
Příloha č. 1  

 Luarentova analýza manažerských rolí 

 

Zdroj: Brooks, Ian. Firemní kultura. Jedinci, 2003. s. 244. 

Země 
Výrok 1 

Souhlasí (%) 

Výrok 2 

Nesouhlasí (%) 

Výrok 3 

Souhlasí (%) 

Výrok 4 

Souhlasí (%) 

Španělsko - 74 77 - 

Dánsko - 37 23 32 

Velká Británie 34 35 27 40 

Holandsko 31 44 17 45 

Německo 26 45 46 46 

Švédsko 30 26 10 54 

Švýcarsko - 41 38 65 

Itálie 42 56 66 74 

Francie 43 43 53 76 

Belgie - 42 44 - 

USA 17 32 18 52 

Japonsko 50 - 78 - 

Indonésie 83 51 73 - 

Čína 70 59 74 - 
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Příloha č. 2 

Zaměstnanecké výhody vybraného podniku 

1. Pojistný program 

Cíl: Pravidelně přispívat zaměstnancům a umožnit jim využívat výhody penzijního  

a životního pojištění.  

1.1. Zaměstnavatel vytváří pro své zaměstnance podmínky pro podporu 

zajištění ve stáří finančním příspěvkem k penzijnímu nebo životnímu pojištění 

zaměstnance.   

 

1.2. Zaměstnavatel organizačně zajistí minimálně 1x ročně uzavírání 

nových pojistných smluv pro zaměstnance, kteří penzijní nebo životní pojištění 

dosud uzavřené nemají, jakož i převod smluv pro zaměstnance, kteří již mají 

uzavřenou  některou forem smlouvy o pojištění.    

1.3. Výše příspěvku zaměstnance na jím uzavřené penzijní nebo životní 

pojištění musí činit nejméně 50% příspěvku zaměstnavatele, minimálně 200,- Kč 

za kalendářní měsíc.    

 

1.4. Podmínky pro poskytování příspěvku a způsob převodu již uzavřeného 

pojištění a výši příspěvku zaměstnavatele řeší organizační směrnice. 

 

2. Závodní stravování 

Cíl: Umožnit všem zaměstnancům využít výhod závodního stravování  

a zkvalitňovat tuto činnost uplatňováním pravidel zdravé výživy. 
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2.1. Zaměstnavatel zabezpečuje pro své pracovníky závodní  stravování  

v průběhu ranní, odpolední a noční směny.  Nárok na poskytnutí přestávky na jídlo 

a oddych vzniká zaměstnanci až po odpracování 3 hodin nebo v případě, kdy lze 

důvodně předpokládat, že 3 hodiny odpracuje ihned po této přestávce. 

2.2. Zaměstnavatel poskytne pracovníkovi jedno dotované hlavní jídlo 

denně. Další hlavní jídlo v průběhu dne mu bude poskytnuto za plnou cenu. 

2.3.  Zaměstnavatel poskytne dotaci na jedno jídlo denně  ve výši  

dle uvedených menu: 

Mražená a chlazená strava ….......…………..………… 59% 

Hlavní jídlo kategorie I. až  IV…………………………... 59%  

Hlavní jídlo kategorie V…......…………………………… 50%  

Přílohy k hlavním jídlům kategorie I. až V..……………. 59% 

Polévka  …………………………………………………… 23% 

 

2.4.  Zaměstnavatel umožní zabezpečovat v závodní kuchyni i poskytování 

doplňkových služeb za plnou cenu. 

Komentář: Závodní stravování je jednou z nejvíce využívaných služeb Sociálního programu  

a službou, na kterou vynakládá společnost nejvíce prostředků v rámci Sociálního programu. 

Zaměstnanec využívá výhod služeb závodního stravování tím, že při nástupu do zaměstnání obdrží 

magnetickou kartu, na kterou mu bude vydán jeden oběd nebo večeře za dotovanou cenu denně. 

Může si na kartu zakoupit i více jídel, ale za plnou cenu. Měsíční součet odebraných dotovaných, 

nedotovaných a doplňkových jídel mu bude sražen ze mzdy. Zaměstnanec má právo jedenkrát 

měsíčně požádat dodavatele stravovacích služeb o výpis z účtu strávníka vedený v rámci 

bezhotovostního styku. Dotovaná i nedotovaná jídla nebudou v žádném případě vydána do 

jídlonosičů nebo jiných nádob.  

 

3. Zdravotní péče 

Cíl: Zajistit pro zaměstnance preventivní zdravotní péči. 
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3.1.  Zaměstnavatel zajistí vstupní lékařské prohlídky všech zaměstnanců. 

3.2. Zaměstnavatel bude hradit všem zaměstnancům v nepřetržitém 

provozu, vždy jednou za rok preventivní lékařskou prohlídku. 

3.3. Zaměstnavatel zajistí, aby na pracovištích byla minimálně teplota 

předepsaná příslušnou hygienickou normou. Jedná se o  prevenci proti zvýšené 

nemocnosti zaměstnanců. 

3.4. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady hygienická měření  

k tomu pověřenými institucemi (OHS apod.). 

Komentář: Vstupní lékařské prohlídky zabezpečuje personální oddělení tak, 

aby každý nový zaměstnanec měl před nástupem provedenu vstupní lékařskou 

prohlídku.  Za minimální teplotu na pracovištích zodpovídají příslušní vedoucí 

oddělení.  

 

4.  Bytová problematika 

Cíl: Pomoci zaměstnancům společnosti řešit otázku bydlení, tím 

stabilizovat pracovní kolektiv. 

4.1. Zaměstnavatel může poskytnout návratnou bezúročnou půjčku na 

individuální bytovou výstavbu či koupi  bytu. 

       a) na pořízení rodinného domku do osobního vlastnictví nebo  

spoluvlastnictví a na jeho výstavbu  

                                                  max. 50.000,- Kč, 

       b) na provedení stavebních úprav bytu a rodinného domku v  osobním 

vlastnictví  zaměstnance,  ve kterém zaměstnanec sám přímo bydlí (nepronajímá 

jiné osobě) a na které se vztahuje stavební  povolení nebo ohlášení 

                                                   max. 30.000,- Kč, 

       c) na pořízení bytu nebo složení členského podílu na  družstevní byt 

                                                   max. 30.000,- Kč, 
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       d) na nesplacený zůstatek návratné půjčky u předchozího  zaměstnavatele 

(do výše shora uvedených limitů). 

4.2. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům dotace k výše uvedeným 

účelům maximálně do výše  400.000,- Kč za kalendářní rok. 

 

5.   Pracovní výročí 

5.1. Zaměstnanec obdrží za práci pro společnost odměnu ve výši: 

      - za 15 let práce ve společnosti   5000,- Kč, 

      - za 25 let práce ve společnosti  jeden průměrný měsíční výdělek. 

Odměna bude vyplacena vždy ve výplatním termínu v měsíci, kdy dojde  

k dovršení výročí.  

 

5.2. Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na  starobní 

nebo invalidní důchod, trval-li pracovní poměr v podniku nepřetržitě: 

       do 10 let                             2.000,- Kč, 

       nad 10 let do 20 let            3.000,- Kč, 

       nad 20 let do 30 let            4.000,- Kč, 

       nad 30 let                           5.000,- Kč. 

5.3. Odchází-li zaměstnanec ze zaměstnání výpovědí nebo dohodou  

z důvodů organizačních změn uvedených v § 52 písm. a) až c) Zákoníku práce  

a dovrší v době dvou měsíců od odchodu 15 let nebo 25 let práce ve společnosti, 

má nárok na ocenění dle bodu 5.1 a 5.2. 

Komentář: Plnění Sociálního programu v této oblasti zajišťuje personální 

oddělení. 

6. Sociální výpomoc 

Cíl: Poskytovat výpomoc při mimořádných událostech a tíživých  životních 

situacích. 
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6.1. Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům společnosti  

poskytnout  

k překlenutí tíživé finanční situace (živelná  pohroma, úmrtí v rodině apod.) 

bezúročnou půjčku až do výše 10.000,- Kč se splatností do tří let od uzavření 

smlouvy. 

Komentář: Žádosti zaměstnanců o sociální výpomoc vyřizuje personální 

oddělení. Jsou poskytovány jen ve vážných případech. 

7.  Dárcovství krve  

Cíl:  Ocenit humánní čin zaměstnanců - dárců krve.  

 

7.1. Dárcovství krve bude oceňováno současně se získáním Jánského  

plakety: 

-    bronzová                            500 Kč, 

-    stříbrná                      1.000 Kč, 

-    zlatá                         2.000 Kč, 

-    zlatý kříž 3. stupně   2.500 Kč, 

-    zlatý kříž 2. stupně   3.000 Kč, 

-    zlatý kříž 1. stupně   3.500 Kč. 

 

8. Kulturní, společenské a sportovní akce 

Cíl: Umožnit zaměstnancům kulturní vyžití, pomoc při zajišťování prostor 

pro setkání spolupracovníků při významných životních jubileích nebo 

společenských  akcí. 

Pro sportovní vyžití zaměstnanců a pro organizování  sportovních akcí zajistí zaměstnavatel 

pronájem  vybraných sportovišť. Vedením společnosti bude odsouhlasen finanční plán 

sponzorování těchto aktivit. 

Komentář: Za tuto oblast odpovídá vedoucí personalistiky.  



 - 6 - 

9.  Rekreace 

Cíl: Umožnit výuku cizích jazyků. 

9.1. Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci dar nejvýše 70.000,- Kč 

na týdenní jazykové pobyty (dětské tábory se zaměřením na studium jednoho 

světového jazyka). Nárok na příspěvek mají všechny děti našich zaměstnanců, 

které navštěvují základní školu. Pravidla pro rozdělení jednotlivých příspěvků 

budou určeny vedoucím personálního oddělení a zástupci ZV OS KOVO.  

10. Výchova a vzdělávání 

Cíl: Zvýšit odbornost zaměstnanců podniku.  

10.1. Zaměstnavatel může umožnit zaměstnanci studium nebo školení   

za účelem získání nebo zvýšení kvalifikace  

či rekvalifikace  a uzavře s ním písemnou dohodu v těchto případech: 

 a) jedná-li se o získání či zvýšení kvalifikace nebo  rekvalifikace zaměstnance 

pro potřebu zaměstnavatele, 

 b) jedná-li se o získání nebo zvýšení kvalifikace pro potřebu zaměstnance, 

nebrání-li v tom provozní důvody na straně zaměstnavatele, 

 c) jedná-li se o získání nebo zvýšení kvalifikace z důvodů  změny pracovního 

poměru pro zaměstnance postižené nemocí  z povolání nebo pracovním úrazem. 

10.2. V případě podle bodu 11.1) písm. a), c) poskytne zaměstnavatel  

náhradu mzdy a ostatních dohodnutých nákladů, spojených se  studiem nebo se 

školením. V případě bodu 1) písm. b)  zaměstnavatel uvolní zaměstnance na dobu 

nezbytně nutnou pro potřeby školy nebo školícího střediska bez nároku na mzdu.  

Výdaje spojené se studiem nebo školením si hradí zaměstnanec sám. 

10.3. Zaměstnavatel zajistí kurzy odborné způsobilosti dle  vyhlášek a norem 

ČSN, odborné technické, ekonomické,  jazykové a další kurzy dle potřeby. 

Komentář: Výchovu a vzdělávání v rozsahu uvedeném v tomto programu 

zajišťuje personální oddělení. 
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11. Zabezpečení v nezaměstnanosti 

Cíl: Pomoc propuštěným zaměstnancům ve složité osobní situaci. 

V případě rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce 

se odkládá splácení finančních  pohledávek zaměstnavatele od zaměstnance po 

dobu, po kterou  bude veden úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

nejdéle však po dobu 12 měsíců, pokud zaměstnanec závazek  písemně uznal  

a nedošlo-li k jiné dohodě. 

Komentář: O odklad splátek žádají zaměstnanci vedoucího personálního oddělení. O odkladu 

rozhoduje vedení společnosti. 

 

12. Ostatní sociální služby 

Cíl:Vycházet vstříc zaměstnancům v oblasti právní pomoci. 

Zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům základní informace v  oblasti 

pracovněprávní a sociální. 

Komentář: Uplatňování základních právních informací provádí zaměstnanci na 

personálním oddělení.  

 

13. Zlepšovatelské hnutí 

Cíl: Podpořit zlepšovatelské hnutí zaměstnanců společnosti. 

Zaměstnavatel zvyšuje angažovanost svých zaměstnanců tím, že podporuje 

zlepšovatelské hnutí ve společnosti. Systém podávání, posouzení, schválení, 

realizace a využití zlepšovacích návrhů je předepsán organizační směrnicí 

Zlepšovací návrhy, která je součástí dokumentace společnosti.  



 - 1 - 

Příloha č. 3 

Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci,  

 

po dohodě s vaším zaměstnavatelem, jsem dostala příležitost zpracovávat 

bakalářskou práci na téma „Analýza firemní kultury v daném podniku“ ve vaší 

firmě. Ráda bych vás požádala, jestli byste si udělal/a chvíli času na vyplnění 

tohoto dotazníku. Zaručuji, že tento dotazník je zcela anonymní a zaměstnavateli 

se dostane jen souhrnný výsledek zpracovaný ze všech dotazníků.  

Výsledky z tohoto průzkumu mohou pomoci ke zlepšení firemní kultury nebo 

alespoň navrhnou nové možnosti k příznivým změnám na vašem pracovišti.  

Předem děkuji za vyplněný dotazník.   

  

U otázek vyberte 1 variantu odpovědi, pokud není uvedeno jinak.  

 

1. Domníváte se, že s hl. cíly organizace je seznámen:  

 každý zaměstnanec 

 část zaměstnanců 

 jen vedení organizace 

 nikdo 

 

2. Myslíte si, že víte, čeho by chtěla organizace dosáhnout za 5 let?  

 ano, obeznámil mě můj nadřízený* 

 ano, zjistil/a jsem si to sám/a* 

 ne, nikdo mi nic neřekl, ale zajímá mě to 

 ne, nikdo mi nic neřekl a nezajímá mě to 

* pokud jste uvedli ano, uveďte čeho by organizace chtěla dosáhnout 

_________________________________________________________________ 

 

3. Znáte logo podniku? 

 pokud ano, popište _____________________________________________ 

 ne 
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4. Domníváte se, že jste dostatečně motivován/a? 

 ano  

 ne 

 

5. Domníváte se, že jste spravedlivě ohodnocen/a? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

6. Jste spokojen/a se zaměstnaneckými výhodami? 

 ano 

 pokud ne, uveďte v čem byste uvítal/a zlepšení 

_________________________________________________________________ 

 

7. Nabízí vám podnik možnost dále se vzdělávat (rekvalifikace, kurzy, …)? 

 pokud ano, uveďte _____________________________________________ 

 ne 

 

8. Uvítali byste nějaké další možnosti vzdělávání? 

 pokud ano, uveďte _____________________________________________ 

 ne 

 

9. Jak často je na vašem oddělení školení? 

 min 1x za měsíc 

 min 1x za půl roku 

 min 1x za rok 

 méně než 1x za rok 

 vůbec 

 

10. Uvítali byste více školení? 

 pokud ano, uveďte v jaké oblasti ___________________________________ 

 ne, je dostatečné 

 ne, nestojím o to 
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11. Existuje mezi spolupracovníky zdravá soutěživost („soutěže“ na pracovišti, 

za které mohou být symbolické dárky, či pochvaly, …) 

 ano, uveďte ___________________________________________________ 

 ne, ale zajímalo by mě to 

 ne a nezajímá mě to 

 

12. Nabízí organizace trávení času s kolegy i mimo pracovní dobu (výlety, 

sportovní události, …)? 

 ano 

 ne, ale měl/a bych o to zájem 

 ne a nezajímá mě to 

 

13. Se spolupracovníky vás spojuje:  

 zájmy 

 jen práce 

 nic 

 jiné __________________________________________________________ 

 

14. Pokud byste měl/a charakterizovat komunikaci na vašem oddělení s kolegy, 

je spíše (můžete vybrat i více variant):  

 přátelská 

 pohodová 

 neutrální 

 klidná  

 bojová 

 smutná 

 bouřlivá 

 nepřátelská 

 jiná __________________________________________________________ 
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15. Pokud jde o chování na vašem oddělení s kolegy: 

 všichni mají přátelské vztahy 

 vytváří se skupinky 

 neutrální – na pracovišti si nesmíme vytvořit přátelství (jsme „jen“ kolegové) 

 spolupracovníci se k sobě chovají špatně 

 jiné __________________________________________________________ 

 

16. Pokud byste měl/a charakterizovat komunikaci s nadřízeným je spíše:  

 přátelská a otevřená 

 pohodová (nemusím se bát nic říct) 

 neutrální (vyslechne co potřebuji, ale tím to končí) 

 zaměstnanci komunikovat chtějí, ale nadřízený o to nestojí 

 nadřízený se o komunikaci snaží, ale zaměstnanci ho moc nevnímají 

 nepřátelská (povyšuje se nad své zaměstnance) 

 raději žádná komunikace 

 jiná __________________________________________________________ 

 

17. Pokud jde o chování vašeho nadřízeného k zaměstnancům, je spíše:  

 přátelské a pohodové (rád pomůže)  

 chválí své zaměstnance před ostatními (že dobře pracují, mají dobré 

výsledky…) 

 chová se mile, jen když něco potřebuje 

 rozdá úkoly, ale jinak ho jako zaměstnanci nezajímáme 

 snaží se vyhýbat svým zaměstnancům 

 pomlouvá své zaměstnance jiným osobám, či na jiných odděleních 

 jiné __________________________________________________________ 

 

18. Máte směrnice upravující chování na pracovišti mezi zaměstnanci? 

 ano, ale nevím, co tyto směrnice obsahují 

 ano, a znám jejich obsah 

 ne, ale bylo by dobré je mít 

 ne a nezajímá mě to 
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19. Pokud ve vašem podniku takovéto směrnice jsou, obsahují (můžete vybrat i 

více variant):   

 jaké oblečení byste měli nosit při výkonu práce 

 chování mezi spolupracovníky 

 chování mezi zaměstnanci a vedoucím 

 vyjadřování se mezi sebou 

 vyjadřování se o podniku mimo tento podnik 

 jiné __________________________________________________________ 

 

20. Jste si vědom/a výskytu formální firemní kultury ve vašem podniku 

(směrnice, chování, atmosféra, pracovní oděv, …)  

 pokud ano, v čem ______________________________________________ 

 ne 

 

21. Mezi spolupracovníky si:  

 tykáte z vlastní vůle 

 tykáte, protože to je ve směrnici 

 vykáte z vlastní vůle 

 vykáte, protože to je ve směrnici 

 někteří si tykají a někteří si vykají z vlastní vůle 

 někteří si tykají a někteří si vykají i když tím porušují směrnici 

 

22. S vaším nadřízeným si:  

 tykáte z vlastní vůle 

 tykáte, protože je to ve směrnici 

 vykáte z vlastní vůle 

 vykáte, protože to je ve směrnici 

 někteří si tykají a někteří si vykají z vlastní vůle 

 někteří si tykají a někteří si vykají i když tím porušují směrnici 
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23. Podle vás se dá věřit: 

 všem lidem ve firmě 

 lidem na našem oddělení 

 nadřízenému 

 nikomu 

 

24. Na vašem oddělení pracujete: 

 týmově 

 jednotlivě (každý sám za sebe) 

 týmově i jednotlivě (jak vyžaduje daný úkol) 

 

25. Vybavení na vašem pracovišti je:  

 výborné, nemohu si ztěžovat 

 průměrné, ale dostačující 

 ne tak dobré, jak bychom potřebovali pro výkon naší práce 

 nevyhovující 

 

26. Máte povoleno opustit své pracovní místo mimo přestávku (procházka ze 

strnulé práce, káva proti únavě, …) 

 pokud ano, uveďte v jakém případě ________________________________ 

 někdy je to možné 

 v žádném případě 

 

27. Z jakého důvodu vykonáváte svou práci (můžete vybrat i více variant)? 

 baví mě 

 je to dobrá příležitost na postup na lepší pracovní pozici 

 dobré pracovní ohodnocení 

 beru ji jako každou jinou práci 

 nebaví mě, ale každý musí pracovat 

 jiné __________________________________________________________ 

 

28. Jste hrdý/hrdá na to, že pracujete v tomto podniku? 

 pokud ano, proč _______________________________________________ 

 ne 
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29. Víte, kdo je v podniku vaším přímým nadřízeným?  

 ano 

 ne 

 

30. Jste spokojeni s vedením vašeho nadřízeného?  

 ano, je to dobrý vedoucí 

 ano, bere v úvahu i naše návrhy 

 ano, ale vše si dělá sám a nám jen rozdá úkoly 

 pokud ne, uveďte v čem by se měl změnit ___________________________ 

 

31. Pokud máte návrh pro vedení společnosti (o nějaké změně ke zlepšení, 

inovace, …), tak:  

 vedení je pro tyto návrhy otevřené a vstřícné 

 vedení přijme návrh, ale více se jím nezabývá 

 raději nic nenavrhuji 

 bojím se navrhovat 

 vedení se o tyto návrhy nezajímá 

 máme tyto návrhy zakázány 

 

32. Pokud byste měli doporučit vaši společnost někomu, kdo by se chtěl 

ucházet o místo této společnosti:  

 rozhodně bych doporučil/a a proč __________________________________ 

 je to práce jako každá jiná 

 rozhodně bych doporučil/a, aby se podíval po jiném podniku a proč 

_________________________________________________________________ 

 

33. Co pokládáte na svém pracovišti za pozitivní:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 - 8 - 

34. Co pokládáte na svém pracovišti za negativní:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

35. Co by podle vás mohlo vést ke zlepšení atmosféry na pracovišti?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

36. Máte návrh, který by podle vás zlepšil komunikaci s vedením společnosti?  

 pokud ano, uveďte______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ne 

 

37. Co si myslíte, že je na vašem podniku jedinečné? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

38. Nachází se podle vás nějaký „základní kámen“ ve vašem podniku, který 

zůstává stále stejný a na svém místě, i když se vše kolem mění ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Jste:  

 žena  

 muž 

 

Věk:  

 18 – 30 let 

 31 – 50 let 

 51 a více let 

 

V podniku pracujete:  

 méně než 1 rok 

 1 – 5 let 

 více jak 5 let 

 

Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání: 

 základní 

 střední odborné vzdělání zakončené výučním listem 

 střední odborné vzdělání zakončené maturitou 

 vysokoškolské 

 



 

Příloha č. 4 

Mapa - Firma XY ve světě 

 

 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

 


