a schopnosti vytvořit takové prostředí, díky kterému bude podnik prosperovat.   

Cílem mé bakalářské práce je zjištění stávající firemní kultury v daném podniku. 

Jakou firemní kulturu podnik prosazuje, zda jsou s ní zaměstnanci spokojeni, jak je 

zakořeněna v jejich zvycích a hodnotách, protože tato kultura má velký vliv na 

úspěšnost podniku, jeho prosperitu a vytváření image pro veřejnost.  

Bakalářskou práci rozdělím na dvě části. Teoretickou a praktickou. V teoretické 

části se budu snažit přiblížit firemní kulturu. Jak ji definují různí autoři, jak se 

projevuje, rozdělení prvků firemní kultury a jak působí na podnik. Budu zde uvádět 

názory na podnikovou kulturu od různých autorů, jelikož pojem „firemní kultura“ 

zatím není v literatuře jednotně přijímán.  
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V praktické části se zaměřím na zjištění firemní kultury v daném podniku. 

Přiblížím základní informace o vybrané firmě. Zda vůbec má firemní kulturu a jak 

s ní nakládá. Pomocí dotazníkové metody se pokusím zjistit z pohledu 

zaměstnanců, jak jsou srozuměni s podnikovou kulturou. Zda přijímají firemní 

kulturu, mají o ni zájem nebo o její existenci vůbec nevědí. Zaměřila bych se tedy 

na návrh podnikové kultury pro tento vybraný podnik, aby zde mohla fungovat  

a být přirozeně přijímána a akceptována.   
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2. Teoretická východiska firemní kultury 

 

V této kapitole bych se chtěla věnovat pojmu firemní kultury. Její definici, 

prvkům, úrovním a vymezit různé pohledy autorů na ni.  

 

2.1.  Firemní kultura 

 

Firemní kultura je dnes nedílnou součástí řízení firmy a výrazně zasahuje do 

klíčových firemních procesů. 

 

2.1.1. Pojem firemní kultura 

 

Pojem firemní kultura není zatím v odborné literatuře jednotně přijímán. 

Můžeme se setkat se třemi obdobnými názvy:  

 firemní kultura,  

 podniková kultura,  

 organizační kultura.  

 

E. H. Schein tuto kulturu charakterizuje jako vzorec základních a rozhodujících 

představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci 

něhož se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se 

osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je 

mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.  

Firemní 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.  

Firemní kultura se dá také vyjádřit jako tzv. atmosféra a klima v podniku. Toto 

klima (firemní kultura) je ovlivněno mnoha faktory a ovlivňuje budoucí události jako 

je efektivnost, úspěšnost, možné problémy, které mohou podnik potkat  

či vzájemně odlišit jednotlivé firmy.  
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Firemní kultura je definována jako souhrn aktivit a vnějších i vnitřních znaků 

typických pro konkrétní společnost. Jejím úkolem je vytvořit pracovní prostředí pro 

zaměstnance, které umožní nasměrovat co nejvíce lidské energie, talentu  

a kreativity pro dosažení společných cílů podniku a spokojenosti zákazníků. Touto 

kulturou může být rozuměno např. jestli si zaměstnanci mezi sebou vykají nebo 

tykají, jestli organizace podporuje sportovní aktivity zaměstnanců, jaká je 

komunikace a atmosféra v podniku, zda mezi sebou zaměstnanci zdravě soutěží 

apod.  

 

Definicí firemní kultury se zabývaly desítky badatelů, avšak k jednotné a obecně 

akceptované definici autoři nedospěli. Pokusy o porovnání definic většinou 

skončily vymezením řady kategorií, formulovaných podle úhlu pohledu a míry 

zdůrazněných aspektů.  

 

 „… 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.“ 

Armstrong1 

 

„… firemní kultura je souhrn představ přístupů a hodnot ve firmě všeobecně 

sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“  

Pfeifer, Umlafová2 

 

„ … 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 

dlouhodobé, většinou mnohogenerační akumulaci jejich zkušeností a umožňující 

jistou seberegulaci pracovních skupin.“  

Vláčil3 

                                                 
1 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 9.  
2
 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 9. 
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 „Podnikovou kulturou rozumíme 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.“ 

E. Bedrnová4 

 

2.1.2. Prvky firemní kultury 

 

Prvky firemní kultury jsou nejjednodušší strukturální a funkční jednotky, které 

představují základní stavební komponenty kulturního systému.5 Tyto prvky nejsou 

od autorů vymezovány jednotně, ale ve většině případů se zmiňují o základních 

předpokladech, hodnotách, normách a postojích. Také se ještě často hovoří  

o artefaktech materiální a nemateriální povahy.  

 

Základní předpoklady – jsou to zafixované představy o fungování reality. Tyto 

představy lidé považují za samozřejmé a fungují u nich automaticky, proto jsou 

obtížně identifikovatelné. Např. „lidem ve firmě se dá věřit“ (nebo naopak „lidem ve 

firmě se nedá věřit“).  

Hodnoty – za hodnoty je považováno to, co je důležité. Ovlivňují hodnocení 

v podniku jako celku např. to, co je dobré nebo špatné. Avšak hodnoty jedince 

odrážejí, co je dobré přímo pro něho. Podle mnoha autorů jsou hodnoty jádrem 

kultury.  

Normy – jsou to nepsaná pravidla ve skupině lidí, která jsou akceptovaná.  

Postoje – bývá používán ve vztahu k pozitivním nebo negativním pocitům, které 

se týkají osob, věcí, událostí či problému.  

 

Artefakty, jsou označovány jako vnější projevy kultury, jsou to viditelné  

a hmatatelné stránky organizací a mohou být děleny na artefakty materiální  

a nemateriální povahy. 

                                                                                                                                                         
3
 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 10. 

4
 Dostupný na WWW: <http://www.canik.cz/2007/12/08/podnikova-kultura-moznosti-a-limity-jeji-zmeny/>. 

5
 Lukášová, R, Nový, I. Organizační kultura. 2004, s. 22.  
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Artefakty materiální povahy vytváří image organizace. Řadíme sem architekturu 

budov, výrobky vyráběné v organizaci, výroční zprávy apod. Je to zjevná  

a nejsnáze ovlivnitelná úroveň firemní kultury a ze strany managementu jí bývá 

věnována často mimořádná pozornost. 

Do artefaktů nemateriální povahy řadíme jazyk, historky a mýty, firemní hrdiny, 

zvyky apod.  

Jazyk – jazyk užívaný v daném podniku odráží hodnoty zastávané v organizaci, 

míru formálnosti a neformálnosti vztahů apod. Lidé ve firmě mohou pojmům 

přikládat stejný význam (což jim usnadňuje dorozumění) nebo naopak mohou 

pojmům přikládat jiný význam, což může vést k problémům (např. odlišné chápání 

pojmu „optimální cena“).  

Historky a mýty – historky, které jsou vyprávěny v rámci organizace jsou 

„přibarvené“ příběhy, které se v minulosti odehrály a pramení ze skutečných 

událostí. Interpretace však bývá obtížná z důvodu, že tyto historky jsou často 

podávány různými lidmi a rozdílným způsobem. Mýty, existující v organizacích, 

jsou považovány za určitý výklad žádoucího a nežádoucího chování. Jejich obsah 

je smyšlený a tím se nejvíce odlišují od historek.  

Firemní hrdinové – pro pracovníky jsou firemní hrdinové zosobněním základních 

hodnot a v organizaci plní důležité funkce. Popisují modelové chování, motivují 

zaměstnance, udržují a posilují jedinečnost organizace apod.  

Zvyky – jsou to ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci udržovány  

a předávány. Snižují nejistotu pracovníků, vytváří stabilní prostředí apod. 6 

 

2.1.3. Úrovně firemní kultury 

 

E. H. Schein rozlišuje roviny podnikové kultury podle míry s jakou jsou její 

projevy ukazují navenek a jsou pro vnějšího pozorovatele viditelné a srozumitelné.  

 

                                                 
6
 Lukášová, R, Nový, I. Organizační kultura. 2004, s. 24.   
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Obrázek 2.1.3-1 - Úrovně podnikové kultury podle E. H. Scheina
7
 

Nejvyšší úroveň – je nejvíce viditelná z vnějšku. Jedná se o symboly. Mezi ně 

patří logo firmy, vybavení pracovišť a jejich uspořádání, oslava založení firmy, 

podnikové akce a jiné. Tato úroveň kultury je nejsnáze ovlivnitelná 

managementem.  

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

obecně uznávané hodnotové preference, vztahy k podnikovým partnerům  

a zákazníkům. Je východiskem pro tvorbu podnikových symbolů. Jejím cílem je 

utvořit, udržovat a posilovat účinný systém podnikové kultury, který umožní novým 

zaměstnancům adaptovat se a přijmout danou podnikovou kulturu a bude 

pomáhat při dosahování cílů podniku.  

Základní rovina – zahrnuje celkový pohled člověka na okolní svět, jeho přístup  

k životu, k ostatním lidem a v neposlední řadě i jeho vnímání sebe sama. 

Základem je, jak se projevuje chování a komunikace jednotlivce k ostatním ať už 

je individualista nebo týmový hráč. Jednotlivec si své postoje a názory do podniku 

přináší z předchozího života (výchova, zkušenosti, dosažené vzdělání). 

 

                                                 
7
 Bedrnová, E. Psychologie a sociologie řízení. 2002, s. 487.  
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„Hodnoty, názory, předpoklady, pravidla a způsoby výkladu smyslu lze sdílet na 

mnoha úrovních, od malých subkultur, které mohou prosperovat v částech větších 

organizací, přes firemní kulturu, společnou kulturu, návody pracovního sektoru,  

k oblastním, národním a nadnárodním kulturám“.8 

 

Poznání národních kultur má značný význam při studiu organizační kultury na 

mikroúrovni, kde jsou národní hodnoty, předpoklady a názory často přejímány.  

Nadnárodní kultura 

Znaky, které mají společné lidé z mnoha zemí a států přes hranice národů. Na 

široké úrovni lze hovořit o západní kultuře založené na křesťanských hodnotách  

a čínské kultuře založené na konfucianismu. 

Národní kultura 

Na této úrovni leží pravděpodobně nejprůhlednější projevy kultury. Např. mezi 

Brity, Francouzi a Němci existuje mnoho významných kulturních rozdílů. Navíc 

ovšem mnoho etnických skupin se silnými společnými kulturami překračuje národní 

a politické hranice. 

Pracovní kultura nebo znalost receptu 

Pravidla chování pracovního sektoru existují, zvláště v dlouho existujících  

a odlišných sektorech. Tato pravidla chování nejsou nepodobná určitým kulturním 

znakům, mají vliv na to, jak organizace v sektoru interpretují parametry prostředí  

a kladou omezení strategii. 

Organizační a společenská kultura 

Většina organizací má specifickou kulturu, i když tato kultura obsahuje mnoho 

subkultur a profesních kultur. 

Profesní kultura 

Společné znaky zaměstnanců ze stejné profese nebo obchodu. Tyto skupiny 

často procházejí podobným vzděláním, výcvikem a upsaly se profesním pravidlům 

chování a povinnostem. Často dělí věrnost mezi organizaci a povolání. 

Subkultura 

Společné znaky skupiny, ve skutečnosti možná jakékoliv velikosti, která tvoří 

podskupinu vetší organizační nebo profesní kultury. 

Tabulka 2.1.3-1: Kultura na vzestupné úrovni
9
 

                                                 
8
 Brooks, I. Firemní kultura. 2003, s. 218.  

9
 Brooks, I. Firemní kultura. 2003, s. 220. 
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2.1.4. Význam firemní kultury 

 

Firemní kulturu považujeme za důležitý specifický znak podniku, který může být 

významnou konkurenční výhodou. Přesto, že je velice důležitá, tak bohužel 

některé organizace její význam podceňují. Je to samozřejmě jednodušší  

a finančně méně náročné, avšak z dlouhodobého hlediska neefektivní. Podnik, 

který chce, aby práce zaměstnanců a manažerů byla efektivní, by se měla 

zaměřit:  

 v jakém sociálním prostředí zaměstnanci pracují,  

 jestli zaměstnanci souhlasí, rozumí a podporují danou kulturu v podniku,  

 co je spojuje, jaké potřeby a cíle sdílejí,  

 zda a do jaké míry jsou v souladu jejich názory na perspektivu další práce  

a budoucnost firmy aj.  

Organizace s dobrou firemní kulturou se nemusí obávat špatného či 

neefektivního chování ze strany zaměstnanců a také vytváří příjemný pohled na 

podnik ze strany vnějšího okolí. Může mu to také pomoci při navazování 

mezinárodních zakázek. Pokud podnik působí uvnitř i navenek „spokojeně“, může 

to být velkou výhodou.  

 

2.1.5. Typologie firemní kultury 

 

Typologie je jeden z nástrojů v oblasti sociálních věd používající se k tomu, aby 

utřídil či rozčlenil určitý obsah podle určitých znaků. Představuje také určitý ideální 

model, ke kterému se organizace snaží dostat či úplně vyhnout.  

Můžeme se setkat s více druhů typologií. Zmínila bych některé z nich. Jako 

první bych se zaměřila na typologii podle R. Harrisona a Ch. Handyho: 

Tato typologie byla jednou z prvních publikovaných typologií a stala se také 

veřejně uznávanou. Jsou zde 4 základní typy, které byly vymezeny a to kultura 

moci, kultura rolí, kultura úkolů a kultura osob. Na tyto typy později navázal Handy  

a podrobněji je rozpracoval.  

Kultura moci – zde je důležité, že dominantní postavení mají jedinci či jedinec 

v centru organizace. Organizační struktura se zobrazuje nejčastěji jako pavučina,  

ve které vlákna neboli paprsky směřují od středu a znázorňují sílu a vliv  
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a navzájem propojené profesní vztahy. Největší slovo mají osoby v centru, které 

„vědí vše a mohou vše“. Tato kultura je poměrně pružná a dokáže reagovat na 

hrozby, kterým by popřípadě měla čelit. Tato kultura moci je podle autorů typická 

pro zločinecké organizace a také ji můžeme nalézt v rodinných podnicích  

a v organizacích zabývající se financemi.  

Kultura rolí – zde je zaměření hlavně na pravidla, postupy a normy. Je jasně 

dáno kdo má jakou pozici a co má plnit za úkoly. Není zde přáno pružnosti  

a pomaleji se reaguje na změny. Tato kultura je uváděna ve státní správě nebo 

v armádě.  

Kultura úkolů – zde se orientuje na úkoly a splnění projektů. Úkolem je zde 

vybírat správné projekty, dosazovat na ně vhodné pracovníky a přidělovat 

přiměřené prostředky, aby byl projekt co nejlépe splněn. Tato kultura je pružná  

a přizpůsobuje se tržnímu prostředí. Nalezneme ji v reklamní agentuře nebo 

v organizaci, která je zaměřena na plnění projektů.  

Kultura osob – zde je středem veškerého dění jedinec. Je to spojení několika 

jedinců, kteří se rozhodnou spolupracovat a sdílet společně náklady, 

administrativu apod. Jednotliví členové této struktury jsou samostatní,  

ale pravomoci jsou sdíleny. Jedná se např. o vysokoškolské učitele.  

 

Druhou typologií kterou bych chtěla zmínit je typologie F. Thormpenaarse, kde 

základ tvoří 2 dimenze a to orientace na úkoly x orientace na vztahy 

 a hierarchie x rovnost. Tím vznikají 4 typy kultur: rodina, kultura Eiffelovy věže, 

kultura řízené střely a kultura inkubátoru.  

 

Obrázek 2.1.5-1 - Typologie podle F. Thormpenaarse
10

 

                                                 
10

 Lukášová, R, Nový, I. Organizační kultura. 2004, s. 79.  
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Rodina je charakteristická blízkými vztahy v organizaci. V čele stojí „otec“, který 

ví jak se co má nejlépe dělat. Hlavní sankcí je ztráta náklonnosti od „členů rodiny“.  

U kultura Eiffelovy věže existuje přímé rozdělení rolí a funkcí koordinované 

z vyšších hierarchicky postavených pozic. Lidé jsou zde především „zdroje“ na 

základě dovedností a kvalifikací.  

Kultura řízené střely  je neosobní kulturou. Ve středu stojí cíle, které je potřeba 

splnit.  

V kultura inkubátoru jde především o seberealizaci pracovníků. Zaměřuje se na 

inovaci, vytváření nových věcí a testování nových myšlenek.  

 

Význam dosud zkonstruovaných typologií je dvojí:  

a) teoretický – typologie mapují typické obsahy firemní kultury a tím se 

prohlubují vědecká poznání v dané oblasti,  

b) praktický – manažerům v praxi pomáhá porovnávat obsah kultury s příklady, 

které se objevují v praxi. 11 

 

2.1.6. Pohledy na firemní kulturu 

 

Mnoho autorů pohlíží na firemní kulturu z různých úhlů. Zmínila bych některé 

z nich.  

André Laurent – byl zaměřen na manažery a stanovil 60 otázek, které se týkaly 

práce manažerů. Snažil se dokázat, že názory manažerů jsou výsledkem názorů 

národní kultury.  

Mead (1998) a Adlerová (1997) určili některé základní aspekty Laureátovy 

analýzy a zaměřili se konkrétně na otázky: 

 postoj manažerů k hierarchii,  

 ochota k vytváření obchvatů v hierarchii v organizaci,  

 vztahy manažerů s podřízenými,  

 význam manažerů ve společnosti.  

Tyto čtyři myšlenky se odrazily v následujících výrocích:  

 „Hlavním důvodem hierarchické struktury je to, aby každý věděl, kdo má 

nad kým moc.“  
                                                 
11

 Lukášová, Růžena, Nový, Ivan. Organizační kultura. 2004, s. 75. 
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 „K tomu, aby se dospělo k účinným pracovním vztahům, je často nezbytné 

provést obchvat v hierarchické linii.“  

 „Pro manažery je důležité mít po ruce přesné odpovědi na většinu otázek, 

které mohou podřízení vznést ohledně jejich práce.“  

 „Kvůli své pracovní činnosti hrají manažeři důležitou roli ve společnosti.“ 12 

 

Tyto výroky interpretoval ve více zemích (viz příloha č. 1) a výsledek, který 

získal touto analýzou jen potvrdil jeho domněnku, že chování managementu je 

kulturně nebo jinak ovlivněno.  

 

Fons Trompenaars – snažil se zaměřit na skutečné problémy a řešení pro 

manažery zabývající se mezikulturním prostředím. Vypracoval dotazníky pro 

15 000 respondentů a tento průzkum mu umožnil určit 7 aspektů kultury:  

 univerzalismus x partikularismus,  

 kolektivismus x individualismus,  

 emoční x neutrální kultury,  

 konkrétní x nejasné vztahy,  

 dosahující x přisuzovaný status,  

 čas jako posloupnost x čas jako synchronizace,  

 vnitřní orientace x vnější orientace.  

 

Univerzalismus je charakteristický pravidly a upřednostňuje se logický  

a rozumový přístup. Partikularismus je oproti tomu založen spíše na lidských 

vztazích a je možný volnější výklad pravidel.  

Kolektivismus je charakteristický tím, že řídící aktivity jsou orientovány na 

skupinu. Oproti tomu v individualismu je jednotlivec cílem i prostředkem řízení.  

V dalším aspektu se jedná o rozsah emočního chování v kultuře. Každá kultura 

je více či méně odlišná a také se jinak projevuje. Může to mít dopad na 

mezinárodní spolupráci, pokud se někteří členové jedné země chovají více 

otevřeně a členové druhé země jsou spíše uzavřeni do sebe. Nebo v týmové 

práci, kde se jeden člověk chová spíše uzavřeně a skrývá své pravé pocity, může 

navenek působit méně efektivně.  

                                                 
12

Brooks, Ian. Firemní kultura. 2003, s. 244. 
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V konkrétních vztazích se klade důraz na to, aby byly striktně odděleny pracovní 

vztahy od osobních. V nejasných vztazích je to přesně naopak.  

V dosahující kultuře je status založen na dosažení úspěchu, zatímco v jiných 

kulturách je status založen podle stáří nebo pohlaví.  

Čas jako posloupnost nám ukazuje rozumový přístup (dělat věci krok za 

krokem). Zato čas jako synchronizace ukazuje čas jako kruhový (s možností 

paralelních činností).  

Vnitřní a vnější orientace ukazuje na fakt, že jednotlivec by se měl snažit řídit 

přírodní a lidské prostředí. 13 

 

2.1.7. Firemní kultura a personální management 

 

Firemní kultura ve vztahu k personálnímu managementu byla posuzována ze 

dvou úhlů. První úhel byl akceptován na přelomu 20. a 30. let minulého století  

a Jirásek ji popsal následovně: „.. je to soubor určitých metod, procedur, 

dovedností, jež se rozvíjejí na podkladě praxe a jimž se normálně a inteligentní 

člověk může naučit.“  

Druhý úhel na podnikovou kulturu se dá vyjádřit slovy „postojové, osobnostní  

a hodnotové schopnosti, jimž se nedá naučit knižním způsobem.“ 14 Tato kultura 

není charakteristická tím, co se člověk může naučit z knih, ale vlastnostmi jako 

jsou např. vstřícnost, odpovědnost, loajalita. Význam personálu vzrostl natolik, že 

zapříčinil změnu z pohledu personálního managementu a začalo se pohlížet na 

zaměstnance spíše z druhého úhlu kultury tj. ve smyslu rozvoje a uplatnění 

lidského potenciálu. To ovšem neznamená, že první popsaný úhel na kulturu se 

neuplatňuje. Oba spolu tvoří symbiózu s prioritou druhého úhlu kultury. Při 

personálních činnostech je důležité brát v úvahu nejen profesní hledisko, ale také 

morální.  

Mnoho autorů se domnívá, že lidské zdroje by měly být rovnocenné s ostatními 

výrobními faktory. Podnik si však musí uvědomit, že nejde jen o nákladovou 

položku, ale o „investiční pole“. Další autoři se zmiňují o personálním 

managementu z pohledu financí. Dle jejich názoru je důležité mít dostatek financí 

                                                 
13

 Brooks, I. Firemní kultura. 2003, s. 250.  
14

 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 52. 
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díky nimž pracovníci nebudou odcházet ze svých pozic. Zapomíná se však na 

fakt, že finance vytváří pracovníci, tím jak vykonávají svou práci. Pro organizaci 

ale nemusí jít vždy jen o pracovní schopnosti jako o etiku.  

Na personální útvaru působí tyto faktory:  

 velikost a profil firmy,  

 finanční podmínky,  

 podnikatelská strategie,  

 technologie,  

 podniková kultura,  

 styl řízení.  

Zmínila bych se tu o faktoru podnikové kultury. Pokud je více respektována 

druhá kultura, projeví se více v úloze personálního managementu. Jde tu také  

o normy a postupy, které se uplatňují. Pokud by šlo např. o inovaci, muselo by se 

stavět  na prvcích jako jsou podpora tvořivosti, hledání nových nápadů apod. 

Kultura je silou, která vede podnik ke svým cílům a rozvoji osobnosti jak 

zaměstnanců tak  zákazníků.  

 

2.1.8. Učící se organizace a firemní kultura 

 

Základní myšlenka učící se organizace vyjadřuje skutečnost, že všechny 

podoby učení mají v podniku vědomou podporu vlastníků, managementu  

i zaměstnanců. V podniku jsou vytvořeny podmínky, jež umožňují „vhodnou 

kombinaci“ učení a řízení, učení posilování konkurence a učení a spolupráce 

v podniku. 15 

Senge srovnal zásady učící se organizace s charakteristikami učící se 

organizace, které publikovali experti Evropské unie.   

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 57.  
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Senge EU 

Systémové myšlení 

Učící se přístup ke strategii 

Participativní tvorba politiky 

Informování 

Osobní zdokonalování 
Formativní účetnictví a kontrola 

Vnitřní výměna 

Mentální modely 
Pružnost a odměňování 

„Umožňující struktury“ 

Sdílená vize 
Zaměstnanci jako „snímači“ prostředí 

Učení mezi společnostmi 

Týmové učení 

Atmosféra podporující učení 

Možnost osobního rozvoje pro 

všechny 

Tabulka 2.1.8-1 - Srovnání Sengeho zásad a charakteristik učící se organizace
16

 

 

 Systémové myšlení – vzájemné vazby. Jak každá část ovlivňuje a zároveň je 

ovlivňována ostatními.  

 Osobní zdokonalování – schopnost být sám sebou a kontrolovat se.  

 Mentální modely – schopnost uvědomit si svou perspektivu a vlastní 

předpoklady.  

 Sdílená vize – většinou znamená, že řídící pracovníci se dohodnou na 

sdílené vizi a tu následně interpretují zaměstnancům. Také může ovšem 

znamenat, že různí nositelé oprávněných zájmů skutečně sdílejí  

a spolurozhodují o účelu.   

 Týmové učení – především se zaměřuje na dialogy mezi pracovníky.  

 

Charakteristiky učící se organizace jsem již vyjmenovala v předešlé tabulce. Pro 

přiblížení této problematiky jsem zvolila z každé části jednoho „zástupce“:  

 Informování – jsou zde tři úrovně. První je rutinní automatické používání 

počítačů (kontrola zásob). Ve druhé úrovni mají zaměstnanci přístup k informacím 

kdykoli potřebují (může přispět ke zlepšení stávajících procesů a postupů). Třetí 

úroveň se týká použití informací na dálku (předávat si nápady).  

                                                 
16

 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s. 58.  
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 Vnitřní výměna – pracovní týmy v podniku se vzájemně vidí jako dodavatelé 

a zákazníci. Pomáhá jim to splňovat vzájemné potřeby.  

 Pružnost odměňování – větší flexibilita odměňování dává varianty peněžní  

i nepeněžní. Vztahuje se na potřeby jak jednotlivců, tak týmů.  

 Zaměstnanci působící jako „snímače“ prostředí organizace – jde o proces, 

kdy se díváme vně organizace. Jak se vyvíjí konkurence? Jak reagují zákazníci? 

 Atmosféra podporující učení – je kladen důraz na učení jednotlivců a týmu 

na pracovišti, pro práci i mimo pracoviště. Zde je velmi důležitá atmosféra, protože 

motivuje lidi k lepším výkonům.  

 

2.1.9. Etika podnikatelského prostředí 

 

Autoři Ferrell a Friedrich citují definici, podle níž „etika je zkoumání povahy  

a příčin morálky, přičemž morálka znamená morální soudy, normy a pravidla 

jednání.17 

Podle A. S. Lukniče existuje vztah mezi etikou a morálkou: „Někteří filozofové 

rozlišují mezi etikou a morálkou, neboť morálka se prý vztahuje k lidskému jednání 

a hodnotám, zatímco etika se týká studia těchto oblastí. Etika je sice 

akademickým předmětem, ale v každodenním použití se běžně zaměňuje etické  

a morální, stejně jako neetické a nemorální. 18 

 

2.1.9.1. Identita firmy 

 

Každá organizace má svou vlastní „tvář“, která je utvářena nejen vnější 

prezentací (firemní logo, uniformy zaměstnanců), ale také převládající kulturou  

a způsoby chování svých pracovníků. Firemní identita by se dala popsat jako 

celkový obraz, který firma „vyzařuje“ navenek, tím jak provozuje svoji činnost, jak 

se projevují vedoucí pracovníci či vystupují zaměstnanci. Jde tu o vizuální a slovní 

projevy, ať už plánovité či nikoli. Tyto projevy rozhodují o organizaci z pohledu 

zákazníků, investorů, konkurence atp.  

                                                 
17

 Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. 1995, s. 175.  
18

 Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. 1995, s. 175. 
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Prostředkem pro dosáhnutí vzájemné sladěné identity  je takový základ, který 

všichni respektují. Může jít o jednoduché motto nebo také komplexně formulované 

firemní zásady.  

Identita firmy vychází z formované strategie podniku a zdůrazňuje komunikaci, 

chování a design. Také může vycházet z firemní kultury jako sdílení společných 

cílů. Základem identity podniku je její filozofie. Při plánování a realizování 

podnikové filozofie si musí organizace položit některé z těchto otázek:  

 Jaké jsou naše současné hodnoty? 

 Jsou takové, že se k nim chceme za všech okolností hlásit?  

 Co je na tomto podniku jedinečné?  

 Co inspiruje každého zaměstnance, aby ráno vstal a šel pracovat právě pro 

tuto společnost?  

 Co je základním kamenem, který za každých okolností zůstává na svém 

místě, i když se vše kolem mění?  

 

Vytváření a hlavně udržení firemní identity není lehkou a krátkodobou 

záležitostí.  Pokud si organizace nestanoví správný přístup k investorům, 

dodavatelům, zákazníkům atp. je velice pravděpodobné, že její image nebude 

vybudováno dobré jméno.  

 

2.1.9.2. Etika podnikatelského prostředí 

 

„Etika v podnikání používá etické zdůvodnění specificky pro situace a činnosti 

v podnikání. Jde o snahu řešit nebo alespoň objasnit takové morální problémy, 

k nimž v podnikání charakteristicky dochází.“ 

Elaine Sternberg19 

 

„Jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující 

individuální, korporativní a společenské normy a hodnoty. Tato reflexe se může 

týkat základních idejí, rozhodování, ale i specifických oblastí, jako např. marketing, 

finance, pracovní vztahy, ochrana životního prostředí atd.“ 

Marie Bohatá20 
                                                 
19

 Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. 1995, s. 174.  
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Mnozí manažeři si již začínají uvědomovat, že úspěch nezaručí jen měřitelné 

vlastnosti ekonomických jevů, ale je zapotřebí věnovat stejnou pozornost jejich 

neměřitelným kvalitativním vlastnostem. Teprve ve spojení mohou splňovat 

podmínku pro uplatňování komplexnosti v rozhodovacím procesu. To je projevem 

manažerské etiky v rozhodování. 21 

Tvorbu etiky v podnikatelském prostředí ovlivňuje např.: 

 partnerská spolupráce podnikatelských organizací,  

 kreativita a komplexnost zobrazování při řízení vývoje,  

 kvalita stimulace rozvíjení sociální odpovědnosti v managementu lidských 

zdrojů,  

 uplatňování vůdcovských metod při rozvíjení motivace kreativity 

pracovníků v rámci managementu…22 

 

Komplexní řízení ekonomických jevů vyžaduje, aby manažeři uplatňovali 

podnikatelskou etiku ve všech jejích subsystémech.  

Je důležité se také zaměřit u svých zaměstnanců na rozvoj:  

 znalostí pracovníků v oblasti etiky managementu (považovat etiku za 

systém práce, sjednotit názory všech pracovníků na význam etiky v každodenní 

práci),  

 kreativního managementu (rozvoj metod tvořivé práce, inovace),  

 sociální odpovědnosti firmy (metody stimulace pracovníků),  

 úrovně a možnosti vnitřní a vnější komunikace (podklad pro vývoj 

pracovního prostředí).  

 

Často se říká, že vůdcem se člověk rodí. V tomto případě to má člověk 

jednodušší. Avšak vůdcem se může stát každý, pokud vyvine potřebné úsilí.  

Jde o získání potřebné kvalifikace a osvojení metod etického myšlení  

a rozhodování. 23 

 

                                                                                                                                                         
20

 Bohatá: Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. 1995, s. 174.  
21

 Dytrt, Zdeněk a kol. Etika v podnikatelském prostředí. 2006, s. 16.  
22

 Dytrt, Zdeněk a kol. Etika v podnikatelském prostředí. 2006, s. 17.  
23

 Dytrt, Zdeněk a kol. Etika v podnikatelském prostředí. 2006, s. 18. 
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Být etický neznamená být perfektní, vyžadovat od spolupracovníků maximální 

výkon, starat se o zákazníky „na úrovni“, pevně se držet litery zákona, žít 

v pokrytectví nebo se stát obhájcem některé náboženské doktríny, nýbrž  

podřizovat každé jednotlivé rozhodnutí etickým kritériím.  

Být etický znamená vnášet do rozhodovacího procesu etická kritéria  

a perspektivu stejně samozřejmě jako perspektivu ekonomickou. 24 

 

2.2. Problematika firemní kultury 

 
Zde přiblížím problematiku firemní kultury při její změně nebo pokud vznikl 

konflikt mezi subkulturami.  

 

2.2.1. Změna firemní kultury v organizaci 

 

Změnou podnikové kultury rozumíme přechod od výchozího stavu k cílovému 

tzn. transformace nevyhovující vžité podnikové kultury ve strategicky potřebnou 

kulturu, která je v souladu s podmínkami prostředí. Jedná se o stav, kdy 

zaměstnanci rozvíjené a sdílené představy, přístupy a hodnoty jsou shodné s těmi, 

o něž má být usilováno ve jménu budoucí prosperity podniku (Pfeifer,  

Umlaufová, 1993). 

 

Existenční cyklus podnikové kultury, resp. proces její změny, má obvykle 

shodnou podobu ve všech organizacích. 

 

                                                 
24

 Bedrnová, E. Psychologie a sociologie řízení. 2002, s. 526.  
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Obrázek 2.2.1-1 - Cyklus podnikové kultury (W. G. Dyer, 1985)
25

 

 

Formování firemní kultury je založeno na dlouhodobém procesu. Podle 

[Scheina] jsou dva způsoby, jak  charakterizovat tento proces. První je vyrovnání 

se pod tlakem okolností s dosud neznámým ohrožením. Ve druhém případě jde  

o pomalé přizpůsobování se přístupů a zkušeností, které se stávají součástí 

podnikové kultury.  

V první fázi, kdy se zaběhnuté zvyklosti mají měnit, se na scéně objevují 

výjimečné osobnosti vlastníků či zakladatelů podniku. Jde o jejich vize, hodnoty  

a nápady. Můžeme si uvést příklad Tomáše Baťu, který ve své „baťovské kultuře“ 

propagoval investice do vzdělání, vysokou jakost, …).  

Ve druhé fázi jde o vžití přístupů v organizaci. Může ovšem nastat problém, 

jestli se jedná o podnik, který „má“ kulturu nebo podnik, který „je“ kulturou. Tento 

spor rozhoduje zda se kultura vyvíjí spontánně a nelze ji svévolně měnit nebo je 

možné rychle a striktně kulturu změnit.  

Pettigrew stanovil sedm důvodů, proč je tak těžké měnit firemní kulturu:  

 Úrovně – kultura existuje v řadě úrovní, od názorů a předpokladů  

ke kulturním artefaktům.  

                                                 
25

 Bedrnová, E. Psychologie a sociologie řízení. 2002, s. 497. 
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 Všudypřítomnost – kultura není jen hluboká, ale i široká a zahrnuje 

všechnu organizační činnost.  

 Implicitnost – mnohé z kultury se zdá být samozřejmé. Je proto obtížné 

změnit věci, které jsou implicitně částí myšlení a chování lidí.  

 Socializace – kultura má hluboké historické kořeny.  

 Političnost – kultura má vztahy k rozdělení moci v organizaci, protože určité 

mocenské skupiny mají právně zaručený zájem o to, aby panující názory  

a kulturní chování zůstalo tak, jak je.  

 Pluralita – organizace mají často pluralitní kultury nebo více než jednu 

kulturu, tzn. soubor subkultur a rozdílné skupinové zvyky a chování.  

 Vzájemná závislost – kultura je úzce spojena s politikou organizace, s její 

strukturou, systémy, lidmi a prioritami. 26 

 

Změna firemní kultury často souvisí s přizpůsobením se vnějšímu okolí. Podniky 

se snaží mít pod kontrolou vnější vlivy jako jsou konkurence, změna technologií 

apod. Avšak je třeba přesvědčení pracovníků, neboť jejich výkonnost a chování 

vede organizaci k danému cíli.  

Změnou podnikové kultury se rozumí:  

 Podstatou změny je přejít od výchozího stavu k cílovému. V případě změny 

kultury v podniku je výchozím stavem chvíle, kdy přístupy, představy  

a hodnoty pracovníků nejsou totožné s těmi, které podporuje organizace  

a nevedly by k budoucí prosperitě.  

 Cílový stav je tehdy, kdy sdílené přístupy, představy a hodnoty 

zaměstnanců jsou shodné s těmi, které navozují budoucí prosperitu podniku.  

 Dosažení cílového stavu není nikdy úplně definitivní, protože toto sladění, 

ke kterému podnik došel je jen startovací pozice. Rozvoj a pěstování kultury je 

nikdy nekončící proces. 27 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Brooks, Ian. Firemní kultura, 2003, s. 229.  
27

 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s 45.  
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Scheinův model změny podnikové kultury 

 

Obrázek 2.2.1-2 - Tříetapový model změny podnikové kultury podle Scheina
28

 

 

1. etapa – rozmrazení (zavedení postojů a zásad) 

2. etapa – zavedení změny (seznámení s novými hodnotami a postoji, 

jednáním, osvojením v praxi) 

3. etapa – zamrazení (ustálení nového modelu pomocí podpůrných nástrojů)  

 

Změna podnikové kultury je vždy dlouhodobým procesem. Vyžaduje značné 

úsilí managementu, aby změnil své chování a signalizoval tím změnu podřízeným 

i svému okolí. Je tu zahrnut systém mezd, informační systémy, lidské dovednosti  

a zkušenosti apod. Hlavní změny se týkají vedení lidí a přijímání nových 

zaměstnanců, kteří přinášejí do podniku nové dovednosti a zkušenosti.  

 

2.2.2. Konflikt mezi subkulturami 

 

Subkultura je společenství lidí, které je charakteristické určitými znaky 

(hodnotami, symboly, chováním, zvyky, vzhledem) uvnitř širšího kulturního rámce, 

do něhož patří. Subkultura záměrně udržuje svou odlišnost vůči dominantním 

normám, z nichž některé zcela vědomě neguje.  

Každá organizace má rozdílné organizační subkultury. Pro subkultury je důležité 

udržet si jednotné chápání. Hovoří „jedním hlasem“ a vyvíjí zvláštní společenskou 

totožnost. Mohou se také dotýkat zdrojů moci.  
                                                 
28

 Šigut, Zdeněk. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004, s 46.  
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Abychom se mohli hlouběji ponořit do problematiky firemní kultury je třeba  

si uvědomit:  

 kultura je vysoce „lidský“ a společný fenomén, který existuje v bohatých 

mezinárodních, národních  a organizačních souvislostech,  

 identifikované subkultury dobře prospívají v mnoha organizacích, zvláště 

velkých a odlišných,  

 existuje mnoho typologií kultury, které jsou pokusy o určení malého počtu 

kulturních typů, do nichž lze všechny organizace roztřídit,  

 procesy kulturní změny jsou především význačných organizačních  

a manažerských výzkumů a předmětem skutečného zájmu, ale všichni souhlasí 

s tím, že kulturu je obtížné změnit,  

 kultura souvisí s organizačním výkonem, změnou a organizačním učením,  

 konflikt mezi kulturami nastává uvnitř organizací. 29 

 

2.3. Metody zkoumání 

 

V této části bych se zaměřila na metodu zkoumání, kterou využiji ve své práci. 

Jedná se o dotazníkovou metodu.  

 

2.3.1. Dotazníková metoda 

 

Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům průzkumu. Uskutečňuje se 

pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvoleného kontaktu  

s dotazovaným. 

Před vlastním sestavením dotazníku je důležité se dlouze zamyslet, o čem má 

dotazník po vyhodnocení podat výpověď. Na základě těchto údajů je vhodné 

vytvořit nejen otázky, ale především zvolit výstižný název. V úvodním textu je pak 

důležité seznámit respondenty s předmětnou oblastí a cílem průzkumu. 

Aby bylo dotazování účelné je důležité se zaměřit na 2 oblasti: technická 

příprava a personální příprava.  

 

                                                 
29

 Brooks, Ian. Firemní kultura. Jedinci, 2003. s. 233. 
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Technická příprava 

 příprava správně formulovaných otázek a vypracování dotazníku (jaké 

zvolíme otázky zda otevřené či uzavřené, pořadí otázek…),  

 tzv. pilotáž neboli ověření otázek před průzkumem,  

 jakým způsobem bude probíhat distribuce dotazníků,  

 seznámení zaměstnanců s průzkumem (může to zvýšit jejich zaujetí),  

 zajištění podmínek pro zpracování dat.  

Je také důležité se rozhodnout, zda respondentům odkryjeme hned celý 

dotazník nebo postupně každou otázku zvlášť. Pokud se rozhodneme odkrýt celý 

dotazník hned na začátku dotazování, znamená to pro respondenta výhodu v tom, 

že vidí začátek a konec dotazníku, a tak může odhadnout jak dlouho mu vyplnění 

potrvá, může se také vracet k jednotlivým odpovědím, nebo se dokonce 

rozhodnout, že daný dotazník nevyplní. Zobrazení dotazníku po jedné otázce je 

vhodné zejména pokud  je dotazník rozvětvený (na základě určitých odpovědí se 

zobrazují různé otázky), dále když je možnost, že otázky na konci dotazníku by 

mohly ovlivnit předchozí odpovědi. Zde se respondenti většinou nemohou vracet 

k předchozím otázkám.  

Dále je také důležité jak dlouho dotazník respondentovi ukážeme a zda máme 

přiměřené zabezpečení dotazníku.  

 

Personální příprava zahrnuje výběr vhodných tazatelů (podle schopností, 

dovedností), školení tazatelů (specifikace vybrané techniky) a informování  

o hodnocení a odměňování tazatelů.  
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3. Specifičnost a průzkum firemní kultury v daném podniku 

 

V této kapitole bych se zaměřila na charakteristiku vybraného podniku, jeho 

historii a důležité momenty jeho existence.  

 

3.1. Charakteristika podniku XY 

 

Z důvodu výskytu uvedených informací, jsem byla požádána o anonymitu 

organizace. Proto budu firmu nazývat „Podnik XY“ působící ve „městě YZ“  

Podnik XY je významný výrobce feritových jader
30

 a keramických pozistorů
31

. 

Společně s dalšími divizemi zabývajícími se výrobou kondenzátorů32, foliových 

kondenzátorů, keramických součástek, indukčností, součástek s povrchovou 

akustickou vlnou tvoří součást nadnárodní akciové společnosti XY. 

Jednotlivé divize této společnosti jsou rozmístěny na kontinentech Evropa, Asie  

a Amerika. Hlavní sídlo se nachází v Mnichově v Německu. Prodejní závody  

a vývojová centra jsou umístěny např. v Berlíně a v Mnichově, v Malaze 

(Španělsko),  ale také v daném městě YZ. Zaměstnává asi 18 300 zaměstnanců 

ve více než 20 návrhových a výrobních lokalitách. K 31. 1. 2010 v závodě ve 

městě YZ zaměstnává 829 pracovníků.  

Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 14001:1996 a ISO/TS 16942: 2002, 

které je nezbytné pro uskutečňování dodávek pro automobilový průmysl. 

Společnost XY vyrábí ferity, které se používají v několika oblastech:  

 průmyslová aplikace (konventory, větrné elektrárny..),  

 telekomunikace (mobilní telefony, ADSL karty),  

 entertainment (zdroje napájení, automobilové aplikace),  

 spotřebitelské aplikace (notebooky, disky).  

 

                                                 
30

 feromagnetická látka keramického charakteru 
31

 dvoupólová elektrická součástka 
32

 elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje 
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Prioritou společnosti je uspokojování očekávání, přání a požadavků zákazníků 

vysokou kvalitou svých výrobků a služeb. Politika jakosti je proto součástí 

podnikové politiky XY. 

 

 

Obrázek 3-1 - Sídlo společnosti
33

 

 

 

Obrázek 3-2 - Některé vyráběné produkty společnosti
34

 

 

3.2. Historie podniku 

 

Společnost TDK Corporation, původně TDK Electronics Co., Ltd. je japonskou 

společností vyrábějící elektronické součástky, materiály a záznamová a datová 

média.  

Moto firmy je „Přispívat kultuře a průmyslu pomocí kreativity“. TDK bylo 

založeno 7. 12. 1935 a vyrábělo pouze magnetické ferity na bázi železa.  

V roce 1952 začalo i s výrobou magnetických pásek, které byly v roce 1966 

následovány kompaktní kazetou. Díky této kazetě se stalo TDK celosvětově 

známým podnikem.  

V roce 2008 bylo oznámeno odkoupení společnosti XY japonským koncernem 

TDK.  

Ferity začaly být vyráběny v městě XY, kde podnik působil již v roce 1956. 

V roce 1999 začala výstavba nového závodu a to už můžeme začít hovořit  

                                                 
33

 Interní zdroj společnosti 
34

 Interní zdroj společnosti 
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o počátcích daného podniku. O rok později již byla zahájena výroba v daném 

závodu. V září 2001 byl dokončen přesun výroby z Mnichova do města YZ.  

V prosinci 2006 dostala firma XY certifikát ISO TS 16949:2002 za vývoj  

a výrobu feritů a keramických součástek. 

V roce 2008 se stala společnost také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001 

za design/vývoj, výrobu a prodej pasivních elektronických součástek.  

Každoročně je vyráběno více než 20 nových druhů feritových jader.  

Ve spolupráci s marketingovým oddělením v Mnichově jsou vyvíjeny nové tvary. 

V současné době se daná firma soustřeďuje na nové výrobky a automobilový 

průmysl.   

 

3.3. Milníky společnosti 

 

1956  Zahájení výroby feritů ve městě YZ 

1992  Registrace Prametu v Divizí 3 (magneticky měkké ferity) 

09/1999  Koupení Divize 3 firmou Siemens Matsushita Components 

10/1999  Začátek XY a zahájení výstavby nového závodu 

10/2000  Zahájení výroby v novém závodu 

09/2001  Ukončení transferu výroby z Mnichova do města YZ 

01-10/2002 Transfer výroby E jader z Bordeaux do města YZ 

01-06/2004 Transfer výroby toroidů z Bordeaux do města YZ 

03/2005  Transfer výroby granulátu z Bordeaux do města YZ 

04/2005  Transfer distribučního skladu z Langenbachu do města YZ 

2005/2007 Transfer backendu pozistorů z Deutschlandsbergu do města YZ 

12/2006  Certifikace ISO TS 16949:2002 

2007-2008 Dodatečný transfer frontendu pozistorů z Deutschlandsbergu 

31.7.2008 Oznámeno odkoupení japonským koncernem TDK 

10/2009  Společnost na trhu vystupuje nově pod novým názvem 
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3.4. Sociální program daného podniku 

Sociální program společnosti XY přispívá k utváření klidného sociálního klimatu 

ve společnosti a k větší seberealizaci zaměstnanců. Garantuje poskytování 

sociálních výhod a služeb. Kromě tradičních oblastí firemní sociální politiky 

obsahuje též nadstandardní sociální výhody. 

Poskytování sociálních výhod je individuální záležitostí. O jejich poskytování 

rozhoduje vedení společnosti. Mohou být poskytovány pouze pracovníkům, kteří 

řádně plní svoje povinnosti. 

Cílem všech opatření zahrnutých v tomto sociálním programu je vytvoření 

vhodných podmínek pro stabilizaci zaměstnanců a posílení firemní kultury  

a identity. 

V sociálním programu společnosti se vyskytuje Pojistný program, který zajišťuje 

podporu ve stáří. V programu Závodní stravování mohou zaměstnanci využít slevu 

na stravování v průběhu směny. Dále zaměstnavatel zajišťuje preventivní 

zdravotní péči pro zaměstnance a v případě otázky bydlení pomáhá návratnou 

bezúročnou půjčkou. Dlouholetou loajalitu zaměstnanců oceňuje podnik peněžitou 

hodnotou. Sociální programy se také týkají poskytování sociální výpomoci při 

mimořádných tíživých životních situacích a oceňuje zaměstnance, kteří se snaží 

pomoci ostatním tím, že darují krev. Organizace pomáhá při kulturních, 

společenských a sportovních akcích a pro děti pracovníků nabízí výuku cizích 

jazyků. Zaměstnancům pomáhá zvýšit odbornost pomocí školení a rekvalifikací. 

Bližší informace o zaměstnaneckých výhodách viz příloha č. 2.
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4. Specifičnost a průzkum firemní kultury v daném podniku 

 
V této části budu analyzovat situaci v podniku podle názorů zodpovězených 

v dotazníku technicko-hospodářskými pracovníky organizace.  

Průzkum jsem dělala na přelomu měsíců března a dubna. Byl prováděn 

v elektronické podobě pomocí e-mailu.  

Mého průzkumu se zúčastnilo 60 zaměstnanců z toho návratnost byla 52 

dotazníků. Rozdělila jsem je podle následujících 4 znaků. 

Pohlaví počet 
procentní 

podíl 

muž 22 42% 

žena 30 58% 

∑ 52 100% 

Tabulka 4-1 - Rozdělení vzorku podle pohlaví
35

 

 

Věk počet 
procentní 

podíl 

18 – 30 let 9 17% 

31 – 50 let 43 83% 

51 a více let 0 0% 

∑ 52 100% 

Tabulka 4-2 - Rozdělení vzorku podle věku
36

 

 

Délka zaměstnání počet 
procentní 

podíl 

méně než 1 rok 6 12% 

1 až 5 let 25 48% 

více než 5 let 21 40% 

∑ 52 100% 

Tabulka 4-3 - Rozdělení vzorku podle délky zaměstnání v organizaci
37

 

                                                 
35

 Vlastní zpracování 
36

 Vlastní zpracování 
37

 Vlastní zpracování 
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Vzdělání počet 
procentní 

podíl 

základní 0 0% 

středoškolské bez maturity 0 0% 

středoškolské s maturitou 10 19% 

vysokoškolské 42 81% 

∑ 52 100% 

Tabulka 4-4 - Rozdělení vzorku podle vzdělání
38

 

 

4.1. Spokojenost s organizací jako s celkem a vedením přímého 

nadřízeného 

 

U otázky: Pokud máte návrh pro vedení společnosti?, jsem zaznamenala vždy 

jednu ze tří variant. 47% zaměstnanců se domnívá, že vedení společnosti je 

otevřené a vstřícné k návrhům pracovníků,  35% zaměstnanců si myslí že vedení 

sice jejich návrh přijme, ale více se o něj nezajímá a podle zbylých  18% 

pracovníků se vedení o jejich návrhy vůbec nezajímá.  

V následujícím grafu můžete vidět odpovědi zaměstnanců na otázku: Jste 

spokojeni s vedením vašeho nadřízeného? Vyplývá z něj, že téměř všichni 

zaměstnanci jsou spokojeni s přímým nadřízeným.  

                                                 
38

 Vlastní zpracování 
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Spokojenost zaměstnanců s vedením přímého 

nadřízeného

44%

50%

6% 0%

dobrý vedoucí

vedoucí bere v úvahu i

návrhy zaměstnanců

vedoucí si vše dělá sám

a zaměstnancům jen

rozdá úkoly

není dobrý vedoucí

 

Graf 4.1–1 - Spokojenost zaměstnanců s vedením přímého nadřízeného
39

 

 

Jaké je vybavení na vašem pracovišti? U této otázky mohli zaměstnanci vybírat 

z možností : výborné, průměrné, ne tak dobré, jak bychom potřebovali pro výkon 

naší práce, nevyhovující. 90% respondentů odpovědělo, že je průměrné,  

ale dostačující.  

Na otázku: Jste hrdý/hrdá, že pracujete v tomto podniku?, pouze 36% uvedlo, 

že ano. Z těchto kladných odpovědí 1/3 uvádí jako důvodu vysokou prosperitu 

společnosti či potenciál firmy. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny reakce na otázku: Z jakého důvodu 

vykonáváte svou práci? Polovina zaměstnanců uvádí, že vykonávají svou práci 

z důvodu dobré příležitosti na postup na lepší pracovní pozici, či že je baví. 

Čtvrtina dotazovaných ji bere jako každou jinou práci.  
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Z jakého důvodu vykonávají zaměstnanci svou práci

26%

26%
6%

36%

6%
0%

baví mě

dobrá příležitost pro postup na

lepší pracovní pozici

dobré pracovní ohodnocení

práce jako každá jiná

nebaví mě

jiné

 

Graf 4.1–2 - Z jakého důvodu vykonávají zaměstnanci svou práci
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V následujícím grafu jsem se zaměřila na otázku, zda by stávající zaměstnanci 

podniku doporučili zájemcům ucházet se o místo v dané společnosti. Zde jsem se 

nesetkala s negativní odpovědi, ve smyslu nedoporučení organizace.  

Doporučení od stávajících zaměstnanců ucházet se o 

místo v daném podniku

37%

63%

0%

doporučil/a

je to práce jako v každém

jiném podniku

nedoporučil/a

 

Graf 4.1–3 - Doporučení od stávajících zaměstnanců ucházet se o místo v daném 

podniku
41

 

 

                                                 
40

 Vlastní zpracování 
41

 Vlastní zpracování 



 - 33 - 

V dalších dvou otázkách jsem se zaměřila na to, jak často bývá školení a zda je 

dostačující. Podle ¾ zaměstnanců bývá více jak 1x za rok, zbylá ¼ je toho názoru, 

že školení je méně jak 1x ročně. Více jak polovina zaměstnanců se domnívá, že 

školení v jejich podniku je dostačující, ale zbylá polovina by uvítala školení 

v oblasti strojírenství a konstrukcí, bližší poznání zákaznických aplikací, školení 

zaměřena na zlepšování jejich pracovní pozice a školení v oboru. 

Zda by zaměstnanci uvítali více školení

44%

51%

5%

ano

ne, je dostatečné

ne, nestojím o to

 

Graf 4.1–4 - Zda by zaměstnanci uvítali více školení
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V otevřených otázkách jsem se dozvěděla, že pracovníci hodnotí pozitivně 

atmosféru na svém pracovišti, práci bez stresu, výborný tým, který má velké 

spektrum znalostí z různých oborů, přátelský kolektiv a dobrou komunikaci mezi 

kolegy.  

Do negativních aspektů na svém pracovišti zahrnují nedostatek soukromí, 

sedavou a monotónní práci, neklimatizované kanceláře, nedostatečnou 

informovanost od přímého vedení a někdy nesystematické řešení problémů.  

Pokud jsem se ptala na jedinečnost podniku, tak více jak polovina zaměstnanců 

uváděla, že podnik není jedinečný v ničem. Zbylí spatřovali jedinečnost ve velikosti 

podniku, to umožňuje pracovat v mnoha oblastech a tím využít všechny dosavadní 

pracovní zkušenosti a také v tom, že je jeden z největších zaměstnavatelů  

ve městě.  

Z následujících informací vyplývá velmi pozitivní názor na atmosféru na 

pracovišti a spokojenost s vedením. Avšak téměř nikdo nevidí jedinečnost podniku 
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a bere ho jako každý jiný podnik. V tom vidím problém např. z hlediska loajality  

a aby se zaměstnanci cítili být součástí organizace, ne jen pro ni pracovat.  

4.2. Komunikace a atmosféra na pracovišti 

 

Pokud jsem se ptala na otázku, jak zaměstnanci charakterizují komunikaci na 

svém oddělení s kolegy, dostalo se mi odpovědi, že ¾ ji vnímají jako přátelskou  

a pohodovou. Zbytek pracovníků se zmínilo o neutrální a klidné pracovní 

atmosféře a pouze 5% zaměstnanců o atmosféře bouřlivé.  

Jak vnímají zaměstnanci komunikaci na oddělení

44%

33%

7%

11%

5%

0%

přátelská

pohodová

neutrální

klidná

bouřlivá

bojová, smutná, nepřátelská

 

Graf 4.2–1 - Jak vnímají zaměstnanci komunikaci na oddělení
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V následujícím grafu jsem uvedla jak vnímají zaměstnanci komunikaci 

s nadřízeným. Setkala jsem se s kladnými odpověďmi.  
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Komunikace zaměstnanců s nadřízeným

24%

58%

18%
0% přátelská a otevřená

pohodová (nebojí se

vyjádřit svůj názor)

neutrální (nadřízený

vyslechne zaměstnance,

ale tím to končí)

nepřátelská nebo žádná

komunikace

 

Graf 4.2–2 - Komunikace zaměstnanců s nadřízeným
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Někteří respondenti jako návrh na zlepšení atmosféry na pracovišti uvedli lepší 

organizaci procesů a pojmenování odpovědností. Jako návrh pro zlepšení 

komunikace s vedením společnosti byly především uváděny pravidelné schůzky 

s podřízenými.  

Z těchto dat vyplývá, že společnost může být spokojena s atmosférou na 

pracovišti, ale stále je potřeba ji vyvíjet.  

 

4.3. Motivace a odměňování 

 

                             Dostatečná 

                               motivace                                  

Spravedlivé             

ohodnocení 

ano 
spíše 

ano 

spíše 

ne 
ne 

ano 21    

spíše ano 8    

spíše ne    16 

ne    7 

Tabulka 4.3-1 - Závislost motivace a spravedlivosti ohodnocení zaměstnanců
45
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Z následující tabulky vyplývá, že přibližně polovina zaměstnanců je spokojena 

se svým ohodnocením a je dostatečně motivována.  

72% zaměstnanců je spokojeno se zaměstnaneckými výhodami. Zbylí by uvítali 

např. místo dodávaných obědů v kantýně spíše stravenky a více příspěvků na 

divadlo, masáže či posilovnu. Avšak pokud jsem se ptala, zda podnik vůbec 

zaměstnanecké výhody poskytuje, tak 30% zaměstnanců uvedlo, ze neposkytuje. 

V tom bych viděla problém v informovanosti. Více o zaměstnaneckých výhodách 

v příloze č. 2.  

 

4.4. Mezilidské vztahy 

 

Z mého průzkumu vyplývá, že v organizaci mezi zaměstnanci téměř neexistuje 

zdravá soutěživost. A pouze 31% pracovníků by o ni měla zájem. Avšak pokud jde  

o mimopracovní aktivity, tak 69% zaměstnanců ví, že organizace výlety, sportovní 

události atd. podporuje, ale už výrazně menší skupina se těchto akcí účastní.  

Na otázku, co zaměstnance spojuje, uvedla pouze ¼ společné zájmy. Zbytek 

respondentů jen práci nebo nic.  

Drtivá většina respondentů (90%) hodnotí chování na jejich oddělení velice 

kladně. Nejvíce se přiklání k tvrzení, že všichni mají přátelské vztahy. Jen malá 

část zaměstnanců připouští tzv. „skupinkování“.  

V následujícím grafu jsem rozebrala chování nadřízeného k zaměstnancům. 

Více jak polovina uvádí kladné hodnocení, avšak zbylí zaměstnanci se zmiňují 

spíš o nezájmu.  
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Chování přímého nadřízeného k zaměstnancům

45%

15%

15%

15%

10% přátelské a pohodové

chválí své zaměstnance

před okolím

chová se mile, jen když

něco potřebuje

rozdá úkoly, ale jinak ho

zaměstnanci nezajímají

negativní chování

 

Graf 4.4–1 - Chování přímého nadřízeného k zaměstnancům
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                           Spolupracovníci                                                    

Vedení                        

společnosti 

Tykání  Vykání 
Tykání i 

vykání 

Tykání 32   

Vykání  9  

Tykání i vykání   11 

Tabulka 4.4-1 - Vztah nadřízený a podřízení z pohledu tykání a vykání
47

 

 

                           Spolupracovníci                                                    

                              

Spolupracovníci 

Tykání  Vykání 
Tykání i 

vykání 

Tykání 16   

Vykání    

Tykání i vykání   36 

Tabulka 4.4-2 - Vztah zaměstnanců společnosti z pohledu tykání a vykání
48
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Z uvedených tabulek vyplývá, že zaměstnanci firmy mezi sebou i ve vztahu 

k nadřízeným mají většinou velmi dobré vztahy, jelikož je tykání osobnější forma 

projevu. U vztahu zaměstnance a vedení společnosti jsem zjistila většinové tykání. 

Zato u vztahu zaměstnanců se nejčastěji objevovala varianta tykání i vykání si 

mezi sebou.  

Většina respondentů se domnívá, že je možné věřit jen lidem na svém oddělení. 

Menší procento zaměstnanců se přiklání ještě k názoru, že věřit mohou také 

vedoucímu. Viz následující graf.  

Zaměstnanci v podniku důvěřují

11%

61%

11%

17%

všem lidem v podniku

zaměstnancům na oddělení

nadřízenému

nikomu

 

Graf 4.4–2 - Důvěra zaměstnanců v podniku
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Ze zjištěných informací vyplývá, že sice na pracovišti mají zaměstnanci 

přátelské a bezproblémové vztahy, ale bohužel jen na pracovišti. Mimo něj se moc 

nestýkají a nemají společné zájmy. Také otázka důvěry mimo jejich oddělení 

nevyznívá moc pozitivně.  

 

4.5. Kariéra a vzdělávání 

 

Téměř ¾ dotázaných tvrdí, že společnost nabízí další možnosti vzdělávání. Jak 

uvádí následující graf. Mnoho z nich se těchto kurzů účastní. Avšak téměř stejně 

velká skupina zaměstnanců by uvítala další možnosti vzdělávání. Nejčastěji se 

zmiňují o odborných seminářích a školeních, školení zaměřená na pozici, větší 
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nabídka výuky cizích jazyků, školení zaměřená na prohlubování odbornosti, 

pracovní stáže v jiném závodě v rámci podniku, školení osobního a profesního 

růstu a bližší poznání zákaznických aplikací.  

 

Graf 4.5–1 - Názor zaměstnanců, zda podnik nabízí možnost dále se vzdělávat
50

 

 

Zde můžeme vidět, že zaměstnanci mají vůli a snahu se dále vzdělávat  

a získávat nové informace. Zvídavý zaměstnanec bývá velkým přínosem pro 

podnik.  

 

4.6. Informovanost 

 
Všichni dotázaní ví, kdo je jejich přímým nadřízeným a dokáží popsat logo 

podniku.  

¾ zaměstnanců si myslí, že společnost nemá směrnice upravující chování na 

pracovišti. Pokud jde o zbylou část, tak se domnívají, že tyto směrnice upravují 

především oblečení, které by se mělo nosit při výkonu práce, chování mezi 

spolupracovníky a mezi zaměstnanci a vedoucím a vyjadřování se mezi sebou.  

V následujícím grafu je uvedeno vyjádření zaměstnanců, zda si myslí, že podnik 

má či nemá směrnice upravující chování na pracovišti mezi zaměstnanci.  
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Názor zaměstnanců, zda podnik má směrnice 

upravující chování na pracovišti

25%

5%

18%

52%

ano, neznají obsah

ano a znají obsah

ne, ale bylo by dobré je

mít

ne a nemají o ně zájem

 

Graf 4.6–1 - Názor zaměstnanců, zda podnik má směrnice upravující chování na 

pracovišti
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Více než 60% zaměstnanců si není vědomo výskytu firemní kultury.  

Pouze ¼ zaměstnanců si myslí, že každý pracovník je obeznámen s hlavními 

cíly organizace. A více jak ¼ se domnívá, že s hlavními cíly společnosti je 

obeznámeno jen vedení. Viz následující graf.  

Kdo je seznámen s hlavními cíly organizace

25%

44%

31%

každý zaměstnanec

část zaměstnanců

jen vedení organizace

 

Graf 4.6–2 - Kdo je seznámen s hlavními cíly organizace
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Téměř 70% respondentů nebylo obeznámeno s plánem, čeho by chtěla 

společnost dosáhnout za 5 let. Jen mizivá část zaměstnanců byla informována 

prostřednictvím nadřízeného nebo si to zjistila sama.  

Ze zmíněných údajů usuzuji, že společnost nemá dobrou informovanost. 

Někteří zaměstnanci ani neví, že podnik nabízí zaměstnanecké výhody. Neznají 

hlavní cíle a plány společnosti. Společnost by se na tuto problematiku měla více 

soustředit, protože dobře a včasně informovaný zaměstnanec prospívá organizaci 

v její prosperitě.  
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5. Návrhy a doporučení 

 

V této části bych se pokusila navrhnout řešení pro oblasti, které jsem z mého 

průzkumu zhodnotila jako nejvíce problémové.  

Jeden z problémů může být spatřován v přijímání návrhů vedením společnosti. 

Jak zaměstnanci uvedli, vedení jejich návrhy (nové nápady, jak dělat lépe  

a efektivněji práci, inovace) přijme. Avšak z dalšího dotazování jsem zjistila, že po 

tomto přijetí zůstaly bez odezvy. To neprospívá ani motivaci, ani náladě na 

pracovišti, jelikož pokud by se to dostalo do většího podvědomí zaměstnanců, tak 

tyto návrhy přestanou vytvářet. Dobré by bylo, dát jim na vědomí, že se vedení 

zajímá. Ukázat, že chce využít potenciálu každého zaměstnance. To také souvisí 

s tím, že většina zaměstnanců není hrdá na práci v jejich podniku a jeho 

jedinečnost nespatřuje téměř v ničem. Všichni zaměstnanci potřebují cítit, že jsou 

pro podnik jedineční. Zde však mnozí uvedli, že se cítí jen jako jedni z mnoha 

pracovníků a popisovaný podnik je jen jedním z mnoha podniků působícím  

na trhu.  

Jako problém, který nepodporuje firemní kulturu, vidím i mimopracovní vztahy 

zaměstnanců. Na oddělení je sice přátelská a pohodová atmosféra, ale mimo 

pracovní prostory se zaměstnanci blíže neznají. Jak uvedli v průzkumu, tak mnoho 

z nich spojuje jen práce nebo dokonce vůbec nic. Mohly by tomu pomoci některé 

zaměstnanecké výhody, jak uváděla asi ¼  respondentů, např. příspěvky na 

divadlo, kam by mohli jít zaměstnanci i vedení s rodinami. Některé zaměstnanecké 

výhody by se mohly také pozměnit. Jak zmiňovali respondenti např. místo jídla 

v kantýně stravenky. Dalším pozitivním krokem, který by mohl pomoci je zdravá 

soutěživost. Ta by dodala oddělení více energičnosti a uvolnila by monotónní 

práci, na kterou pracovníci upozorňovali. Zvýší jejich pracovní nasazení a chuť se 

prosadit. Větší zapojení zaměstnanců do kurzů by také mohlo pomoci, protože by 

si pracovníci uvědomovali více svůj potenciál, tím, že by byli vzdělaní v různých 

oblastech (pro mnohé z nich, jak uváděli, by to bylo přínosné a motivující).  

Je důležité zaměřovat se  na vzdělání, které zaměstnance i zajímá a nejen, které 

potřebují výhradně k dané práci. Takto vzdělaní zaměstnanci by v případě 

zařazení do nového týmu velkým přínosem. Jako prospěšné bych také uvedla 
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pracovní stáže v jiném závodě v rámci podniku. Mohli by srovnávat různé pracovní 

prostředí, znalosti a vědomosti a přispělo by to k motivaci zaměstnanců.  

Největší problém ovšem spatřuji v informovanosti. Zaměstnanci upozorňovali na 

nedostatečnou informovanost. Většina netuší, jaké jsou dlouhodobé plány 

společnosti, hlavní cíle, zda má společnost zaměstnanecké výhody, či jestli 

v podniku vůbec existuje podniková kultura. Pokud např. podnik dosáhne většího 

úspěchu, tak k zaměstnancům se tato informace téměř nedostane. Pomoci by 

mohly pravidelné schůzky zaměstnanců s vedením (např. 1x za měsíc). Také by 

pomohl zpravodaj, který by podnik rozesílal po odděleních podniku o aktuálních 

novinkách. Pro některé zaměstnance by byl praktičtější i zpravodaj, který by si 

vyzvedli na pracovním e-mailu. Z dotazníkového průzkumu jsem se dozvěděla, že 

zaměstnance zajímají nové informace, ale od vedení moc signálů nepřichází. 

Zaměřila bych se tedy hlavně na tuto oblast. Každý podnik by si měl vážit dobře  

a včasně informovaných zaměstnanců. Také někteří pracovníci si informace 

sháněli sami, jelikož je přímý nadřízený neinformoval. Nástěnky v podniku nebo na 

internetových stránkách (vstup jen pro zaměstnance daného oddělení, nebo 

celého podniku), by tento problém také usnadnil. Mohli by také upozornit na 

podnikovou kulturu, která již v podniku existuje a rozvíjet ji. Určitě by mělo vedení 

informovat o stávající firemní kultuře a zaměstnance seznámit se směrnicemi 

upravující chování zaměstnanců na pracovišti.  

Dle mého názoru je klíčovým procesem adaptace nových zaměstnanců do 

podniku. Tito pracovníci ještě nemají vyhraněný názor a s několika změnami 

k přístupu k informacím, většího zájmu a motivace ze strany vedení, by mohli být 

všichni zaměstnanci hrdi, že pracují právě v této organizaci.  

Shrnula bych tedy, na jaké faktory bych se zaměřila: 

- větší sladění kolektivu zaměstnanců i mimo pracoviště – více kurzů, 

úprava zaměstnaneckých výhod,   

- dopřát zaměstnancům rozvíjet svůj potenciál – přímý nadřízený by měl 

začít podporovat na svém oddělení zdravou soutěživost, rozpoznat, který 

zaměstnanec potřebuje určité kurzy či vzdělávání,   

- upravit některé zaměstnanecké výhody pro jejich lepší efektivnost,  

- informovanost – přímý nadřízený by měl informovat zaměstnance pomocí 

pravidelných schůzek nebo pravidelně vycházejícím podnikovým 

zpravodajem,  



 - 44 - 

- seznámit zaměstnance o existenci firemní kultury – seznámit 

zaměstnance se stávající firemní kulturou a jak se bude vyvíjet 

v následující době,  

- seznámit zaměstnance se směrnicemi upravující chování zaměstnanců 

na pracovišti – přímý nadřízený by měl zaměstnance s těmito směrnicemi 

seznámit při jejich přijetí do zaměstnání a dále pokud by se směrnice 

obměňovaly.  
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6. Závěr 

 

Předmětem této bakalářské práce byla analýza firemní kultury ve vybrané 

organizaci a návrh změn, které povedou ke zlepšení podnikové kultury podniku.  

První část práce je věnována teoretickému vyjádření podnikové kultury. Jejím 

znakům, úrovním, názorům na podnikovou kulturu od různých autorů a její 

vymezení.  

V praktické části jsem analyzovala firemní kulturu v daném podniku. Pro 

průzkum jsem použila dotazníkovou metodu. Z odpovědí zaměstnanců na 

položené otázky jsem vypozorovala, že v podniku je velmi omezené spektrum 

symbolů, historek a rituálů. Toto ukazuje na fakt, že firemní kultura zde není 

dokončenou záležitostí, ale potenciální oblastí rozvoje.  

Zjistila jsem,že v analyzované organizaci se vyskytují problémy v oblasti 

informovanosti, vztahů pracovníků mimo pracovní prostředí, rozvoj potenciálu 

zaměstnanců, nevědomost pracovníků o výskytu firemní kultury v podniku  

a srozumění zaměstnanců se směrnicemi upravující chování pracovníků na 

pracovišti. Rozvoj firemní kultury je nikdy nekončící proces, a proto je zde mnoho 

prostoru o její zapojení. Zaměstnanci projevili zájem o nové věci, o zdravou 

soutěživost, nové informace a chuť se vzdělávat. Zapojení zaměstnanců do 

různých kurzů a školení by je mohlo hodně obohatit, tím jim dodat motivaci. Také 

mě zaujal názor několika pracovníků, že by bylo přínosné zajistit pracovní stáže 

v jiném závodě v rámci podniku. Tím by organizace docílila komplexněji 

vzdělaných pracovníků, samostatnějších v rozhodování, s vyšší motivací. 

Zaměření na zdravou soutěživost by bylo přínosné, jelikož mnoho mladých 

zaměstnanců by určitě uvítalo dočasnou změnu prostředí a nové zkušenosti.  

V návrzích a doporučeních jsem se zaměřila na stávající problémy. Navrhovala 

jsem změnu přístupu u vedoucích pracovníků. Zajímat se o návrhy zaměstnanců. 

Dát najevo, že jsou jedineční pro podnik a jeho přínosem. Pokud se zaměstnanec 

bude cítit jako jeden z mnoha a jeho nápady zůstanou bez odezvy a nebude 

poskytnuta zpětná vazba, tak se přestane zajímat o dění kolem a to firemní kultuře 

neprospívá. Pokud jde o informovanost, znovu bych navrhla zvážit změny ve 

vedení přímého nadřízeného. Zaměstnanci mají zájem se dozvídat nové věci. 

Stačily by pravidelné porady, občasníky či zpravodaje, ze kterých by se 
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k pracovníkům dostaly informace, pokud budou mít zájem. Seznámit všechny 

zaměstnance s cíly podniku, aby viděli v čem tkví důležitost jejich práce, a proč je 

dobré ji vykonávat. Seznámit je s dlouhodobými plány, aby viděli, že jejich práce 

má budoucnost. A v neposlední řadě seznámit zaměstnance se směrnicemi, 

mnozí ani neví o jejich existenci. Většina zaměstnanců vidí problém v tom, že 

nemají žádné informace nebo si je v případě zájmu musí zjišťovat sami. Tento 

návrh by mohl pomoci vyřešit zmíněný problém.  

Dle mého názoru i přes veškerou dostupnou technologii záleží úspěch jen  

a pouze na nasazení a schopnostech jednotlivců.  
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