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1 Úvod 

Podniková kultúra je jav, ktorý je veľmi zložitý, neľahko definovateľný a postihnuteľný, 

ktorý však významným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú úspešnosť podniku. Na jednej strane 

môže byť zdrojom sily organizácie a nositeľom jej konkurenčnej výhody, na druhej strane 

však môže byť brzdou rozvoja organizácie či dokonca zdrojom jej deštrukcie.  

Ako súbor hodnôt, postojov, noriem a vzorcov chovania, ktoré sú v organizácii zadelené, 

ovplyvňuje organizačná kultúra interné fungovanie a efektívnosť organizácie. Ako spôsob 

vnímania a myslenia, ktorý v organizácii prevláda, má však tiež svoju externú funkciu – 

ovplyvňuje „strategické“ chovanie organizácie a jej prispôsobivosť voči prostrediu. 

Jednou z príčin, prečo väčšinou americký manažéri a organizačný teoretici zamerali 

koncom 70. rokov a na počiatku 80. rokov minulého storočia svoju pozornosť na kultúrne 

aspekty organizácie, bol ekonomický rast Japonska, často označovaný ako „japonský 

ekonomický zázrak“.  

Problematike podnikovej kultúry sa vedecká obec a manažéri začali intenzívne venovať až 

v druhej polovici 20. storočia, kedy sa začalo hovoriť o úspešných podnikoch a čo ich 

k danému úspechu doviedlo. Jedná sa hlavne o obdobie od 80. rokov, kedy vo veľkom začali 

japonské podniky zrážať tie americké na nižšie priečky (v hodnotení efektívnosti či objeme 

produkcie). V tomto čase začali aj prvé cielené analýzy a skúmanie podnikových kultúr. Od 

tých čias sa na túto tému popísalo mnoho kníh. Zaujímavým faktom ostáva, že v žiadnej z 

nich nenájdeme jednotnú definíciu podnikovej kultúry. 

Témou tejto diplomovej práce je posúdenie podnikovej kultúry a rozvoja finančne 

poradenskej spoločnosti. Vplyv na výber tejto témy mala skutočnosť, že pracujem vo 

finančne poradenskej spoločnosti Partners Financial Services na pozícii budúci vedúci, teda 

v jednej z najlepších poradenských spoločností na českom trhu. 

Podnikovú kultúru označujú autori za jeden z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú 

rozvoj podniku. Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy zhodnotiť podnikovú kultúru 

v spoločnosti Partners Financial Services, odhaliť zdroje prípadných nedostatkov a navrhnúť 

možnosti zlepšenia, ktoré by do budúcnosti pomohli ku zvýšeniu podnikovej kultúry a  

rozvoja spoločnosti.  

V teoretickej časti diplomovej práce bude vymedzená podstata, pojem, prvky a normy, 

ktoré sú súčasťou podnikovej kultúry. 



 

 

 

 V tretej kapitole sa budeme venovať vymedzeniu teoretického vzťahu medzi podnikovou 

kultúrou a výkonnosťou podniku, kde budeme skúmať práve vplyvy obsahu podnikovej 

kultúry na výkonnosť podniku. 

V štvrtej kapitole sa budeme venovať diagnostike metódy podnikovej kultúry, kde 

teoreticky popisujeme spôsob využívania kvalitatívnych a kvantitatívnych metód skúmania 

podnikovej kultúry. 

Piata kapitola sa bude zaoberať posledným teoretickým rozborom podnikovej kultúry, kde 

prostredníctvom vybraných modelov budeme popisovať podnikovú kultúru a výkonnosť 

podniku.  

V empirickej časti diplomovej práce bude charakterizovaná skúmaná finančne poradenská 

spoločnosť Partners, ktorá bude popísaná v šiestej kapitole. 

V siedmej kapitole sa budeme venovať skúmaniu podnikovej kultúry v spoločnosti 

Partners Financial Servives prostredníctvom jednotlivých kvalitatívnych a kvantitatívnych 

metód ako je dotazníkové šetrenie, Porterov model piatich konkurenčných síl alebo PEST 

analýza.  

V ôsmej kapitole budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie podnikovej kultúry a následne 

rozvoja skúmanej spoločnosti Partners Financial Services. Táto časť vychádza 

z uskutočneného výskumu a je obohatená aj o skúsenosti autorky tejto práce.  

 

  



 

 

 

2 Teoretické východiská k oblasti podnikovej kultúry a výkonnosti 

Podľa Scheina (1999) sa kultúrou antropológie začali zaoberať už viac než pred sto rokmi. 

Na vznik a vývoj teórie kultúry mali zásadný vplyv tri disciplíny, a to psychológia, sociológia 

a antropológia (Mead, 1934 a Benedict,1934, podľa Ouchi a Wilkins, 1985). Vplyv týchto 

disciplín sa prejavil v rade rôznych definíciách, kde z pohľadu každej disciplíny sú  veľmi 

výrazné iné prvky a funkcie kultúry. 

2.1  Podnik ako sociálny a kultúrny systém 

Pojatie a koncepcia organizácie vo zmysle podnikateľského subjektu (podniku) vychádza 

z teórie, ktoré sú často veľmi rôznorodé a nadväzujú obvykle na veľmi odlišné východiská 

ekonomických, technických a spoločenských vied. Podnik tak býva charakterizovaný 

pojmami vyjadrujúcimi jeho technologickú, ekonomickú, organizačnú, právnu či sociálnu 

stránku. 

Podstata podniku ako všeobecnej organizačnej formy hospodárskej (výrobnej, obchodnej) 

činnosti je však predovšetkým ekonomická. Ekonomické sú bezpochyby aj príčiny, ktoré ku 

vzniku podniku vedú, a ktoré existenciu podniku zdôrazňujú. Konkrétne rozhodnutia 

riadiacich subjektov v podniku sú však determinované nie len bezprostrednými 

ekonomickými motívmi, ale aj niektorými činiteľmi psychologickej a sociologickej povahy. 

Jej význam býva však nemalý a má i značný ekonomický dopad. 

V rámci sociológie sa objavujú rôzne prístupy ku štruktúre, fungovaniu a vývoja 

spoločenských útvarov, ktorých špecifickou formou podnik bezpochyby je. Vo všeobecnej 

rovine sa dá uviesť niekoľko základných koncepcií, ktoré vyjadrujú odlišný filozofický 

náhľad na sociálnu realitu procesy vyvolávajúce ich zmeny. 

Podľa autorov Bedrnove a Nového (1998), koncepcia radikálnej zmeny sa orientuje na 

radikálne emancipačné procesy, ktoré obvykle v relatívne v krátkom čase menia situáciu 

a podmienky existencie skupín a jednotlivcov. Zásadným spôsobom tak mení priestor 

predovšetkým pre individuálne jednanie človeka v rámci sociálnych útvarov akéhokoľvek 

charakteru. Ide o koncepciu napr. Dahrendorfa a  Marxe. Naproti tomu koncepcia regulácie 

skúma hlavne podmienky a dôsledky sociálneho poriadku, zaoberá sa predovšetkým 

stabilizáciou systému, jeho sociálnou integráciou, vzájomnou závislosťou a solidaritou 

jedincov a ich adaptáciou na existujúce skupinové hodnoty a normy. Medzi významných 



 

 

 

predstaviteľov tohto smeru môžeme radiť Parsonse, Morena a ďalších (podľa 

Bedrnovej,1998). 

Objektivistický prístup sociológov vychádza zo sociálnej reality nezávislej na jedincovi. 

Sociálne javy sú sledované pozitivistickými metódami a ďalšími postupmi prírodných vied. 

Objektivistický prístup ku skúmaniu sociálnej reality sa nutne premieta aj do pojatia 

podnikovej kultúry, jeho miesta a funkcie  podnikovej štruktúre. Chápeme ju ako 

„integrovaný jav“, ktorej funkciou je integrovať všetky ostatné prvky podnikovej štruktúry, 

zaistiť tak stabilitu, identitu a spojenie spolupracovníkov prostredníctvom vyšších hodnôt než 

len tých, ktoré zabezpečujú uspokojenie základných potrieb človeka. V 70. a  80. rokoch sa 

veľmi rýchlo rozšíril kulturologický prístup k chápaniu podniku. Ten umožňuje v adekvátnom 

pomere rešpektovať sociálne skutočnosti, ktoré sú pre podniky mimoriadne významné, ak nie 

dokonca rozhodujúce.  

Určité teoretické východiská môžeme nájsť v dielach Parsonse (podľa Bedrnovej, 1998), 

jedného z hlavných predstaviteľov štruktúrneho funkcionalizmu. Metodický rámec výkladu 

sociálneho útvaru spočíva v odlíšení štyroch hierarchicky usporiadaných, rozhodujúcich a 

jednotlivých subsystémov: 

1) Biologicko-organický systém, ktorý je tvorený programovými elementmi, ktoré 

determinujú fyziologickú stránku jednania. 

2) Psychologický systém, zahŕňajúci potreby a ďalšie motívy jednania sociálnych 

aspektov. 

3) Sociálny systém, tvorený sústavou sociálnych rolí vo vnútri skupín, ktorých 

špecifická interpretácia prebieha na základe existujúcich sociálnych noriem, je 

zdôvodnená sociálnymi hodnotami a na hodnoty je orientovaná. 

4) Kultúrny systém, t.j. hodnotové a významové základné jednanie, ktoré vytvára 

a mení štruktúru hodnotových spojení vo vzťahu k cieľovej realite. 

Pre ďalšie vysvetlenie a pochopenie podnikovej kultúry je v koncepte Parsonsa (podľa 

Bedrnovej, 1998) dôležité oddelenie sociálneho a kultúrneho systému. Kultúrny systém 

potom môže tvoriť základ podnikovej kultúry, ktorá je interpretovaná ako hodnotová 

a významová základňa jednania spolupracovníkov. 

Pri analýze podnikovej kultúry a zvyšovaní jej účinnosti je kladený rozhodujúci dôraz na 

vonkajšie, zreteľné a objektívne zachytávajúce prejavy, ako sú materiálne symboly, rituály, 



 

 

 

príbehy a pod.. Práve táto rovina je považovaná za rozhodujúcu zložku podnikovej kultúry 

a je využívaná pre zvýšenie účinnosti a efektívnosti podnikového riadenia. 

Zatiaľ čo objektivistický prístup sa dá zjednodušene parafrázovať tézou „podnik má 

kultúru“, potom ďalší z možných postupov, sa dá vyjadriť tým, že „podnik je kultúrou“. 

Interpretatívne pojatie vychádza z predpokladu, že podniková kultúra nie je jednou 

z mnohá častí podniku, ale má hlbší význam, lebo zahŕňa celkovú podnikovú realitu, t.j. 

všetky ostatné riadiace, informačné, logistické subsystémy, apod. (Bedrnová,1998) Kľúčový 

význam tu nemá objektívna realita, ale interpretovaný význam. K tradičnému chápaniu 

organizácie ako stroja a organizácie ako biologického systému tak interpretatívny prístup 

pridáva novú metaforu, a to chápanie organizácie ako kultúry (Lukašová, Nový, 2004). 

Organizácia ako kultúra je spoločným systémom významu, teda súhrnom ideí, vízii, názorov, 

hodnôt, postojov a noriem chovania. Tie umožňujú pochopiť ľudskú stránku fungovania 

organizácie. 

V rámci objektívneho prístupu je kultúra chápania ako niečo, „čo organizácia má“. Je 

považovaná za objektívnu entitu, za určitý aspekt či subsystém organizácie, za jednu 

z organizačných premenných, ktoré ovplyvňujú fungovanie a výkonnosť organizácie a môže 

byť cieľavedome utváraná a menená.  

Vedľa uvedených prístupov, sa dajú v literatúre nájsť ďalšie klasifikácie paradigma pre 

výklad organizačnej kultúry. Racionalistický pohľad, ktorý je podľa Schulze (1995) odvodený 

z metafory stroja, chápe kultúru ako nástroj pre efektívne dosiahnutie cieľov organizácie. 

Funkcionalizmus naproti tomu vníma organizácie ako sociálne systémy a na kultúry nahliada 

z hľadiska funkcii, ktoré má v organizácii (Lukašová, Nový, 2004). 

2.2  Podstata pojmu podniková kultúra a jej úroveň 

Kultúra z hľadiska jej funkcie v spoločnosti je predmetom záujmu predovšetkým kultúrnej 

antropológie. Tá sa zaoberá empirickým, systematickým a porovnávajúcim výskumom 

rozdielnych kultúr ako prejavu historicky sa utvárajúcich, rozdielnych životných možností 

adaptabilného subjektu, t.j. človeka, a rôznych foriem jeho spoločenstvá. 

Skúma teda spoločenské znaky, podobnosti a rozdiely medzi rôznymi, geograficky 

oddelenými sociálnymi spoločenstvami (interkulturálnej orientácii). Skúma však aj vznik 

a spoločenské znaky subkultúr vo vnútri jedného existujúceho kultúrneho konceptu 

(intrakultúrna orientácia). 



 

 

 

Spoločenské presvedčenia, hodnotové preferencie a normy jednania ako významná súčasť 

kultúry sú rovnako rozhodujúcim predpokladom pre približne zhodné vnímanie 

a interpretáciu sveta a orientáciu v ňom. Kultúra tak sprostredkováva významy vo vzájomnej 

interakcii ľudí v ich spoločenskom prostredí a v historicky určitej dobe (Bedrnová, Nový, 

1998). 

Podnik, firma, organizácia je podľa Bedrnovej (1998) chápaná ako celok v zmysle 

určitého druhu kultúrneho systému. Podnik rozvíja vlastnú, originálnu a nezameniteľnú 

predstavu, hodnotové systémy a vzory jednania, ktoré sa prejavujú v zhodnom či aspoň 

obdobnom jednaní jednotlivcov vo vnútri podniku i smerom voči jeho vonkajšiemu okoliu. 

Pojem kultúra vo všeobecnom slova zmysle označuje „špecifický spôsob organizácie, 

realizácie a rozvoja činnosti, objektivizovaný vo výsledkoch fyzickej a duševnej práce. I keď 

definovaním pojmu kultúra sa – hlavne v antropológií – zaoberalo mnoho desiatok bádateľov, 

k jednotnej a všeobecne akceptovanej definícii autori nedospeli. Podnikovú kultúru môžeme 

definovať ako: Podnikovú kultúru tvoria hlavne artefakty, perspektívy, hodnoty a domnienky, 

ktoré sú akceptované členmi organizácie.  

Z iného pohľadu podľa autora Henena (1985), Podnikovú kultúru môžeme chápať ako 

systém hodnôt a noriem účelového spoločenstva podniku.  

Ďalšou významnou definíciou je „Podniková kultúra definovaná hlavne ako označenie 

určitých spoločenských prístupov, hodnôt, predstáv, noriem zdieľaných vo firme. Ďalej tento 

pojem zahŕňa usmerňovanie postojov, jednaní a chovanie pracovníkov prostredníctvom 

určitých rituálov a symbolov (znaky, loga, oblečenie)(Šigut,2004, s.9)“. 

Autor Schein (1989) interpretoval, že Podniková kultúra je vzorec základných 

a rozhodujúcich predstav, ktoré určitá skupina našla či vytvorila, odkryla a rozvinula, v rámci 

nich sa naučila zvládať problémy vonkajšej adaptácie a vnútornej a ktoré sa tak osvedčili, že 

sú chápané ako všeobecne platné. Noví členovia organizácie ju majú pokiaľ možno zvládať, 

stotožniť sa s nimi a jednať podľa nich.  

Pokiaľ ide o základné vymedzenie pojmu, býva v odbornej literatúre najčastejšie citovaný 

posledný uvedený autor. Jeho koncepcia podnikovej kultúry znázorňuje obr. 1.  

  



 

 

 

Systém symbolov 

Reč, formy spoločenského styku, obrady, 

rituály, oblečenie, logo 

 

Sociálne normy a štandardy jednania 

Zásady, pravidlá, štandardy, podniková 

ideológie, línie jednania 

Základné predstavy, východiská 

Vzťah k ostatnému svetu, predstavy 

o povahe človeka, príčinách jeho jednania 

a povahe medziľudských vzťahov, čo je 

zdrojom a kto je jeho nositeľom pravdy 

Nevedomé, spontánne 

Pre vonkajšieho pozorovateľa neviditeľné 

Vedomé a do značnej miery 

ovplyvniteľné 

Pre vonkajšieho pozorovateľa čiastočne 

zreteľné 

Vedomé, ovplyvniteľné 

Viditeľné, ale nutné vysvetlenie významu 

symbolov, jeho interpretácie 

Obrázok 1: Podniková kultúra a jej úrovne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. 

558 s. ISBN 80-85943-57-3. 

Z obrázku vyplýva, základná rovina podnikovej kultúry, ktorá spočíva v celkovom 

pohľade na svet a v prístupe k životu, práci, ľudom a k sebe samotnému a k živote 

jednotlivých spolupracovníkov. Pôsobí úplne samozrejme, nevedome, automaticky, obvykle 

bez premýšľania a zvažovania prípadných dôsledkov pre seba samého aj podnik. Zahŕňa 

hlavne: 

1) Vzťah k vonkajšiemu svetu a predovšetkým k podnikovému okoliu. 

2) Podnikové predstavy o povahe človeka a príčinách jeho jednania, transformované do 

predstavy o ostatných spolupracovníkoch. 

3) Predstavy o povahe medziľudských vzťahov. 

4) Predstavy o pravde, ktoré dávajú odpoveď na otázku, o čo sa spolupracovník opiera 

pri rozhodovaní, čo je pravdivé a správne a čo je nepravdivé a chybné. 

Z pravidla nevedomá a z hľadiska jednotlivá neplánovaná základňa podnikovej kultúry je 

vytváraná nie jednotlivými izolovanými faktormi, ale tvorí logicky a vnútorne usporiadaný 

celok. Ten sa začína formovať s určitým časovým odstupom buď na základe prirodzeného 

vývoja vzhľadom ku konkrétnej sociálnej štruktúre spolupracovníkov, alebo cieľavedome, zo 



 

 

 

strany vedenia podniku, do podoby určitých zásad, pravidiel a sociálnych noriem (Bedrnová, 

Nový, 1998). 

Na strednej úrovni podnikovej kultúry sú to nepísané či písané pravidla spoločenského 

styku, všeobecne uznávané hodnotové preferencie, zásady a pravidlá pracovnej morálky, 

lojality ku firme, vzťahu k podnikovým partnerom, zákazníkom, akcionárom. Tvorí 

východisko pre najvyššiu rovinu podnikovej kultúry, ktorou je oblasť symbolov a výrazových 

foriem jednania. Úlohou prostrednej roviny je vytvoriť ucelený, logický, vnútorne bez 

rozporný a účinný systém podnikovej kultúry, priebežne ho budovať, učiniť ho schopným 

priestorového a časového prenosu (napr. na nové zakladané filiálky firmy, novo 

prichádzajúcim či budúcim spolupracovníkom) a pripraviť  pre jeho vonkajšie zviditeľnenie. 

V závislosti na aktivite vedenia podniku býva spravidla zámerne ovplyvňovaný a formovaný 

v súlade s podnikovými cieľmi.  

Najväčšiu úroveň tvoria jednoznačne viditeľnú a cieľavedome konštruovanú zložku 

podnikovej kultúry. Ta je však pochopiteľná vonkajšiemu pozorovateľovi len v spojitosti zo 

znalosťou predchádzajúcich z dvoch nižších úrovní. Dôležité je hlavne na uvedení do 

kontextu s hodnotovými preferenciami, sociálnymi normami a pravidlami. Ide tu o vonkajšie 

prejavy spoločenského styku, architektúry a vybavenia pracovísk, podnikové symboly (logo), 

oslavy, obrady a rituály, mýty, podnikový žargón, oblečenie apod. 

Na Scheinov model naviazala rada autorov, rozpracováva ich a ďalej rozširuje. Napríklad 

Lundberg (1995. Podľa Lukašová, Nový, 2004) rozlišuje štyri úrovne kultúry, ktoré 

usporiadal podľa stupňa abstraktnosti. Najvyššiu, povrchovú úroveň tvoria artefakty, na 

druhom stupni sú pravidlá a normy chovania, tretiu úroveň zaberajú hodnoty, ktoré sú 

obvykle artikulované v stratégii podniku, a najhlbšia, základná úroveň je tvorená 

predpokladmi. 

Odlišne od Sheina potom rozlišujú kultúru napríklad Kotter a Heskett (podľa Lukašovej, 

Nový, 2004), ktorí ju členia len na dve úrovne – vzorec (štýl) chovania v podniku a zdielané 

hodnoty. 

Podľa názoru E. Bedrnovej (1998), vo vzájomne odlišných poňatí  podnikovej kultúry 

vyplývajú pre väčšinu autorov nasledujúce spoločenské charakteristiky: 

1) Podniková kultúra ako celok nemá žiadnu vlastnú individuálne objektívnu formu 

svojej existencie, ktorá by sa stala mimo subjektívnu rovinu interpersonálnych 



 

 

 

vzťahov konkrétnych spolupracovníkov. Jedná sa o spoločné presvedčenie, normy 

a hodnoty, ktoré si nie len utvárajú, ale aj definujú a interpretujú členovia sociálneho 

systému sami. 

2) Podniková kultúra označuje spoločné hodnoty a normy. V žiadnom prípade nejde 

o jednoduchý súhrn či priemer individuálnych hodnotových preferencii, postojov či 

noriem jednania, ale o skupinový fenomén, ktorý je nadindividuálny a má výrazne 

sociálnu povahu. 

3) Podniková kultúra vzniká, rozvíja sa, popr. sa mení či zaniká v určitom, konkrétnom 

čase a mieste. Má teda úplné jednoznačne historický prechodný charakter, v závislosti 

na formách a interakcii vo vnútri organizácii a medzi organizáciami a vonkajším 

prostredím. 

4) Podniková kultúra je výsledkom predovšetkým procesu učenia sa, ktorej základ 

spočíva vo vzájomnom pôsobení vonkajšieho okolia a vnútornej koordinácii. 

5) Podniková kultúra je ďalej sprostredkovávaná v adaptačnom procese.  

6) Podniková kultúra reprezentuje „konceptuálny svet“ členov organizácie. Umožňuje 

ľahkú orientáciu vo vnútropodnikovom dianí a zjednocuje a sprostredkováva význam 

jednotlivých skutočností a udalosti v podniku.  

2.3  Obsah a sila podnikovej kultúry 

Podniková kultúra, predstavuje nahromadenú skúsenosť organizácie, prejavujúca sa 

v myslení, cítení a chovaní príslušníkov organizácie, determinuje chovanie ľudí vo vnútri 

podniku a chovanie organizácie navonok, voči vonkajšiemu prostrediu. 

Obsah kultúry podniku predstavuje základné predpoklady, hodnoty a normy chovania 

zdielanej organizácie, navonok manifestovanej prostredníctvom chovania a artefaktov. Silou 

organizačnej kultúry sa rozumie, nakoľko sú dané predpoklady, hodnoty, normy a z nich 

vyplývajúce vzorce chovania v organizácii zdielané. Ak sú zdielané vo vysokej miere, je 

organizačná kultúra silná a výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie organizácie. Na jej 

obsahu však závisí, či vplyv bude pozitívny či negatívny. Ak je organizačná kultúra slabá, 

znamená to, že členovia organizácie zdielajú spoločenské predpoklady, hodnoty a normy 

chovania naopak len v malej miere. Ich chovanie v rámci podniku je potom v podstatnej 

väčšej miere ovplyvňované ich individuálnymi charakteristikami, teda jej osobnými 

predpokladmi, hodnotami a normami chovania (Lukašová, Nový, 2004). 



 

 

 

Celková koncepcia podnikovej kultúry predpokladá, že má vplyv na vnútropodnikovú 

organizáciu a riadenie, a že významným spôsobom ovplyvňuje jednanie spolupracovníkov. 

V tejto súvislosti je dôležité uviesť dva pojmy silná a slabá podniková kultúra. 

Na rozdiel od slabej podnikovej kultúry, jej vplyv je veľmi málo zreteľný, silná podniková 

kultúra preukazuje mimoriadnu schopnosť ovplyvňovať charakter i priebeh všetkých 

podstatných podnikových javov. 

Autorka E. Bedrnová (1998) stanovila, aby bolo možné hovoriť o silnej podnikovej 

kultúre, je potrebné, splňovať tieto kritéria: 

a) Jasnosť, zreteľnosť. Jednotlivé oblasti podnikovej kultúry musia jasne, prehľadne 

a zrozumiteľne dávať všetkým spolupracovníkom najavo, aké jednanie je požadované, 

ktoré aktivity sú nutné, žiaduce, ktoré sú ešte akceptovateľné a ktoré sú úplne 

vylúčené a neprijateľné. Splniť túto požiadavku sa dá len za takého predpokladu, kedy 

je podniková kultúra založená dostatočne široko a opiera sa o rozsiahly súbor hodnôt, 

štandardov a symbolov, ktoré sú všetky vzájomne konzistentné a vytvárajú vnútorný, 

logicky usporiadaný a bez rozporný celok. Súčasne však musí byť ľahko 

interpretované a zrozumiteľné všetkým pracovníkom príslušnej inštitúcie bez rozdielu 

danej pozície alebo dosiahnutého vzdelania. 

b) Rozšírenosť. Celý komplex podnikovej kultúry musí byť v rámci sociálneho systému 

maximálne rozšírený v extenzívnom slova zmysle. Je potrebné, aby všetci 

spolupracovníci boli s jednotlivými prvkami nie len dostatočne zoznámený, ale aby sa 

stretávali s jej existenciou a vplyvom v každej situácii, v každom okamžiku a na 

každom mieste.  

c) Zakotvenosť. Vyjadruje mieru identifikácie a internalizácie jednotlivých 

podnikových hodnôt, vzorov a noriem jednania.  

Potom až vtedy, keď sa podniková kultúra stane nedeliteľnou súčasťou každodenného 

jednania všetkých alebo aspoň väčšiny spolupracovníkov, je možné hovoriť o tom, že je silná. 

Sila a slabosť podnikovej kultúry úzko súvisí aj s jej vnútornou diferenciáciou na tzv. 

jednotlivé subkultúry.  

Subkultúry sú relatívne samostatné kultúry, ktoré vznikajú v niektorých oblastiach 

podnikovej štruktúry a vyznačujú sa odlišnými sociálnymi normami alebo inou hierarchiou 

hodnotových preferencií. Táto diferenciácia vzniká obvykle: 



 

 

 

 Medzi rôznymi úrovňami riadiacej hierarchie (špecifickú kultúru majú robotníci, 

administratívne správny zamestnanci, riadiaci pracovníci apod.). 

 Medzi jednotlivými funkčnými oblasťami (špecifickú majú pracovníci marketingu, 

informatiky, výskumu a vývoja, výroby apod.). 

V podnikovej praxi tak vzniká tradičná dilema: čím diferencovanejšia je organizačná 

štruktúra, tým ľahšie a častejšie sa vytvárajú jednotlivé subkultúry, ktoré zabraňujú existencii 

jednotnej podnikovej kultúry. Nutnosť jednotnej a silnej podnikovej kultúry je ale práve 

týchto organizáciách najnaliehavejšia. 

Dôležité tu je, aby rozhodujúce podnikové ciele a priority, cesty a spôsoby ich dosiahnutia 

boli akceptované všetkými pracovníkmi. Je však potrebné cieľavedome posilňovať spoločné 

momenty, ktoré spolupracovníkov rôznych profesii a rôzne úrovne v riadiacej hierarchii 

zjednocujú.  

Dôsledky, ktoré pre podnik vyplývajú z existencie silnej podnikovej kultúry, bývajú 

väčšinou interpretované ako pozitívne a prínosné. Obsah a silu podnikovej kultúry ovplyvňuje 

celá rada faktorov. Autori venujú jednotlivým vplyvom väčšiu či menšiu pozornosť 

a klasifikujú ju rozdielnym spôsobom. Najčastejšie sú pri tom zdôrazňované: 

 Vplyv prostredia (vplyv sociokultúrnych faktorov, hlavne potom vplyv národnej 

kultúry, vplyv podnikateľského prostredia, konkurenčného prostredia, požiadavkou 

a sily zákazníkov, vplyv profesionálnej kultúry...). 

 Vplyv zakladateľa či dominantného vodcu, vlastníkov, manažérov. 

 Vplyv veľkosti a dĺžky existencie organizácie. 

 Vplyv využívaných technológii. 

Vedľa uvedených vplyvov patrí ku zdrojom kultúry bezprostredne tiež organizačná 

štruktúra, metódy a systémy riadenia (informačný systém, systém odmeňovania...), štýl 

vedenia atd. Uvedené faktory však nejde považovať len za zdroje organizačnej kultúry, 

pretože sú na druhej strane tiež manifestáciami kultúry. Predpoklady, názory, hodnoty 

a normy chovania zdielané v organizácii totiž determinujú, ako bude organizácia riadená 

a aké manažérske praktiky sa budú používať. 



 

 

 

2.3.1 Prvky a zdroje podnikovej kultúry v komparácii so zahraničnými a českými 

autormi 

Podniková kultúra je autormi vymedzovaná ako štruktúrovaný jav skladajúcich sa 

z jednotlivých prvkov (Shein, 1992, Lukašová, Nový, 2004, Denison, 1990 a ďalší).  

Podľa Sheina (2010) ako kultúrne prvky sú označované najjednoduchšou štrukturálnou 

a funkčnou jednotkou, predstavujúcou základné skladobné komponenty kultúrneho systému. 

Prvky podnikovej kultúry nie sú autormi vymedzené a kategorizované úplne jednotne, nič 

menej, najčastejšie prvky kultúry sú považované: 

 Základné predpoklady, sú najťažším identifikovateľným prvkom kultúry. Sú 

zafixované predstavy o fungovaní reality, ktoré ľudia považujú za úplne samozrejmé, 

pravdivé a nespochybniteľné. Základné presvedčenie determinuje spôsob vnímania, 

myslenia, cítenia a chovania sa členov organizácie. Sú to neuvedomované predstavy 

o fungovaní reality, ktoré členovia kultúry považujú za úplne nespochybniteľné 

a samozrejmé. Podľa Sheina (2010) sa základné presvedčenie vzťahuje k trom 

oblastiam, a to ku externej adaptácii, vnútornej integrácii a hlbšej podstate života. 

 Hodnotou je to, čo je považované za dôležité, čomu jednotlivec či skupina prikladá 

význam, „čo je pre jednotlivca či skupinu explicitne či implicitne žiaduce a čo 

ovplyvňuje výber z možných spôsobov, nástrojov a cieľov činnosti.“ Hodnoty 

predstavujú jadro organizačnej kultúry a sú považované za dôležitý indikátor obsahu 

kultúry a nástroj utvárania organizačnej kultúry. 

 Normy chovania sú nepísané pravidlá a zásady chovania sa, ktoré skupina ako celok 

akceptuje v určitých situáciách. Chovania podľa noriem je podľa autorov Trompenaars 

a Hampden-Turner (2000) skupinou vynucované. Dodržiavaním noriem chovania je 

členmi skupiny odmeňované a zároveň nedodržiavanie noriem sankciované. Odmeny 

či sankcie majú predovšetkým citový charakter k členom, ktorý tieto normy chovania 

nedodržiavajú, sa zvyšní členovia skupiny chovajú odmietavo, chladne, obmedzujú 

s nimi všetku komunikáciu a nepozývajú ich ku svojím činnostiam. Pre tých, ktorí 

normy dodržiavajú, sú na druhej strane odmeňovaní akceptáciou, prejavom úcty 

a priateľstva (Lukašová, Nový a kol., 2004). Normy chovania majú pre podnik 

zásadný význam, nakoľko vymedzujú chovanie, ktoré je či nie v skupine 

akceptovateľné (Lukašová, Nový a kol., 2004). 

 Postoj je vymedzovaný ako dispozícia k hodnoteniu, znamená teda pohotovo zaujať 

vzťah k určitej skutočnosti (Faltýn,2006). Touto skutočnosťou môže byť osoba, vec, 



 

 

 

udalosť či problém, užívané vo vzťahu k pozitívnym, neutrálnym alebo k negatívnym 

pocitom. Sú produktom hodnotenia, v ktorom sú integrované kognitívne (prinášajú 

človeku poznatky), emotívne a konatívne (akčné) zložky psychiky (Schein,2010).  

 Artefakty sú všetky vonkajšie prejavy kultúry, a to ako prejavy materiálnej 

a nemateriálnej povahy. K materiálnych artefaktom sú radené napríklad budovy, 

vybavenosť kancelárii, logo a ďalšie hmotné prejavy kultúry, výročné správy firiem, 

propagačné brožúry. Artefakty nemateriálnej povahy potom sú jazyk, historky a mýty, 

firemní hrdinovia, zvyky, rituály, ceremoniály. Obsah týchto prejavov však nie je 

možné pochopiť bez identifikácie obsahu ďalších prvkov kultúry a ich vzájomných 

súvislostí. 

Obrázok 2: Schienov model organizačnej kultúry  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SHCEIN, Edgard H. Organizational Culture and Leadership. 4th edition. Pulished by Jossey-Bass, 

2010. 415 s. ISBN 978-0-470-19060-9 

Faktory, ktoré ovplyvňujú obsah a silu podnikovej kultúry, sú nazývané zdroje podnikovej 

kultúry. Ak chceme dobre poznať podnikovú kultúru a uskutočňovať v nej zmeny, mali by 

sme predovšetkým vedieť z akých zdrojov pochádza. Na tvorbu podnikovej kultúry vplýva 

veľa interných a externých faktorov (Lukašová, Nový, 2004). 

Medzi externé faktory radíme predovšetkým: vplyv národnej kultúry, vplyv  

podnikateľského prostredia, obor v ktorom podnik vyvíja činnosť, požiadavky zákazníkov, 

postavenie trhu, konkurencieschopnosť. 

A medzi interné faktory radíme: historický vývoj podniku, vývojové štádium podniku, 

sociálne väzby vo vnútri podniku, vplyv dominantných osobností, vplyv využívaných 
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technológii, strategické smerovanie podniku, organizačná štruktúra, metódy a systémy 

riadenia podniku. 

Najvýznamnejším zdrojom podnikovej kultúry sa pokladá národná kultúra. Základné 

presvedčenia a hodnoty národnej kultúry sú v príslušnej národnej kultúre hlboko zakorenené, 

a preto sú tieto základné presvedčenia, hodnoty a normy chovania prítomné aj v podnikovej 

kultúre (Sweeney a Hardaker, 1994, podľa Lukašovej a Nový, 2004). 

Uvedené faktory sa nedajú považovať len za zdroje podnikovej kultúry, pretože sú na 

druhej strane manifestáciami kultúry. Predpoklady, hodnoty a normy chovania ľudí 

zdieľaných v organizácii totiž determinujú, ako bude organizácia riadená a aké manažérske 

praktiky sa budú používať (Lukašová, Nový, 2004). 

2.3.2 Vzťah medzi podnikovou kultúrou a výkonnosťou podniku 

Počiatky výskumu, zameraného na preukazovanie súvislosti medzi kultúrou organizácie 

a jej výkonnosti, a na nájdenie charakteristík takej podnikovej kultúry, ktorá podporuje 

výkonnosť podniku, spadajú do počiatku 80. rokov minulého storočia.  

Podnikovú kultúru diagnostikovali autori (napr. Ogbonna a Harris,2000, Nahm 

a kol.,2004, Lee a Yu,2004, Øgaarda a kol.2005, Denison,1990, Gordon a DiTomaso,1992) 

pomocou dotazníkových nástrojov, výkonnosť firmy potom merali prostredníctvom 

kombinácie vybraných finančných kazateľov. 

Teórie vzťahov firemnej kultúry a výkonnosti zohľadňujú dve základné dimenzie, ktoré 

majú na výkon podniku vplyv. Prvá je sila podnikovej kultúry a druhá je obsah, ktorý 

zamestnancov aktivuje a smeruje k napĺňaniu cieľov (Lukašová, Nový, 2004). 

V súčasnosti sa autori zhodujú, že obsah organizačnej kultúry by mal byť kontextuálne 

primeraný, mal by obsahovať prvky adaptívnosti a byť strategicky primeraný (Lukašová, 

Nový a kol.,2004, Cameron a Quinn,1999, a ďalší) 

Podľa Lukašovej (2010) sa pokúsime rámcovo zhrnúť teórie, ktoré boli v priebehu rokov 

preverované, a špecifikovať rysy podnikovej kultúry, u ktorých bola preukázaná súvislosť 

s výkonnosťou organizácie, potom ide predovšetkým o teórii: 

1) Silnej kultúry ako determinanty výkonnosti firmy. 

2) Parcitipatívnej/ „angažovanej“ kultúry ako determinanty výkonnosti firmy. 

3) Kontextuálne a strategicky vhodné kultúry ako determinanty výkonnosti podniku. 



 

 

 

4) Adaptívne kultúry ako determinanty výkonnosti firmy. 

5) Kultúrne primeranosti manažérskych praktik ako determinanty výkonnosti podniku. 

Autory Denison, Kotter a  Hesketta sa pokúšali riešiť vzťah medzi kultúrou 

a výkonnosťou podniku systematickým spôsobom, kde podnikovú kultúru diagnostikovali 

pomocou dotazníkových nástrojov a výkonnosť podniku prostredníctvom finančných 

ukazateľov.  

2.3.3 Vplyv sily kultúry na výkonnosť podniku 

Silná kultúra je autormi všeobecne chápaná ako kultúra, charakteristická svojou 

vyhranenosťou, stabilitou a vysokou mierou zdieľania a rešpektovania určitých predpokladov, 

hodnôt a noriem v rámci organizácie. 

Pre výkonnosť podniku má silná kultúra svoje výhody aj svoje nevýhody (Denison,1990, 

Rühli a Keller,1991, Kotter a Heskett,1992, podľa a ďalší). Výhody silnej kultúry spočívajú 

predovšetkým v tom, že (Lukašová, Nový, 20041): 

 Silná kultúra vytvára súlad vo vnímaní a myslení pracovníkov. Ten uľahčuje 

komunikáciu a redukuje konflikty vo vnútri organizácie a zvyšuje tiež schopnosť 

dosahovať konsenzu. Ľudia hovoria rovnakým jazykom, používaných pojmov 

prikladajú rovnaký obsah, zhodujú sa v tom, čo považujú za dôležité a nedôležité, 

situácie interpretujú rovnakým či obdobným spôsobom. Pozitívnym dôsledkom je 

urýchlenie rozhodovania v podniku a tak isto urýchlenie realizácie prijatých 

rozhodnutí.  

 Silná kultúra usmerňuje chovanie ľudí. Ľudia v podniku zdielajú spoločné hodnoty 

a normy, čo znamená, že vďaka spoločne uznávaným hodnotám smerujú rovnakým 

smerom a vďaka existencii sociálnych noriem dodržujú určité spôsoby chovania. 

Zdielaním noriem a uplatňovaním „psychologických sankcii“ pri ich prípadnom 

nedodržiavaní je zabezpečený neformálny spôsob kontroly, čo znižuje potrebu 

budovať formálne kontrolné systémy a zvyšuje schopnosť koordinovať postupu vo 

vnútri podniku. 

 Silná kultúra znamená zdielanie spoločných hodnôt a cieľov. Tým, že ľudia zdieľajú 

spoločné hodnoty a ciele, pociťujú spolunáležitosť s organizáciou, sú k nej lojálni 

a majú pozitívny postoj ku spolupráci. Podniková kultúra sa tak stáva výrazným 

zdrojom súdržnosti organizácie a rovnako nezanedbateľným zdrojom motivácie 

pracovníkov. 



 

 

 

 Silná podniková kultúra fixuje organizáciu na minulú skutočnosť a vedie 

k uzavretosti a k prehliadaniu a k ignorovaniu signálov z vonkajšieho prostredia 

(hlavné disonantné signály s názormi a presvedčeniami príslušníkov kultúry). 

Manažment organizácie tak ľahko podlieha dojmu, že to, čo fungovalo doposiaľ, bude 

fungovať aj naďalej, a nevníma potrebu zmien či potrebu nových stratégií. Kotter 

a Heskett (1992) dokonca poukazujú na to, že silná kultúra získava „rysy arogancie“ 

a zahľadenosti do seba, čo v konečnom dôsledku poškodzuje ekonomickú výkonnosť 

firmy. 

Silná podniková kultúra má však tiež prínosy pre jednotlivca a jeho výkonnosť. 

Pracovníkom totiž sprostredkováva normy a vzorce chovania, čo znižuje ich neistotou 

v organizácií a vďaka zdieľaní spoločných hodnôt a noriem tiež zvyšuje emocionálnu pohodu 

a spokojnosť  pracovníkov. 

Výhodnosť či nevýhodnosť silnej kultúry pre organizáciu vyplýva okrem všeobecných 

aspektov vplyvu sily kultúry, predovšetkým z obsahu kultúry organizácie. Ak je obsah kultúry 

„pozitívny“, teda výkonnosť organizácie podporujúci, môže silná kultúra pomocou 

organizácie k dobrému výkonu. Ak je však obsah „negatívny“ môže tomu byť naopak 

(Lukašová, Nový, 2004). 

Bedrnová a Nový (2002) zhrnuli nevýhody silnej kultúry takto: 

 tendencie k uzatvoreniu podnikového systému, 

 fixácia na tradičné vzory, nedostatok flexibility a blokovanie nových stratégii, 

 kolektívna snaha vyhnúť sa kritike, konfliktom a vynútiť si konformitu, 

 zložitá adaptácia nových pracovníkov. 

2.3.4 Vplyv obsahu kultúry na výkonnosť podniku 

Vedľa sily kultúry závisí charakter a miera vplyvu organizačnej kultúry na výkonnosť 

organizácie na obsahu organizačnej kultúry, a to v jej vzájomnej kombinácii. Obsah kultúry 

má pritom na výkonnosť organizácie účinok dvojaky: jednak pracovníkov aktivuje (či 

neaktivuje), a to v závislosti na konkrétnych hodnotách a normách chovania, ktoré zahŕňajú, 

jednak pracovníkov smeruje k naplňovaniu tých hodnôt a cieľov, ktoré sú kultúre daného 

obsahu vlastné (Lukašová, Nový, 2004). 

  



 

 

 

Obrázok 3: Vplyv organizačnej kultúry na fungovanie a výkonnosť podniku  

 

  

  

 

 

 

Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti 

podniku. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. 

 

Pokiaľ má podniková kultúra „vhodný“ obsah, potom silná kultúra podporuje výkonnosť 

podniku. 

2.3.5 Vplyv obsahu kultúry vo vzťahu k participácii a angažovanosti 

pracovníkov 

Výkonnosť organizácie je podľa Denisona, Wileya, Brooksa a ďalších autorov funkciou 

angažovanosti a participácie členov podniku. V angažovanej a participovanej kultúre sa 

členovia organizácie chovajú a jednajú aktívne, iniciatívne a angažovane v prospech podniku. 

Prijímajú zodpovednosť za výsledky svojej práce a sú schopní samostatne a operatívne riešiť 

problémy a sú k podniku lojálni. Znakom angažovanej a participovanej kultúry je 

predovšetkým skutočnosť, že pracovníci organizácie sa chovajú (Lukašová, Nový, 2004): 

 Aktívne, iniciatívne, angažovane v prospech cieľu podniku. 

 Autonómne (prijímajú zodpovednosť za svoju prácu a jej výsledky, samostatne 

a operatívne riešia problémy). 

 Voči organizácii lojálne. 

V snahe nájsť odlišnosti medzi organizáciami, ktorých kultúry vykazujú významné 

rozdiely v miere angažovanosti, participácie a „energetizácie“ pracovníkov, uskutočnili autori 

(Denison, 1990, Wiley a Brooks, 2000) kvalitatívny výskum. Výsledky naznačili, že 

k vysokej angažovanosti a „energetizácie“ pracovníkov dospievajú organizácie vtedy, keď 

(Lukašová, Nový, 2004): 

Sila kultúry Obsah 

kultúry 

Výkonnosť 



 

 

 

 Pracovníkom umožňujú a zabezpečujú sústavný rozvoj znalostí a vedomostí, a to 

prostredníctvom formálnych a neformálnych nástrojov. 

 Zmocňujú pracovníkov. 

 Budujú kooperatívnu atmosféru a tímového „ducha“, pričom dbajú na to, aby 

pracovné zaťaženie bolo rozdelené „férovo“. 

 Vytvárajú a posilňujú silnú orientáciu na služby zákazníkov a na vysokú kvalitu 

produktov a služieb, túto prioritu demonštrujú pri každodennom rozhodovaní 

manažérov. 

Vytvárajú a komunikujú misie a vízie zamerané do budúcnosti organizácie, a to tak, aby 

pracovníci poznali nie len zmysel a smer organizácie, ale tiež svoju individuálnu úlohu pri 

dosahovaní úspechu. 

2.3.6 Vplyv kontextuálnej a strategickej primeranosti obsahu organizačnej kultúry 

na výkonnosť podniku  

Znamená to, že je v súlade s požiadavkami prostredia, v ktorom firma existuje. 

Kontextuálnu primeranosť obsahu kultúry si môže prostredie „vynútiť“ samo tým, že 

v danom prostredí prežijú len tie firmy, ktoré sú schopné sa prostrediu prispôsobiť a reagovať 

na jeho požiadavky.  

Vplyv adaptívnosti kultúry na výkonnosť organizácie, kde za hlavné charakteristiky 

adaptívnej kultúry označujú autori predovšetkým: 

 Schopnosť vnímať signály z vonkajšieho prostredia, interpretovať ich a reagovať na 

ne, t.j. schopnosť organizačného učenia. 

 Schopnosť chápať potreby vonkajších a vnútorných zákazníkov firmy, reagovať na ne 

a predvídať ich potreby budúcnosti, t.j. zameranosť na zákazníkov. 

 Schopnosť zmeny procesov a chovania za účelom prispôsobenia sa, t.j. pripravenosť 

ku zmene. 

Adaptabilita podnikovej kultúry neznamená teda len reaktívny charakter organizačnej 

adaptácie, ale tiež schopnosť anticipácie a pripravenosť ku zmene. 

Vplyvom kultúry primeranosti manažérskych praktik na výkonnosť podniku, 

v rôznych typoch kultúr sú efektívne rôzne postupy, metódy, rôzne spôsoby organizácie 

a štýly vedenia. Ak má organizácia takú kultúru, ktorej obsah je kontextuálne a strategicky 

vhodný, potom manažérske praktiky, ktoré sú vo firme užívané, by mali byť konzistentné 



 

 

 

s obsahom organizačnej kultúry a žiaduce kultúrne rysy by sa mali premietať do celého 

systému riadenia organizácie: do výberu vedúcich pracovníkov a ich štýlu riadenia, do 

riadenia ľudských zdrojov, do spôsobu riadenia kvality atd. 

Pokiaľ má teda podnikovú kultúru, ktorá je vo vzťahu ku stratégii a výkonnosti 

organizácie priaznivá, mali by ju manažéri podporovať príslušnými metódami riadenia. Ak je 

samozrejme naopak treba kultúru organizácie zmeniť, pretože svojím obsahom výkonnoti 

organizácie nepodporuje, potom je treba zvoliť a zaviesť také manažérske praktiky, ktoré 

budú odpovedať žiaducej kultúre a zmenu organizačnej kultúry budú facilitovať (Lukašová, 

Nový, 2004). 

2.3.7 Vplyv kultúrnej primeranosti obsahu na výkonnosť podniku 

V súčasnej dobe sa autori (Lukašová, Nový, 2004, Arogyswamy a Byles,1987, Cameron 

a Quinn,1999, Scholz,1987 a ďalší) zhodujú, že obsah organizačnej kultúry by mal byť 

kontextuálne primeraný, mal by obsahovať prvky adaptívnosti a byť strategicky primeraný. 

Ak predstavuje podniková kultúra spôsob myslenia, cítenia a chovania, determinované 

základnými predpokladmi, hodnotami a normami, efektívnosť podniku ovplyvňuje tiež tým, 

že determinuje aplikovateľnosť a funkčnosť manažérskych praktík, ktoré sú v podniku 

používané (Denison, 1990, Cameron a Quinn,1999). 

Podľa Camerona a Quinna (1999) sú v rôznych typoch kultúr efektívne rôzne postupy, 

metódy, rôzne spôsoby podniku a štýly vedenia. Ak má teda podnik takú kultúru, a jej obsah 

je kontextuálne a strategicky vhodný, potom manažérske praktiky, ktoré sú v podniku 

využívané by mali byť konzistentné s obsahom podnikovej kultúry a žiaduce kultúrne rysy by 

sa mali premietať do celého systému riadenia organizácie: do výberu vedúcich pracovníkov 

a ich štýle riadenia, do riadenia ľudských zdrojov, do spôsobu riadenia kvality atd.  

Okolie prostredia si často môže kontextuálnu primeranosť samo vyvinúť, je dôležité aby 

podnik bol schopný na tieto zmeny zároveň reagovať a prispôsobiť sa novým podmienkam.  

  



 

 

 

2.1  Využitie vybraných metód pre posúdenie podnikovej kultúry 

Ak má diagnostika podnikovej kultúry priniesť informácie, ktoré sú potrebné k riešenie 

problému špecifikovaného manažérmi, mala by byť uskutočnená kvalifikovane, teda 

s rešpektovaním všetkých zákonitostí aplikovaného vedeckého výskumu.  

Pred tým, než manažéri zvolia manažérske praktiky, pomocou ktorých by mala byť 

vytváraný obsah podnikovej kultúry, je dôležité uskutočniť diagnostiku stavajúceho obsahu 

podnikovej kultúry. Je potrebné aby obsah kultúry bol diagnostikovaný aspoň v kľúčových 

oblastiach, ktoré súvisia s novou zvolenou stratégiou. 

Problém často krát nastáva, keď sa manažéri usilujú o zmeny v kultúre, pri čom nepoznajú 

stávajúci obsah podnikovej kultúry. Často krát manažéri jednoducho vytýčia podnikovú 

kultúru a očakávané zmeny. Takéto počínanie však predstavuje pre podnik značné riziko, 

pretože pokiaľ manažéri nevedia aké hodnoty sú skutočne považované za dôležité a aké 

normy chovania sú neoficiálne uznávané, potom nemôžu rozpoznať nesúlad medzi skutočným 

a požadovaným obsahom kultúry. To je dôvod prečo by manažéri mali diagnostiku chápať, 

ako východisko pre ďalšie kroky, ktoré v budúcnosti budú súvisieť zo zmenou kultúry. 

2.1.1  Diagnostické metódy podnikovej kultúry 

Výskumné metódy vo všeobecnej rovine môžeme deliť na dve základné skupiny: 

 Kvalitatívne metódy, 

 Kvantitatívne metódy. 

Podľa Hauge (2003) základný rozdiel medzi oboma metódami oboma metódami je, že 

kvalitatívny výskum sa zaoberá porozumením, nie meraním. Ako problém však vidí fakt, že 

vďaka nedostatku merania nejde výsledky takéhoto kvalitatívneho výskumu považovať za 

absolútne správne a nedá sa preukázať ich platnosť.  

Cieľom kvalitatívnych výskumných postupov je získať informácie o skúmanom jave, 

odkryť významy týchto informácii a na základe významu porozumieť skúmanému javu. 

Diagnostik neurčuje dopredu, ktoré premenné sú pre diagnostiku relevantné, neuskutočňuje 

výber sledovaných premenných. Respondenti vypovedajú podľa toho, čo považujú za 

relevantné oni sami, nahliadajú na realitu zo svojho pohľadu. Dáta získané týmto spôsobom 

diagnostik zaznamenáva a potom analyzuje – pátra po pravidelnosti existujúcich v týchto 

dátach a po význame týchto dát. Na základe toho potom formuluje závery výskumu 

(Lukašová, Nový, 2004). 



 

 

 

Kvalitatívne metódy sú časovo náročné a nákladné. Rozdeľujeme sa na: 

 „Pozorovanie („znamená cielené a zamerané vnímanie študovaného javu a to bez 

apriori zvolených kritérií pozorovania“) (Lukašová, 2010). 

 „Hĺbkový rozhovor (neštandardný rozhovor, kde výskumník ma dopredu pripravené 

témy rozhovoru a voľnými otázkami povzbudzuje respondenta ku odpovediam“ 

(Hauge, 2003). 

 „Analýza dokumentov“ (Lukašová, 2010). 

Kvantitatívne postupy diagnostiky organizačnej kultúry sú postupy, ktoré sú založené 

na kvalitatívnom mapovaní výskytu určitých znakov. Aby mohli byť znaky kvalitatívne 

mapované, znamená to, že musí byť dopredu zvolené a stanovené. To zo sebou nesie dva 

hlavné problémy kvantitatívneho výskumu organizačnej kultúry: 

 Za prvé je potreba uskutočniť redukciu skúmaného javu, teda zložitú 

mnohodimenzionálnu realitu redukovať do obmedzeného počtu premenných. 

 Po druhé je potreba rozhodnúť, ktoré premenné vypovedajú o obsahu organizačnej 

kultúry podstatným a relevantným spôsobom. 

Pri diagnóze podnikovej kultúry založenej na kvantitatívnych metódach respondent 

nepopisuje plne svoj pohľad na  skúmaný jav. Je obmedzený danými otázkami a variantmi 

odpovedi, čo znamená silnú redukciu a tiež problematickosť nájdenia spoľahlivých 

ukazovateľov je hlavnou nevýhodou kvantitatívnych postupov. Výhodou je jednoduchý zber 

dát, možnosť replikácie šetrenia, možnosť využiť viacrozmerných metód štatistickej analýzy 

a možnosť porovnania (medzi oddeleniami, organizáciami atd.) (Lukašová, Nový, 2004). 

2.2  Modely podnikovej kultúry  

Výskumy vzťahu medzi podnikovou kultúrou a výkonnosťou podniku, ktoré boli 

publikované v priebehu posledných 20.rokov, sú z veľkej časti zamerané na hľadanie 

súvislosti medzi výšku špecifikovanými charakteristikami podnikovej kultúry a výkonnosti 

(efektívnosti) podniku. Vyvinuté však boli aj ucelené modely podnikovej kultúry koncipované 

vo vzťahu k efektívnosti podniku. Medzi najznámejšie modely podnikovej kultúry vo vzťahu 

k výkonnosti patria model Denisona a jeho spolupracovníkov (1990, 2001), model Cooka 

a  Laffertyho (1983, podľa Cooke a Szumal, 2000), a model „súperiacich hodnôt“ Quinna 



 

 

 

2.2.1 Model D.R. Denisona a jeho spolupracovníkov 

Model podnikovej kultúry, kde autorom je Denison (2001), vychádza z konceptuálneho 

rámca, ktorý autor vytvoril koncom 80.rokov na základe analýzy myšlienok, explicitne či 

implicitne obsiahnutých v literatúre venovanej tejto téme (víz obrázok č. 4).Denison zo 

svojimi pracovníkmi v priebehu 5 rokoch zozbieral dáta z 34 amerických firiem, kde boli 

identifikované dve dimenzie, tvoriace osy Denisonovho modelu podnikovej kultúry. Týmito 

dimenziami sú interné dimenzie a dimenzia stability (Lukašová, Nový, 2004). 

Obrázok 4: Konceptuálny rámec pre štúdium podnikovej kultúry a efektívnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší 

výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. 

 

Podľa Lukašovej a Nového (2004) Denison vymedzil štyri faktory či rysy podnikovej 

kultúry, ktoré majú priamu spojitosť s výkonnosťou a efektivitou podniku a determinujú ju. 

Jednotlivé faktory nazval konzistencia, misia, angažovanosť a adaptabilita. Faktory 

konzistencie a misie sú spojované so stabilitou, faktory angažovanosti a adaptability 

s flexibilitou. Faktory angažovanosti a konzistencie sa týkajú internej dynamiky organizácie, 

faktory misie a adaptability sa orientujú na vzťah voči vonkajšiemu prostrediu (víz Obrázok 

č.5).  
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Tabuľka 1: Teoretický model vzťahu kultúry a výkonnosti firmy  

Externé 

zameranie 
Adaptabilita Misia 

Interné 

zameranie 
Angažovanosť Konzistencia 

 Flexibilita  Stabilita  

 

Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti 

podniku. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. 

 

Konzistenciou Denison rozumie skutočnosť, že určité názory, hodnoty a normy chovania 

sú v organizácii široko zdielané a internalizované. Adaptabilitou organizácie chápe ako 

schopnosť podniku prispôsobovať sa vonkajšiemu prostrediu, misia ako stanovenie jasného 

zmyslu existencie a smeru, ktorým sa podnik uberá. Angažovanosť a adaptabilita predstavuje 

podľa Denisona indikátory flexibility, otvorenosti a vnímavosti a významne predikujú rast 

firmy (Lukašová, Nový, 2004). 

2.2.2  Model Efektívnosti organizácie resp. model „súperiacich hodnôt“ podľa B. 

Quinna a J. Rohrbaugha 

Model súperiacich hodnôt výrazne prispel k vyjasneniu súvislostí medzi kultúrou 

a efektívnosťou, vyvinutý behom osemdesiatich rokoch Bobom Qunnom a Johnom 

Rohrbaughom a v ďalších rokoch rozpracovaný Quinnom, Cameronom a ich 

spolupracovníkmi (1999). Títo autori na základe expertného hodnotenia vybrali sedemnásť 

aspektov efektívnosti, ktoré podrobili ďalšej analýze, ktorá mala za úlohu odhaliť „skrytú“ 

štruktúru týchto kritérií. Dospeli ku dvom základným dimenziám: flexibilita verzus kontrola 

a interné verzus externé zameranie. Kombináciou týchto dimenzii vznikli štyri kvadranty, 

ktoré obsahujú štyri základné skupiny podnikovej efektívnosti. 

  



 

 

 

Obrázok 5: Model efektívnosti organizácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti 

podniku. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. 

 

Prvá dimenzia vyjadruje, že zatiaľ čo niektoré podniky sú efektívne, kladú dôraz na 

zmenu a pružnosť, iné sú efektívne, pokiaľ uprednostňujú stabilitu, poriadok a kontrolu. 

Druhá dimenzia diferencuje kritéria efektívnosti zdôrazňujúce internú orientáciu, integráciu 

a jednotnosť od kritérií podporujúcich externú orientáciu, diferenciácie a súperenia. 

Jednotlivé kvadranty sa líšia svojimi cieľmi, ktorých chce podnik dosiahnuť, a nástrojmi k ich 

dosiahnutiu. Tie potom predstavujú tretí obsah, nástrojovo-cieľové dimenzie. Podľa autorov 

tieto kvadranty predstavujú základné typy podnikovej kultúry ako dôležité determinanty 

výkonu (Lukašová, Nový, 2004).   
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II. Praktická časť 

3 Využitie vybraných metód pre posúdenie podnikovej kultúry 

Nasledujúca časť práce je venovaná charakteristike spoločnosti Partners a objasnenie 

metodológie výskumu, výskum podnikovej kultúry spoločnosti, ktorý je ďalej spracovaný do 

jednotlivých otázok s úmyslom vytvoriť indikátory, pomocou ktorých by bolo možné nájsť 

odpovede na výskumné otázky. Následne sú uvedené metódy a techniky zberu dát, ktoré boli 

zvolené k dosiahnutiu cieľu práce. 

Pre zber dát bolo rozhodnuté uskutočniť internú a externú analýzu spoločnosti. Pre popis 

vnútorného prostredia bola zvolená interná analýza, kde zber dát uskutočňujeme 

prostredníctvom kvantitatívnych metód, kde sme zaradili dotazníkové a pozorovacie schéma. 

Čo sa týka popisu vonkajšieho prostredia spoločnosti bola zvolená externá analýza - PESTLE 

analýza, ktorá sa slúži k posúdeniu a vyhodnoteniu vplyvov ako na konkrétne projekty, tak na 

ucelenú rozvojovú stratégiu. Poslednou externou analýzou je Porterov model piatich 

konkurenčných síl. 

3.1 Charakteristika firmy Partners 

Česká akciová spoločnosť Partners Financial Services, a.s. (ďalej len Partners), zahájila 

svoju činnosť v júny roku 2007 a jej hlavnou aktivitou je poskytovanie komplexného 

nezávislého finančného poradenstva a sprostredkovanie finančných produktov na území 

Českej republiky s cieľom stáť sa jednou z predných a dlhodobo uznávaných spoločností 

finančného poradenstva na českom trhu 

U zrodu spoločnosti sa stretli Katarína Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Ján Majer. 

Zakladateľov spojovala dlhoročná snaha o kultiváciu finančného trhu. V Partners sa rozhodli 

uviesť do prace spoločné predstavy o slušnom a kvalitnom finančnom poradenstve. Pracovná 

stratégia spoločnosti Partners je zahrnutá do sloganu „Finančné poradenstvo inak“ (Partners 

Financial Services. Partners [online] Dostupné z: http://www.partners.cz/o-nas/). Naša 

filozofia je postavená na radikálnej otvorenosti voči klientom. Poradenský trh doposiaľ ťažil 

z informačnej asymetrie – klienti finančných inštitúcii nemali dostatok informácii, podľa nich 

by mohli posúdiť výhodnosť či nevýhodnosť doporučených finančných produktov či 

správnosť navrhovaných riešení. 

  

http://www.partners.cz/o-nas/


 

 

 

Tabulka 2: Základné údaje o spoločnosti Partners 

Obchodná firma Partners for Life Planing, a.s. 

Sídlo spoločnosti Praha 4, Styblová 253/13, PSČ 14900 

Identifikačné číslo 27699781 

Právna forma Akciová spoločnosť 

Základný kapitál 30 000 000Kč 

Zdroj: Partners For Life Planning. Náborová brožura[online] Dostupné z: 

http://www.partners.cz/files/kariera.pdf> 

Organizačná štruktúra 

 Úsek výkonného riaditeľa – Ing. Katarína Palková, MBA 

o  výkonný riaditeľ, 

o  sekretariát/recepcia. 

 Úsek rozvoja a starostlivosti o klientov – Ing. Tomáš Prouza, MBA 

o  právne oddelenie, compliance a vnútorné kontroly, 

o  oddelenie riadenia ľudských zdrojov. 

 Úsek stratégie – Pavel Kohout 

o  oddelenie marketingu a riadenia distribúcie siete, 

o  oddelenie analýz a vývoja produktov. 

 Úsek PR a komunikácie – Ján Majer. 

 Úsek Operations – Ing. Martin Vícha 

o  oddelenie administrácie, 

o  oddelenie IT/IS. 

Aktuálne schéma môžete vidieť v prílohách (víz príloha č.2 ). 

Spoločnosť Partners poskytuje svojim poradcom a klientom najaktuálnejšie informácie 

z finančných trhov a dávajú k dispozícii aj ďalšie podklady pre kvalifikované rozhodnutia. 

Publikujú v predných českých médiách a prevádzkujú vlastný finančný web Finmag.cz.  

Vízie spoločnosti Partners 

 Spoločnosť Partners definuje svoje vízie takto: 

1. Sme symbolom novodobého plánovania. 

2. Meníme dejiny finančného poradenstva. 



 

 

 

3. Sme hrdí, že sme Partners. 

„Sme presvedčení o tom, že kvalitné finančné poradenstvo založené na odborných 

znalostiach, nezávislosti a objektivite poradcu je pre každého klienta obrovským prínosom. 

Veríme v celoživotné partnerstvo medzi klientmi a poradcom spoločnosti Partners a otvorený 

vzťah založený na dôvere. Snažíme sa byť vždy o krok dopredu a prichádza s inováciami, 

ktoré majú pridanú hodnotu pre klienta. Preto máme v portfóliu exkluzívne produkty. Ako 

jediná finančne poradenská spoločnosť na trhu tak tiež ponúkame kvalitné bankové produkty 

a služby. Do skupiny Partners ďalej patrí Partners investičná spoločnosť, a.s., Partners 

média, s.r.o., (www.finmag.cz, www.penize.cz) a Partners akadémia, s.r.o. ( Výročná správa 

spoločnosti Partners)“. 

Poslanie Partners 

1. Každého z našich klientov vnímame ako jedinečnú osobnosť s vlastnými cieľmi. 

Našim poslaním je zvyšovanie ich životnej úrovne riešením skutočných potrieb. 

2. Vytvárame prostredie pre podnikateľský úspech našich poradcov. Odborným 

a praktickým vzdelaním pomáhame rozvíjať ich potenciál. 

3. Určujeme finančnému poradenstvu smer a dávame mu dôstojnosť, ktorá mu náleží.  

Stratégia spoločnosti Partners 

1. „Ľudia: Nestačí mať ľudí, je treba mať tých správnych ľudí – silné osobnosti 

s aktívnym prístupom, vysokou odbornosťou a zodpovednosťou.  

2. Značka: Dôveryhodnú a silnú značku tvoria správny ľudia a správne činy. S Partners 

sme spojili svoje meno. 

3. Expanzia: Dynamický a trvalý rast vo všetkých strategických smeroch. Chceme byť 

všade, kde ste vy. 

4. IT a systémy: Prostredníctvom IT a technológií dávame finančnému poradenstvu nový 

rozmer. 

5. Služba: Individuálny prístup, inovatívne produkty, komplexne a široko dostupná 

služba. 

6. Hodnoty: Uznávame hodnoty, na ktoré budete hrdí spoločne s nami: etiku, 

zodpovednosť a disciplinovanú firemnú kultúru. Zaujíma nás človek a jeho životné 

ciele (http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti)“. 

http://www.finmag.cz/
http://www.penize.cz/


 

 

 

Stratégiu spoločnosti Partners je tiež možno zhrnúť do sloganu: „Finančné poradenstvo 

inak“. Filozofia Partners je postavená na radikálnej otvorenosti voči klientom. Poradenský trh 

doposiaľ ťažil z informačnej asymetrie – klienti finančných inštitúcii nemali dostatok 

informácii, podľa nich by mohli posúdiť výhodnosť či nevýhodnosť doporučených 

finančných produktov či správnosť navrhovaných riešení. 

3.2  Metodika šetrenia 

Cieľom tejto práce je analyzovať podnikovú kultúru a jej vplyv na dynamický rozvoj 

podniku v spoločnosti Partners a na základe zistených výsledkov navrhnúť odporučenia, ktoré 

povedú ku zmene kultúry smerom k dynamickému rastu a tým súčasne aj k efektívnosti 

podniku. 

3.2.1 Dotazníková metóda na zistenie podnikovej kultúry v spoločnosti Partners 

Nižšie uvedená metodika šetrenia je spracovaná na základe poznatkov uvedených 

v teoretickej časti diplomovej práce. Pre analýzu podnikovej kultúry skúmaného podniku bola 

uplatnená kvantitatívna metóda (dotazníkové šetrenie, pozorovanie). 

Definovanie hypotéz: 

 Hypotéza č.1:  Existujú hodnoty a normy chovania sa, ktoré sú v súlade so 

žiaducimi hodnotami a normami chovania sa, a zároveň ktoré sú deklarované 

vedením spoločnosti? 

 Hypotéza č. 2: Vykazuje podniková kultúra orientáciu na zákazníka, inovácie 

a ľudský kapitál ako hlavné predpoklady rozvoja skúmaného podniku? 

K overeniu 1. hypotézy bude vytvorený profilový dotazník (víz príloha č.3), obsahujúci 

otázky smerujúce ku zisteniu obsahu a sily podnikovej kultúry. Otázky boli štruktúrované 

a vyhodnotené na základe teoretických poznatkov víz kapitola 2.3. Na základe týchto 

poznatkov sme boli schopní stanoviť aká je miera zhody medzi existujúcimi hodnotami, 

normami chovania a žiaducimi hodnotami, normami chovania. 

 Objasnenie koncepcie tvorby dotazníku 

Otázka č.1: „Sú Vám známe základné hodnoty podniku, v ktorom pracujete“? (Hodnotami 

sa rozumie to, čo je považované za dôležité a k čomu je v podniku ako celku prikladaný význam. 

Normami chovania sa rozumejú nepísané pravidla, určité zásady chovania, ktoré podnik ako celok 

akceptuje). 



 

 

 

- Táto prvá otázka mala poukázať, či sú zamestnanci s hodnotami podniku dostatočne 

zoznámení, poprípade či vôbec o takýchto hodnotách majú vedomie. U tejto otázke 

mali respondenti možnosť uzatvorenej odpovedi ANO/NIE. 

Otázka č.2: „Uveďte aspoň 5 hodnôt podniku, s ktorými sa stotožňujete“?  

- Respondenti mohli podľa vlastného uváženia uviesť päť hodnôt, ktorými sú 

stotožnení, resp. o ktorých vedia. Na túto otázku naviazala otázka č.3, týkajúci sa 

ohodnotenia týchto uvedených hodnôt. 

Otázka č.3: „Označte na stupnici dôležitosti Váš osobný postoj k vaším uvedeným 

hodnotám“. Stupnica: 1-veľmi dôležité, 2-celkom dôležité, 3-ani dôležité, 4-nie moc dôležité, 

5-nedôležité. Týmto bodom bolo zisťované, aký postoj má respondent k jednotlivým 

hodnotám spoločnosti. 

Otázka č.4: „Sú vo Vašej spoločnosti popísané normy chovania (pravidlá, zásady 

chovania) v etickom kódexe“? 

- Respondenti opäť mali možnosť uzatvorenej odpovede ANO/NIE/NEVIEM. Touto 

otázkou sa zisťovalo, či v spoločnosti formálne existujú etické pravidlá, ktoré sú 

záväzné pre všetkých zamestnancov a či respondenti majú o ich existencii povedomie.  

Otázka č.5: „Vymenujte aspoň 5 pravidiel chovania sa, ktoré nie sú v spoločnosti 

prijímané a akceptované“.  

- Tieto neakceptovateľné normy boli tiež porovnané s normami, ktorých akceptáciu 

odmieta aj vedenie spoločnosti.  

Po riadnom vyplnení dotazníkov, boli získané dáta roztriedené a následne spracované 

(vyhodnotené) za účelom zistenia obsahu podnikovej kultúry.  

K overeniu 2. hypotézy bol vytvorený druhý profilový dotazník zameraný na zistenie 

predpokladov efektívnosti na základe poznatkov z kapitoly 3. Prvá časť bola zameraná na 

zistenie angažovanosti a participácie v podniku. 

Zistenie angažovanosti a participácie pracovníkov v spoločnosti Partners 

Otázky v tomto dotazníku boli formulované na základe teoretických poznatkov z kapitoly 

3, kde v rámci dotazníku sa zaoberal jednotlivými časťami, ktoré boli rozdelené do troch 

dotazníkov. Dotazník bol koncipovaný v podobe uzatvorených otázok, pracovníci mali tieto 



 

 

 

otázky ohodnotiť bodovacou škálou (1- určite áno, 2-skôr nie, 3-čiastočne, 4-skôr nie, 5-

určite nie). Cieľom tejto časti dotazníku bolo zistiť mieru angažovanosti a participácie 

pracovníkov spoločnosti a následne posúdiť, či je zistená miera týchto aspektov poukazuje na 

predpoklady výkonnosti a rozvoju spoločnosti. 

Zistenie kontextuálanej a strategickej primeranosti obsahu podnikovej kultúry 

Na základe kapitoly 3 bola ďalšia časť dotazníku smerovaná na zistenie, či je skúmaná 

podniková kultúra kontextuálne primeraná, teda či je v súlade s požiadavkami prostredia, 

v ktorom podniku pôsobí. Druhým krokom bolo posúdiť, či je podniková kultúra v súlade 

s obsahom stratégie, ktorú podnik má, a či je strategicky primeraná. Stratégia podniku a jej 

základný obsah bol popísaný v kapitole 6. 

Respondenti mali každú otázku oznámkovať v hodnotiacej škále (1-určite áno, 2-skôr 

áno, 3-čiastočne áno, 4-skôr nie, 5-určite nie). Známka 1 vyjadrovala maximálny súhlas 

a naopak známka 5 vyjadrovala maximálny nesúhlas. U štvrtej otázky bolo povolené 

vymenovať konkrétne hodnoty pre väčšiu efektivitu analýzy. Štruktúra otázok bola 

nasledovná: 

1. Myslíte si, že podnik, v ktorom pracujete, dokážete flexibilne reagovať na požiadavky 

tržného prostredia? 

2. Snaží sa byť podnik, kde ste zamestnaný, neustále lepší než konkurenčné podniky? 

3. Myslíte si, že hodnoty, postoje a normy chovania, ktoré sú pre Vás dôležité, sú 

v súlade s podnikovou stratégiou? 

4. V nasledujúcej otázke máte možnosť uviesť aspoň päť hodnôt, ktoré sú súčasťou 

stratégie podniku, v ktorom ste zamestnaný. Vymenované hodnoty zároveň ohodnoťte 

na príslušnej škále od 1 do 5, kde 1-veľmi dôležité, 2-celkom dôležité, 3-neutálne, 4-

nie moc dôležité, 5-nedôležité. (Cieľom tejto otázky bolo zistiť od respondentov, či 

majú predstavu o tom aké hodnoty sú v podniku vyznačované. Ohodnotením daných 

hodnôt sme zisťovali, či sú dané hodnoty v súlade s stotožnenými hodnotami, ktoré 

respondenti uviedoli v prvom dotazníku, zameraného na zistenie obsahu a sily 

podnikovej kultúry.  

Ďalším krokom k overeniu druhej hypotézy bolo zostavenie otázok na zistenie vplyvu 

adaptívnosti kultúry na výkonnosť podniku. Otázky na túto tému boli formulované na základe 

poznatkov z kapitole 3.4, kde cieľom bolo analyzovať, či podniková kultúra obsahuje rysy 

adaptívnosti či naopak, a či je schopná predvídať a byť pripravená na zmeny. 



 

 

 

Zistenie vplyvu adaptínvosti kultúry na výkonnosť podniku 

Prostredníctvom tejto časti dotazníka bolo za úlohu zistiť, či v skúmanej spoločnosti 

podniková kultúra vykazuje charakteristiky prispôsobenia sa – schopnosti podnikového 

učenia, zameranosti na zákazníka a pripravenosti ku zmene. Výkonnosť podniku je 

podmienená, ako uvádzajú autori Kotter a Heskett (1992), rovnakou mierou pozornosti 

venovanou zákazníkovi, ďalším externým zainteresovaným skupinám a zamestnancom 

(Lukašová, Nový, 2004). 

Posledným krokom vypracovania metodiky šetrenia bola časť dotazníku s typologickými 

otázkami. Cieľom posledného dotazníku bolo zistiť ako vplýva primeranosť manažérskych 

praktík na výkonnosť podniku na základe kapitoly 3.4. pokiaľ by bola podniková kultúra vo 

vzťahu stratégie a výkonnosti podniku priaznivá, mala by byť podporovaná príslušnými 

metódami riadenia manažérov. U daných typologických dotazov zameraných na identifikáciu 

osobnosti vedúceho a typu riadenia mali respondenti označiť jednu z možnosti výberu (otázky 

boli spracované podľa modelu súperiacich hodnôt typu vedenia, efektívnosti a organizačnej 

teórie podľa Camerona a Quinna,1999, podľa Lukašovej, Nový, 2004‘. 

Na základe týchto dvoch dotazov sme posúdili, či zistený typ vedúceho je v súlade 

s typom riadenia, ktorý vedúci vykonáva. Získaním tohto zistenia nám poskytlo možnosť 

posúdiť, či je podniková kultúra, ktorá je vo vzťahu ku stratégii a výkonnosti priaznivá, tiež 

podporovaná vhodnými manažérskymi praktikami.  

K overeniu tretej hypotézy bolo uskutočnené pozorovanie obsahuj podnikovej kultúry, 

ktoré bolo vykonané priamo v spoločnosti Partners. 

3.3  Pozorovanie obsahu podnikovej kultúry v spoločnosti Partners 

K pozorovaniu sme využili pozorovacích schém autorov Gofeeho a Jonese (1998). 

Pozorovacie schémy popisujú prejavy jednotlivých typov organizačnej kultúry zo štyroch 

hľadísk (socioabilit kultúry, sieťovej kultúry, námezdnej kultúry, fragmentálnej kultúry 

a pospolitej kultúry), ktorými sú usporiadanie pracovného prostredia, ďalej spôsob 

komunikácie v organizácii, práca s časom a identifikácia členov organizácie (Lukašová, 

Nový, 2004). 

 Hypotéza č. 3: Aká je v podniku dominantná kultúra?  

Pozorovanie zamerané na usporiadanie pracovného prostredia reflektuje, akým spôsobom 

je pracovné prostredie vymedzené a ako sú jeho hranice sťažené. Ďalej sa zameriava na 



 

 

 

odlišnosť jednotlivých pracovných miest, úpravu pracovného prostredia, funkčnosť využitia 

pracovného prostredia pre pracovné záležitosti a rozvrhnutie pracovného priestoru z hľadiska 

možnosti profesionálneho a osobného stretávania.  

Pozorovať prejavy z hľadiska spôsobu komunikácie v organizácii znamená pozorovať 

spôsob, akým si ľudia vymieňajú informácie, aká je dostupnosť pracovníkov na jednotlivých 

úrovniach a ako prebieha formálne stretnutia.  

Pozorovanie z hľadiska využívania času a práce s ním zahŕňa pozorovanie, ako ľudia 

využívajú čas strávený v pracovnom prostredí, čo je považované za stratu času, akým 

spôsobom je dodržiavaná pracovná doba a ako dlho trvá, kým sa nový prichádzajúci do 

podniku začlenia medzi ostatných pracujúcich.  

Z hľadiska toho, s čím sa ľudia v organizácii identifikujú, je pozorovanie zamerané na 

spôsob, akým sa ľudia v organizácii prezentujú, s čím sa ľudia v organizácii identifikujú 

a akým spôsobom organizáciu opúšťajú. 

Pre sieťovitú kultúru sú typické priestory s otvorenými dverami kancelárii, medzi 

ktorými zamestnanci voľne prechádzajú. Veľký priestor je venovaný spoločenským aktivitám 

a školeniam. Lukratívne miesta a priestory sú prideľované podľa formálnej hierarchie, 

nováčikovia sú umiestnený v zasadačke. V tomto type organizačnej kultúry prevláda osobná 

a emailová komunikácia, pomocou ktorej sa predávajú dôležité informácie. Často krát sa 

stáva, že dôležité emaily bývajú prehliadané a neprečítané. Vysoká rýchlosť výmeny 

informácii podporuje kreativitu. Dôležitosťou je nie len forma prejavu ale aj jeho obsah. Čas 

strávený v pracovnom prostredí je ľuďmi využívaný ako príležitosť ku spoločenskému 

stretnutiu, k výmene informácii a vzdelávaniu. Pracovná atmosféra je veľmi pozitívna a nový 

ľudia sa rýchlo poznávajú a udržujú dlhodobé kontakty. Sú budované spoločenské „rituály“ a 

mimopracovné aktivity. Bohužiaľ tieto aktivity sú uskutočňované počas voľných víkendov, 

ktorých nezúčastňujú životný partneri.  

Námezdná organizačná kultúra charakterizuje predovšetkým funkčný priestor, v ktorom 

je všetko usporiadané tak, aby bol odvedený čo najlepší výkon. Výkon je často krát 

podporovaný rôznymi súťažami a odmenami. V kancelárskych priestoroch sa uskutočňujú 

výhradne pohovory a klientska práca sa uskutočňuje na klientskom centre, ktoré je dostupné 

aj širokej verejnosti. V kancelárskych priestoroch sú umiestnené rôzne ocenenia, osobné 

ohodnotenia a ďalšie dokumenty dosiahnutých úspechov. Čo sa týka konzultantských miest 



 

 

 

sú pravidelne vytvárané a oslovujú sa predovšetkým klienti a široké okolie ľudí, ktorí sú 

vybraní na základe do poručenia. Komunikácia je rýchla, priama a orientovaná na konkrétnu 

pracovnú príležitosť.  

Čo sa týka pracovného času, zamestnanci majú pružnú pracovnú dobu. Nie je stanovený 

čas príchodu a odchodu do práce. Často krát je čas strávený v práci dlhší ako v bežných 

osemhodinových zamestnaniach. Svojím spôsobom by sa dalo povedať, že tí výkonnejší 

pracovníci pracujú dlhšie ako 8-12 hodín. Výkon je kontrolovaný mesačne a veľké kontroly 

prebiehajú kvartálne, kde dochádza v prípade nesplnenia kritérií zosadzovaniu zo svojich 

pozícií. Tieto pozície môžu opätovne obhájiť v ďalšom kvartály po splnení kritérií. Pre 

nováčikov existuje pol ročná skúšobná lehota, kde nie sú nijak zosadzovaní zo svojich pozícií. 

Často krát  sa stáva kameňom úrazu komunikácia s klientmi pri výkone práce. 

Fragmentárna organizačná kultúra sa vyznačuje tým, že pracovné prostredie je 

usporiadané tak, aby ľudia mohli nerušene pracovať. Kancelárske priestory sú spravidla 

uzatvorené a plne vybavené, aby mali pracovníci všetko, čo ku svojej práci potrebujú. Občas 

sú niektoré kancelárie prázdne, pretože ľudia sú zvyknutí pracovať z domu, auta apod. 

Komunikácia medzi ľuďmi v tomto type organizačnej kultúre je obmedzená na krátke 

rozhovory po telefóne alebo na chodbe. Väčšie stretnutia sú realizované len po dohodnutí si 

termínu s vedúcim manažérom. Komunikácia prevažne smeruje von z organizácie, ku 

klientom. Precízne hospodárenie  s časom je kľúčovou schopnosťou ľudí s fragmentárnou 

kultúrou. Väčšinu času venujú títo ľudia zdokonaľovaniu svojich schopností a vedomostí. 

Identifikujú sa hodnotami ako je individualizmus a sloboda. Spoločnosť, pre ktorú pracujú 

spravidla do ich činnosti nijak nezasahuje, na druhu stranu je tu veľký dôraz na precíznosť, 

odbornosť a vynikajúcu kvalitu odvedenej práce. Oddanosť sa skôr prejavuje vo vzťahu 

k profesií ako vo vzťahu k spoločnosti.  

Komunálna organizačná kultúra je taká, v ktorej ľudia spoločne vo veľkej miere 

zdielajú ako formálne, tak neformálne priestory. V pridelených pracovných miestach 

spravidla nebýva žiadny rozdiel. V priestoroch je viditeľne umiestnené logo, informačné 

materiály k prečítaniu a ďalšia výzdoba vyjadruje hodnoty či krédo spoločnosti. Zastúpené sú 

všetky formy komunikácie, prevláda priama osobná komunikácia. Neverbálna stránka 

komunikácie sa prejavuje v oblečení, kde sa vyžaduje bussiness oblečenie, ktoré ľudia 

používajú ako znak profesionality pri práci s klientom a vystupovaní navonok. Ľudia 

prakticky žijú svoje životy v práci. Blízke pracovné vzťahy prerastajú v dlhodobé priateľstva, 



 

 

 

svadby apod. Aktivity, ktoré nie sú spojené s pracovným životom, sú čiastočne podporované. 

Ľudia sa stotožňujú s poslaním a hodnotami organizácie, pre ktorú pracujú. Práca je pre 

niektorých spôsob života. Lojalita ľudí ku spoločnosti je tak vysoká, že odmietajú pracovné 

ponuky v obdobných spoločnostiach. Identifikácia so spoločnosťou sa prenáša aj do 

súkromného života. 

Zámerné pozorovanie prejavov obsahu podnikovej kultúry podľa zmienenej pozorovacej 

schémy bolo uskutočnené od apríla roku 2012. Tieto prejavy boli pozorované pri každodennej 

práci v spoločnosti Parterns Financial Services, a.s., pri využívaní kancelárskych priestorov 

a klientskeho centra, pri pravidelných pracovných a nepracovných aktivitách, školeniach 

a vzdelávacích programoch.  

3.3.1 Výsledok pozorovania obsahovej kultúry 

V pozorovanom prejavu obsahovej podnikovej kultúry bolo zistené, že v spoločnosti 

Partners prevažujú dva typy podnikovej kultúry. Jedná sa o námezdnú a sieťovú podnikovú 

kultúru. 

Vo väčšej miere je v spoločnosti prítomný prejav námezdnej podnikovej kultúry, ktorá je 

charakterizovaná zameraním na súťaživosť a dosiahnutie výsledkov. Pracovné prostredie je 

usporiadané, tak aby bolo z hľadiska podávania pracovného výkonu čo najviac funkčné. Je 

presne stanovené, akým spôsobom má byť výkonu dosiahnuto, aká je odmena za dosiahnutý 

výkon a aká je sankcia za jeho nedosiahnutie. Komunikácia medzi členmi spoločnosti je 

rýchla, priama a orientovaná na pracovné záležitosti. Vzťahy s ostatnými vznikajú často 

účelovo. Pre súkromné záležitosti nie je v spoločnosti s týmto typom podnikovej kultúry príliš 

priestoru.  

Druhým typom podnikovej kultúry je v zastúpení v sieťovej podnikovej kultúre, ktorá sa 

vyznačuje vysokou mierou pozitívnej kultúry. Môžeme ju taktiež označiť za spoločnosť s 

vysokou mierou zdielania informácii medzi pracovníkmi, kde sa medzi nimi vytvárajú 

a udržujú pracovné vzťahy, ktoré potom určujú možnosti ich postupu. Prínosom je tiež 

priateľská atmosféra podporujúca tvorivosť. Niektorí pracovníci občas tolerujú špatný osobný 

výkon miesto najlepšieho riešenia hľadajú možnosti a odpovede ako to nejde.  

3.4  PEST analýza 

PEST analýza je analýza politicko-právneho, ekonomického, sociálne - kultúrneho 

a technologického prostredia. Všeobecne je to strategický audit vplyvu makro okolia. 



 

 

 

Podstatou PEST analýzy je nájsť odpovede na tri základné otázky: „Ktoré z faktorov majú 

vplyv na podnik? Aké sú možné účinky týchto faktorov? Ktoré z nich sú blízkej budúcnosti 

pre podnik najdôležitejšie (http://cs.wikipedia.org/wiki/PEST_anal%C3%BDza). 

3.4.1 Politicko-legislatívne faktory 

Politické prostredie je dané ako samotným politickým systémom danej krajiny, tak jej 

politickou a národnou suverenitou. Česká republika, v ktorej má spoločnosť Parterns 

Financial Services, a.s. svoje sídlo, sa radí medzi štáty s demografickým právnym systémom, 

kde funguje tzv. systém troch mocí. Moc zákonodarná, výkonodárna a súdna sú na sebe 

nezávisle, vzájomne demokraticky kontrolovateľné a vyvážené. Do ústavy Českej republiky 

vymedzuje ústavné poistky, ktoré majú za úlohu obmedzovať moc štátu a zabraňovať tak 

prípadnému zneužitiu moci hlavne vo sfére ľudských práv.  

Ako firma Parters Financial Services, a.s. tak aj ostatné spoločnosti podnikajúce na území 

Českej republiky podliehajú zákonom, vyhláškam, nariadeniam vlády a iným právnym 

normám danej krajiny, ktorými sa musí daná firma riadiť a pozitívne či negatívne ovplyvňuje 

samostatné podnikanie, kde patrí napríklad: 

 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v znení neskorších predpisov – upravuje 

postavenie danej firmy napr. z hľadiska formy podnikania, z hľadiska obchodných 

záväzkových vzťahov atd.  

 Zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu a v znení neskorších predpisov – stanoví 

podnikateľskému subjektu, akú veľkú časť zisku má odviesť do štátneho rozpočtu. 

 Zákon č. 235/2004 Zb. o daniach z pridanej hodnoty a v znení neskorších predpisov – 

firma Partners Financial Services, a.s. je platcom tejto dane, z dôvodu presahu obratu 

z jej činnosti za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov čiastkou 1.000.000,- Kč. 

 Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a v znení neskorších predpisov – tento zákon 

stanovuje firme rozsah a spôsob vedenia účtovníctva s požiadavkami na jeho 

preukaznosť.  

 Zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov – 

tento zákon stanovuje spoločnosti rozsah a spôsob narábania s citlivými údajmi 

o osobách, hlavne o ochrane rodného čísla pred jeho zneužitím. 

 Zákon č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej 

činnosti a financovania terorizmu - tento zákon sleduje zakrytie nezákonného pôvodu 



 

 

 

akejkoľvek ekonomickej výhody vyplývajúcej z trestnej činnosti s cieľom vzbudiť 

zdanie, že ide o majetkový prospech nadobudnutia v súlade so zákonom. 

Vláda každoročne pripravuje zmeny v zákonoch a daňových systémoch, ktoré majú byť 

prospešné pre podnikateľských subjektov, ale nie vždy tieto zmeny môžu byť úspechom pre 

firmu. Za posledné tri roky 2010-2012 bola napr. daň z pridanej hodnoty na úrovni 9%, 10% 

a so 14% s prognózou na rok 2013 kde sa sadzba mala zvýšiť na 17,5%, ale vláda sa nakoniec 

dohodla na zvýšení oboch sadzieb o jeden percentný bod, teda zo 14% na 15%. Dôvodov je 

snaha udržať schodok štátneho rozpočtu na pôvodnej plánovanej úrovni k pomeru výkonu 

ekonomiky. Toto zvyšovanie vedie ku zvýšeniu tovaru (materiál, ktorý sa ďalej 

nespracováva), ktoré firma nakupuje od svojich dodávateľov a ktoré bude musieť 

kompenzovať zvýšením cien u odberateľov. Pozitívne naopak bude pre spoločnosť, novela 

zákona 38/2004 Zb., o poisťovacích sprostredkovateľoch a likvidátoroch, ktorý vyselektuje 

„nepravých“ finančných poradcov z finančného trhu, a ostanú tu iba kvalitne vzdelaní a 

certifikovaní finanční poradcovia. 

Dôležitá oblasť pre finančné poradenstvo je dôchodková reforma, kde sa predpokladá 

nárast klientov, ktorí budú potrebovať finančného poradcu. Základné dôchodkové poistenie je 

predovšetkým v dôsledku očakávaného demografického vývoja dlhodobo finančne 

neudržateľné. Preto bola rozbehnutá dôchodková reforma, o tzv. druhy pilier, ktorý bol 

rozdelený na tri etapy: 

 Prvá etapa – zmena parametrických zmien základného dôchodkového poistenia. 

 Druhá etapa – zmena financovania základného dôchodkového poistenia 

a súkromných dôchodkov (penzijné pripoistenie, životné poistenie). 

 Tretia etapa – možnosť voľby poistencov čiastočne sa vyviazať zo základného 

dôchodkového systému do súkromného systému (Finance.cz. Postup důchodové 

reformy [online]Dostupné z: < http://www.finance.cz/duchody-a-

penze/informace/postup-duchodove-reformy/>). 

Prečo je nutná zmena dôchodkového systému? 

Súčasný dôchodkový systém nedokáže čeliť dopadom demografického vývoja, ktorými sú 

predovšetkým: 

 Predlžujúci sa stredný vek života. 

 Rast podielu starších osôb na celkovej populácii. 



 

 

 

 Rast počtu dôchodcov pri súčasnom poklese počtu ekonomicky aktívnych. 

3.4.2 Ekonomické faktory 

Medzi makroekonomické ukazatele, ktoré väčšou či menšou mierou ovplyvňujú vonkajšie 

okolie firmy, patrí hrubý domáci produkt (HDP), miera inflácie, úrokové sadzby, 

nezamestnanosť a vývoj miezd, súčasný a budúci stav akciového trhu, trhu s 

nehnuteľnosťami. 

Hrubý domáci produkt sa v medziobdobiach 2010 – 2012 vyvíjal následne. V roku 2010 

vzrástol HDP o 2,5% (z pôvodných 3 759 mld. Kč) a v roku 2012 klesol o 1,7% (na hodnotu 

3776,1 mld. Kč). Pokles bol zapríčinený negatívnymi následkami, ktoré boli prijaté 

s ohľadom na opatrenia minulým a súčasným ministrom financií. Toto opatrenie spočívalo 

napríklad vo zvýšení  zníženej sadzby v roku 2012 z 10 na 14 percent a v roku 2013 zo 14 na 

15 percent, z dôvodu udržania schodku štátneho rozpočtu na pôvodnej plánovanej úrovni 

v pomeru k výkonu ekonomiky. 

Inflácia alebo kúpna sila peňazí vyjadrená prírastkom priemerného ročného indexu 

spotrebiteľských cien vyjadruje percentnú zmenu priemernej cenovej hladiny za posledných 

12 mesiacov oproti priemeru dvanástich predchádzajúcich mesiacov. Na počiatku 

analyzovaného obdobia, teda v roku 2010 inflácia dosiahla hodnoty 1,5%. V roku 2011 táto 

hodnota bola vyššia o 0,4% než v predchádzajúcom roku a narástla na 1,9%. Rok 2012 bol 

rokom vysokej inflácie, 3,3% (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
 
). Rast cien 

a znižovanie kúpnej sily peňazí, ako tomu bolo v roku 2008, spôsobuje, že odberatelia sa 

snažia nakupovať menej zboží, šetriť či dokonca oslovovať iných lacnejších dodávateľov, 

pretože za cenu, za ktorú nakupovali minulý rok, kúpia teraz menej zboží. Rast inflácie (rast 

cien) spôsobuje hlavne rast cien potravín a energií, tzn. že spoločnosť Partners Financial 

Services, a.s., ktorej predmetom činnosti je poskytovanie finančného a investičného 

poradenstva nebola výrazne ovplyvnená, pravdepodobne bol zaznamenaný len rast cien 

energii, potravín a materiálu, ktoré firma využíva vo výkone práce. Za predchádzajúce 

obdobia bola inflácia relatívne nízka. S mierou inflácie súvisia úrokové sadzby a ich pohyb. 

Česká národná banka sa snaží zabrániť rastu inflácie tým, že zvyšuje úrokové sadzby 

komerčným bankám, ktoré toto zvýšenie premietajú do zvýšenia úrokov z úveru. V súčasnosti 

sú úroky z úverov relatívne nízke a z hypotekárnych úverov historicky na najnižšej úrovni, čo 

je pozitívne pre spoločnosť Partners Financial Services a.s., vzhľadom k tomu, že môže 

uskutočniť väčšie množstvo obchodov. Predpokladaný kvartálny odhad provízneho rastu za 



 

 

 

rok 2013 je z 1 420 000 000Kč za rok 2012 na 1 624 000 000Kč za 1. kvartál v roku 2013, 

tzn. nárast o 204 000 000Kč.  

Ďalším ekonomickým ukazatelom je nezamestnanosť, ktorá trápi väčšinu zemí sveta 

a Česká republika tomu nie je výnimkou. V roku 2010 bola miera nezamestnanosti na úrovni 

9,6%. V roku 2011 bol zaznamenaný menší pokles nezamestnanosti v Českej republike 

z 9,6% na 6,5%. Počiatkom roku 2012 sa stav z 6,5% rapídne zvýšil na 9,1% a ku konci roku 

bola nezamestnanosť 9,4% vysoká. Vysoká miera nezamestnanosti má značne pozitívny 

dopad na spoločnosť Partners Financial Services a.s., tým spôsobom, že má väčšiu možnosť 

výberu kvalitných a kvalifikovaných spolupracovníkov a môže otvárať nové klientske centrá, 

pobočky a rozvoj frachising-u, ktorý bol spustený od polovice roku 2012.  

3.4.3 Sociálne faktory 

V sociálnych faktoroch sa často posudzuje demografická stránka danej krajiny (aký bol 

počet obyvateľov za sledované obdobie atd.), hustota zaľudnenia, životná úroveň, vzdelanosť 

ľudí, spotrebné zvyky kupujúcich atd.. Analyzovaná spoločnosť Parters Financial Services, 

a.s. je týmito faktormi z väčšej časti ovplyvnená. Začala sa nová koncepcia obchodu – 

poradenstvo a spojenectvo. Predávať dnes znamená s kupujúcim sa spojiť. Firma sa teda 

nachádza v pozícii sprostredkovateľa v rámci distribučnej cesty medzi finančnými 

inštitúciami a klientom. Obchodovanie vyžaduje dlhodobý vzťah s klientmi. Zákazník nemusí 

chcieť ponúkaný tovar alebo službu hneď dnes, ale kedykoľvek v budúcnosti sa môže 

rozhodnúť. Faktory, ktoré vo väčšej miere ovplyvňujú danú firmu, sú vzdelanosť 

obyvateľstva z pohľadu náboru nových kvalifikovaných pracovných síl, veková skladba 

obyvateľstva a životná úroveň, kde prevažnú časť klientely tvoria ľudia vo vekovom 

rozmedzí od 18 do 60 rokov, ktorí cítia potrebu zabezpečiť sa na život a starobu.  

Súčasný zákazníci sa vyznačujú tým, že sú stále pohodlnejší, chcú byť obslúžení 

kvalitnejšie  a rýchlejšie. Sú pri nákupu stále obozretnejší, sú lepšie informovaní a viac si 

uvedomujú „cenu peňazí“. Sú racionálnejší. Majú menej času na nákup a nechcú čakať, sú 

preto ochotnejší zaplatiť za dodatočné služby.  

3.4.4 Technologický pokrok 

Dnešný svet je zahltený rôznymi technológiami všetkého druhu, ktoré pomáhajú ako 

jednotlivcom, tak firmám. Napríklad vývoj telefónnych SIM kariet za dlhšie časové obdobie, 

kedy na počiatku, v roku 1995 bol počet SIM kariet 46 tisíc kusov v Českej republike. Za 13 

rokov sa táto cifra vyšplhala na neuveriteľných 14 215 tisíc kusov. Vývoj vysokorýchlostného 



 

 

 

internetu má podobný priebeh, ale analýza je uskutočňovaná len za 4 roky. Na počiatku roku 

2005 bol počet prípojok v Českej republike 625 tisíc a o štyri roky neskôr sa počet prípoje 

vyšplhal na 2 036 tisíc. Ako internet, tak mobilný telefón je pre dnešné podnikanie veľmi 

dôležité.  

Pomocou IT a technológii dáva spoločnosť Partenrs Financial Services, a.s. finančnému 

poradenstvu nový rozmer. Vyvíja komplexný software pre finančné plánovanie. Každý klient 

tak prostredníctvom svojho poradcu dostane ucelený plán svojich osobných a rodinných 

financií. Novinkou, ktorú v súčasnosti spustila spoločnosť je webový portál mojepartenrs.cz 

pre svojich klientov, kde môžu sledovať svoje príjmy a výdaje za určité obdobie, majú 

prehľad o svojich finančných cieľov a plánov, ďalej môžu sledovať vývoj svojich finančných 

produktov a zároveň bezprostredne komunikovať zo svojím finančným poradcom.  

Pre existenciu spoločnosti Parterns sú veľmi významné špičkové informačné systémy: 

 Nový, prepracovaný on-line informačný a databázový systém na evidenciu zmlúv, 

poradcov, klientov a vyplácania provízii. Do tohto systému môže nahliadať 

centrála, vedúci pracovník a poradca. Poradca vidí podrobnosti o svojich 

klientoch, realizovaných zmluvách vrátane celkovej naskenovanej dokumentácie, 

vyplácaných provízií a aktuálny stav novo realizovanej produkcie. 

 Poradcom sú k dispozícii porovnávacie a analytické nástroje. 

 Systém obsahuje prehľadný informačný servis aktualít od poradcov, z trhu 

a z centrály. 

Prostredníctvom webových stránok finmag.cz a penize.cz spoločnosť zverejňuje rôzne 

články, ktoré sa týkajú aktuálneho vývoja finančného trhu po každej stránke, a zároveň 

zverejňuje rôzne zrovnania a výhody na finančnom trhu. 

Telekomunikácia pomocou mobilných sietí je v Českej republike najrozšírenejšou formou 

komunikácie. Konkurencia na poli mobilných operátorov zaručuje pestrú ponuku pre 

firemných zákazníkov. Mobilný operátori napríklad ponúkajú zvýhodnené volanie medzi 

zamestnancami firmy, čim zamestnanci ušetria na nákladoch spojených s telekomunikáciou.  

3.4.5 Ekologické faktory 

Ekológia je jedno z dôležitých tém prepieraných verejnosťou a dostáva sa do podvedomia 

stále viac a viac ľudí. Verejnosť aj štát sa snaží presadzovať „zelenú“ ekológiu vo všetkých 

podnikateľských sférach a je na ňu kladený veľký dôraz. Štát sa snaží pomocou rôznych 



 

 

 

ekologických daní a vyhlášok, ktorými sa musí firma riadiť, ochraňovať už tak zdevastované 

životné prostredie.  

Ekologický faktor nepriamo ovplyvňuje danú spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným 

a investičným poradenstvom. Firma by mohla sama od seba zapojiť sa do ekologických 

programov, mohla by požadovať od svojich dodávateľov tovar ekologickejšie vyrobený, ale 

nemusela by sa stretnúť s tým samým pozitívnym prístupom k ekológii zo strany svojich 

odberateľov. 

3.5  Porterov model piatich konkurenčných síl 

Konkurencia schopnosť podniku je obstáť na trhu vedľa ostatných konkurentov, teda 

zastávať na trhu určité miesto, kde podnik uskutočňuje svoju činnosť a zároveň pritom čelí 

prípadným tlakom konkurencie. 

Podľa Mikoláša (2005) „súčasná prax“ vyžaduje presah pojatia konkurencie schopnosti do 

rovín, ktoré ekonómovia označujú za externality. 

Porterova analýza alebo Porterov model piatich konkurenčných síl býva nazývaný aj ako 

analýza odvetvia. Táto analýza je podobná analýze SWOT, ktorá okrem silných a slabých 

stránok firmy analyzuje aj príležitosti a hrozby s ktorými sa daná firma stretáva na trhu 

a v odvetví. Práve tieto príležitosti a hrozby sa objavujú v Porterovom modeli piatich 

konkurenčných síl. Konkurencia je v dnešnej dobe vysoká, a preto je dôležitá znalosť 

všetkých faktorov, ktoré môžu danú firmu ohroziť, znížiť jej zisky či ju prípadne položiť. 

I keď boli v modeli vyčítané niektoré nedostatky, stále je aktuálny a umožňuje pochopenie 

podstaty fungovania odvetvia. 

Riziko vstupu potenciálnych konkurentov 

Pre tento trh nie sú nastavené žiadne bariéry pre vstup a firmy nachádzajúce sa na danom 

trhu uskutočňujú finančné poradenstvo. Ku svojej činnosti nepotrebujú žiadne špeciálne 

postupy. Firma, ktorá sa rozhodne vstúpiť na tento trh potrebuje dostatočný kapitál pre 

založenie spoločnosti (u a.s. 2.000.000,-Kč), finančné prostriedky pre podnikanie, kancelárske 

priestory k výkonu práce a práce s klientelou. Nevýhody vstupu sú investície do výskumu 

a vývoja, počiatočnej reklamy, (resp. celkovej propagácie) a technológii, na získanie dôvery 

klientov a náklady na vybavenosť kancelárskych priestorov. Jednoduchší spôsob vstupu na 

trh, by mala zahraničná firma, ktorá oplýva dostatkom finančných zdrojov, má vybudované 

perfektné renomé v iných významných štátoch a je schopná konkurovať na novom trhu. 



 

 

 

V súčasnosti sa finančným poradenstvom na českom trhu zaoberá už mnoho spoločností, 

ako napríklad OVB, Brooker Consulting, Kapitol, ZFP atd. Počet týchto spoločností je 

relatívne stabilný, kde spoločnosť stavia svoju pozíciu na lojalite a preferencií tejto značky od 

stávajúcich a nových klientov.  

Rivalita medzi stavajúcimi konkurentmi 

Finančným poradenstvom sa na českom trhu zaoberá už mnoho spoločností napr. OVB 

Allfinanz a.s., Kapitol a.s.,  ZFP Akadémia, Brooker Consulting, Fincentrum a mimo iné 

bankové sektory. Počet týchto spoločnosti je relatívne stabilný. Porovnanie najväčších 

konkurenčných spoločností podľa veľkosti provízneho obratu a počtu klientov je 

v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 3: Veľkosť provízneho obratu jednotlivých konkurenčných firiem za rok 2011 

Spoločnosť Dátum založenia Veľkosť provízneho 

obratu 

Počet klientov 

Partners Financial 

Services, a.s. 

23.6.2007 1 312 191 000,- Kč 254 243 

Kapitol, a.s. 17.5.1995 783 000 000,- Kč 402 504 

ZFP Akademia, a.s. 27.1.2002 1 032 913 858,- Kč 718 371 

OWB Allfinanz, a.s. 11.12.1992 1 644 863 189,- Kč 1 034 000 

Zdroj: Informácie čerpané z výročnej správy AFIZ-u:http://www.afiz.cz/data/pdf/VZ2011.pdf 

Z tabuľky vyplýva, že podľa obratu a počtu klientov je najväčším konkurentom 

spoločnosť OWB Allfinanz, a.s., ktorá pôsobí na trhu o 15 rokov dlhšiu dobu ako Partners. 

Vzhľadom k tomu, že provízny rozdiel medzi danými spoločnosťami je cca tri milióny korún, 

nepredpokladáme, že by to bola odstrašujúca konkurencia na finančnom trhu. Ich slabými 

stránkami je nechuť vyvíjať exkluzívne produkty, a ponúkajú len to čo má trh. Druhým 

konkurentom je spoločnosť ZFP Akadémia, a.s., ktorá síce nevykazuje vyšší provízny obrat 

ale je v tesnej blízkosti za spoločnosťou Partners. Skutočnosť, že spoločnosť funguje na trhu 

už 11 rokov, nie je výrazne ovplyvniteľná a konkurenčne schopná voči Partners. Jej slabou 

stránkou je slabosť samo - spotrebiteľského systému. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť 

Partners od polovice minulého roku začala expandovať do zahraničia, konkrétne do 

susedného Poľska, a tým môžeme povedať, že sa posúva v rebríčku veľkosti provízneho 

obratu na prvé miesto. Skúmaná spoločnosť zaznamenala od svojho vzniku každoročný 25% 

nárast na províznom obrate, okrem roku 2010 kedy provízny nárast bol vo výške 12% 

http://www.afiz.cz/data/pdf/VZ2011.pdf


 

 

 

(Poznatky boli čerpané z výročných správ spoločnosti Partners Financial Services, a.s: 

http://www.partners.cz/cs/media/ke-stazeni/vyrocni-zpravy-partners/vyrocni-zprava-2010/). 

Taktiež spoločnosť Partners stavia svoju pozíciu na lojalite zákazníkov a preferencií tejto 

značky od klientov.  

Zmluvná sila obchodných partnerov (dodávatelia) 

Nakoľko je spoločnosť Partners Financial Services, a.s. poradenskou spoločnosťou, je 

potreba aby rozširovala svoje portfólio o významných partnerov, ktorých potrebuje k výkone 

poradenskej činnosti. Vyjednávacia sila voči obchodným partnerov spoločnosti Partners 

spočíva predovšetkým v tom, že obchodný partneri môžu poskytnúť zľavu na nákladoch 

jednotlivých produktov, resp. klienti môžu získať napr. zľavu na úrokovej sadzbe 

hypotečného úveru.  

Tým, že finančný trh je rýchlo vyvíjajúci sa, musia byť rovnako pružný aj obchodní 

partneri pri poskytovaní rôznych výhod pre klientov. Tým, že spoločnosť Parterns je 

v postavení „príjemcu“, môže rozhodovať o tom aká spoločnosť sa bude nachádzať v danom 

portfóliu. Keďže hlavným mottom spoločnosti je: „Nezarábame na klientoch, ale zarábame 

spolu s nimi“, môžeme v nasledujúcej tabuľke vidieť výšku jednotlivých, vybraných 

obchodných zliav.  

Tabuľka 4: Prehľad vybraných obchodných partnerov poskytujúcich obchodné zľavy pre klientov 

Obchodný partner Produkt Obchodná zľava 

UnicreditBank Hypotekárny úver -0,2% na úrokovej sadzbe 

Komerčná banka Hypotekárny úver -0,2% na úrokovej sadzbe 

Hypotečná banka Hypotekárny úver -0,2% na úrokovej sadzbe 

WolksBank Hypotekárny úver -0,1% na úrokovej sadzbe 

Česká podnikateľská 

poisťovňa 

Investičné životné 

poistenie Maximum 

Revolution 

o 2,47% menšie počiatočné náklady proti produktu 

ČPP Európska penze Premium 

Poisťovna Uniqua Uniqua Logika o 2,41% menšie počiatočné náklady oproti produktu 

Uniqua RŽP-D 

Poisťovňa Aegon Aegon Invest & Life O 0,94% menšie počiatočné náklady oproti produktu 

Aegon Global  

Zdroj: intranet spoločnosti Parterns Financial Services, a.s. 

Z tabuľky vyplýva, že spoločnosť má silnú pozíciu pri vyjednávaní s obchodnými 

partnermi, a že jednotlivé výhody sú adekvátne pre klientov. Na druhej strane sa spoločnosť 

http://www.partners.cz/cs/media/ke-stazeni/vyrocni-zpravy-partners/vyrocni-zprava-2010/


 

 

 

pýši komplexnosťou, takže klient nemusí obiehať rôzne inštitúcie, keďže má to všetko za 

„jedným stolom“.  

Hrozba substitučných výrobkov 

Partners vyvíja v spolupráci s prednými svetovými finančnými ústavmi exkluzívne 

finančné produkty, ktoré majú poradcovia Partners k dispozícii vedľa bežne ponúkaných 

nástrojov. Ich výraznou konkurenčnou výhodou sú nižšie poplatky a vyššia efektivita 

v porovnaní s inými ponukami na trhu. Týmto spôsobom spoločnosť bojuje s problémom 

hrozby substitutov.  

Vyjednávacia sila odberateľov 

Pretože predmetom činnosti spoločnosti Partners je poskytovanie finančného poradenstva, 

odberatelia tejto služby sú koneční zákazníci. Najčastejšími zákazníkmi sú domácnosti, 

jednotlivci a podnikatelia. Významnú časť taktiež tvoria korporátni klienti. 

Z analýzy vyplynulo po zvážení všetkých činiteľoch, že spoločnosť Partners sa nachádza 

na špici poradenského trhu v Českej republike a neustále podporuje dynamický rozvoj 

spoločnosti. Môžeme definovať hneď niekoľko konkurenčných výhod, ktoré prosperujú 

v dynamickom rozvoji podnikania v tejto oblasti a medzi ne patria: 

 Exkluzívne finančné produkty, ktoré spoločnosť Partners vyvíja v spolupráci 

s prednými svetovými finančnými ústavmi, ktoré sa vyznačujú nízko 

nákladovosťou investičného životného poistenia, zľavami na štandardných 

produktoch, špeciálnym rodinným úrazovým poistením a inými výhodami. 

 Špičkovým analytickým servisom, kde Partners ako prvá finančne poradenská 

spoločnosť kladie dôraz na svojich finančným poradcov. Zároveň zavádza plošnú 

kontrolu kvality poskytovaného poradenstva. 

 Značka Partners, kde sa spoločnosť predovšetkým na verejnosti prezentuje 

prostredníctvom svojich webových portálov www.partners.cz a www.finmag.cz. 

Taktiež hlavným zdrojom interných informácii je on-line aplikácie Prometeus, 

ktorá poradcom aj zamestnancom zaisťuje organizované aktuality, prehľady, 

štatistiky, reklamačný chat, objednávkový systém korporátnych materiálov 

a mnoho ďalších funkcií. 

http://www.partners.cz/
http://www.finmag.cz/
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 Ako jediná spoločnosť na trhu vysiela prostredníctvom WEB TV on-line 

vysielanie, kde sa pojednáva o rôznych témach, ktoré napomáhajú zlepšovaniu 

pracovného úspechu. 

 Aj spolupráca s vysokou školou - Ekonomickou fakultou na brnenskej Mendelovej 

univerzite, môžeme považovať za vysoký znak konkurencie schopnosti, kde 

prednášajú niektorí manažéri a riaditeľa z Partners a mnoho absolventov úspešne 

pracujúcich v štruktúrach Partners. 

3.6  Výsledky a analýzy dotazníkových šetrení 

Vzhľadom k veľkému počtu pracovníkov v spoločnosti Partners, bol dotazník vyplnený 

v Ostravskej pobočke počas mesiacov december 2012 až do februára 2013, kde odpovedalo 

100 pracovníkov z celkového počtu 3500. Tento reprezentatívny vzorec respondentov bol 

zložený zo všetkých pracovných pozícií v spoločnosti, aby bola analýza podnikovej kultúry, 

čo najobjektívnejšia a čo najlepšie identifikovaná.  

Prvé štyri otázky sú štatistického charakteru, a zvyšné sa týkajú priamo problematiky.  

Identifikačné otázky 

Prvá otázka bola zameraná na zistenie pohlavia v spoločnosti. V Ostravskej pobočke 

prevažnú časť tvoria muži s počtom 55 pracovníkov a zvyšných 45 pracovníkov tvoria ženy. 

Stručný prehľad poskytuje graf č. 1. 

Graf: 1 Pohlavie respondentov v spoločnosti Partenrs 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastný výskum 



 

 

 

Druhou otázkou sme chceli zistiť dĺžku pôsobenia v spoločnosti. Výsledky boli 

spracované do prehľadnej tabuľky č.4 a grafu č. 2, kde priemerná dĺžka pracovného pomeru je 

približne 2 - 3 roky.  

Tabuľka 5: Dĺžka pracovného pomeru 

Doba Počet respondentov 

do 6 mesiacov 15 

do 1 roka 20 

do 1,5 roka 15 

do 2 rokov 10 

do 2,5 roka 6 

do 3 rokov 9 

do 4 rokov 10 

do 5 rokov 8 

do 6 rokov 7 

Zdroj: vlastný výskum 

Graf 2: Dĺžka pracovného pomeru v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Zloženie pracovných pozícií sa zisťovalo v otázke č. 3 a zistenie bolo nasledujúce: treeine 

pozícia 8 pracovníkov, consultantov 23 pracovníkov, 14 pracovníkov na pozícií senior 

consultant, VIP consultantov je 18, manažérska úroveň M1 24 pracovníkov, manažérska 

úroveň M2 s počtom pracovníkov 12 a manažérska úroveň M3 pôsobí jeden pracovník. Ako 

už bolo spomenuté, pracovníci boli vyselektovaný z celej Českej republiky, kde sa výskum 

zameral na pobočku v Ostrave. 
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Graf: 3 Pracovná pozícia v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Štvrtá otázka sa týkala najvyššieho dosiahnutého vzdelania, kde zo 68% prevláda 

maturitné vzdelanie a 32% tvorí vysokoškolské vzdelanie v oboch stupňoch. Toto rozdelenie 

znázorňuje graf č.4. 

Graf: 4 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

K overeniu prvej hypotézy bol vytvorený dotazník na zistenie obsahu a sily 

podnikovej kultúry (víz kapitola 7.1). 

Na otázku či sú známe hodnoty a normy spoločnosti respondenti odpovedali v pomere 

85:15, tzn. že 85% respondentom sú známe hodnoty a normy spoločnosti a 15% respondentov 

o týchto hodnotách a normách nevie. Jednalo sa hlavne o pracovníkov, ktorý boli 
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v spoločnosti menej než 6.mesiacov. Dá sa teda skonštatovať, že neznalosť hodnôt 

spoločnosti u nových pracovníkov môže súvisieť aj s tým, že im tento pojem nemusí byť 

úplne jasný a zrozumiteľný, čo sa môže odraziť na výsledkoch ich odpovedí. Myslíme, že 

môžeme skonštatovať, že pracovníci o hodnotách stanovených spoločnosťou vedia a sú s nimi 

oboznámení.  

Ďalším ktorom v dotazníku, bol uviesť aspoň 5 hodnôt spoločnosti, s ktorými sa 

respondenti stotožňujú. Medzi hodnoty spoločnosti, ktoré respondenti uvádzali, patrí: 

 Proklientský prístup. 

 Profesionalita. 

 Vzdelávanie. 

 Know-how. 

 Kariérny rast. 

 Dobré meno. 

Tieto zmienené hodnoty uviedlo 70% dotazovaných. Na základe vyhodnotenia 

dotazníkov, kde konzultácia prebiehala so Senior Manažérom pobočky v Ostrave, môžeme 

potvrdiť, že sa existujúce hodnoty sa zhodujú s hodnotami deklarovanými centrálou 

spoločnosti, teda žiaducimi hodnotami. Miera zhodných odpovedí teda poukazuje na 

skutočnosť, že existujúce hodnoty sú v súlade so žiaducimi hodnotami spoločnosti.  

Normy chovania sú v spoločnosti Partners sú stanovené formálne v etickom kódexe 

spoločnosti. Z výsledkov dotazníku môžeme potvrdiť, že zamestnanci o existencii etického 

kódexu vedia. Kladne odpovedalo 87% respondentov a zvyšných 13% respondentov 

odpovedalo, že nevedia o existencií etického kódexu. Tento pomer je zobrazený v grafe č. 5. 

  



 

 

 

Graf 5: Existencia etického kódexu v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Medzi najčastejšie pravidlá chovania, ktoré sú v spoločnosti akceptované, patria 

nasledujúce normami: 

 Profesionalita. 

 Zodpovednosť. 

 Dodržiavanie dohôd. 

 Dochvíľnosť. 

 Outfit. 

Tento výsledok ukazuje, že normy uvedené pracovníkmi sú plne v súlade so žiaducimi 

normami, ktoré sú obsiahnuté v etickom kódexe spoločnosti, ktorý sa nachádza na intranete 

spoločnosti Partners.  

Medzi neakceptované normy respondenti najčastejšie radili neprofesionálnosť, ktorá sa 

berie ako z hľadiska voči klientovi, tak z hľadiska voči kolegom a spoločnosti Partners. Na 

základe týchto pozorovaní, môžeme len potvrdiť, že neprijateľné normy chovania súhlasia 

s normami, ktorých akceptáciu odmieta centrála spoločnosti a kladie sa na ne dôraz v etickom 

kódexe.  

Vzhľadom k miere zhody medzi odpoveďami jednotlivých respondentov je pomerne 

vysoká, môžeme teda potvrdiť, že hodnoty a normy sú v podniku zdielané veľmi dobre a sú 

v súlade so žiaducimi normami a hodnotami, ktoré sú uznávané ako vedením spoločnosti, tak 

centrálou. Existujúcu podnikovú kultúru môžeme označiť za silnú podnikovú kultúru, ktorá 

výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie spoločnosti a potvrdiť tak prvú hypotézu tejto 
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práce, že existujúce hodnoty a normy chovania sú v súlade so žiaducimi hodnotami 

a normami chovania, ktoré sú deklarované centrálou a vedením spoločnosti.   

Zistenie angažovanosti a participácie zamestnancov 

Tabuľka 6: Angažovanosť a participácia pracovníkov v spoločnosti Partners 

Otázka Bodová stupnica 

Celk

om  

Znenie otázky 

Určite 

áno 

Skôr 

áno 

čiasto

čne 

skôr 

nie 

určite 

nie   

Chovajú sa pracovníci aktívne a angažovane v prospech 

spoločnosti? 21 33 39 7 0 100 

pracujú pracovníci samostatne a riešia operatívne 

problémy? 23 32 37 8 0 100 

Sú pracovníci zodpovedný za svoju prácu a jej výsledky? 25 50 23 2 0 100 

Chovajú sa pracovníci lojálne voči podniku? 25 70 5 0 0 100 

Sú pracovníci zmocňovaný k samotnému rozhodovaniu? 37 35 15 13 0 100 

Zabezpečuje spoločnosť svojim pracovníkom vzdelávanie, 

školenie, certifikáty? 100 0 0 0 0 100 

Je v spoločnosti budovaná kooperatívna spolupráca tímový 

duch? 85 12 3 0 0 100 

Sú pracovníci zoznámený s víziami a cieľmi podniku? 29 41 29 1 0 100 

Zdroj: vlastný výskum 

Výsledky analýzy zamerané na angažovanosť a participáciu pracovníkov v podniku 

preukázali, že zamestnanci sa v prevažnej väčšine chovajú aktívne a angažovane v prospech 

cieľov podniku, pracujú samostatne, operatívne riešia problémy, za svoje výsledky práce nesú 

zodpovednosť a sú lojálny voči zamestnávateľovi. Ďalej výsledky potvrdili, že podnik svojich 

zamestnancov zmocňuje k samostatnému rozhodovaniu, väčšina respondentov potvrdila, že 

podnik svojim zamestnancom umožňuje ich kariérny rozvoj. Bola tak tiež potvrdená filozofia 

podniku založená na tímovej spolupráci a zároveň s víziami podniku sú zoznámení takmer 

všetci respondenti, z toho 29% aspoň čiastočne.  

Miera zhody v odpovediach poukazuje na vysokú angažovanosť a participáciu 

zamestnancov, ktorí prispievajú k podnikovej výkonnosti.  

Výsledky vplyvu kontextuálnej a strategickej primeranosti obsahu podnikvej kultúry 

Tabuľka 7: Kontextuálna a strategická primeranosť obsahu podnikovej kultúry v spoločnosti Partners 



 

 

 

Zadanie otázky Bodové ohodnotenie Celkom 

Otázka určite áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Určite nie   

Myslíte si, že spoločnosť v ktorej pracujete, 

dokáže flexibilné reagovať na požiadavky 

tržného prostredia 78 19 3 0 0 100 

Snaží sa byť spoločnosť, kde pracujete, 

neustále lepšia ako konkurencia? 78 19 3 0 0 100 

Myslíte si, že hodnoty, postoje a normy 

chovania, ktoré sú v súlade s podnikovou 

stratégiou? 69 27 4 0 0 100 

Zdroj: vlastný výskum 

Z vyššie uvedených výsledkov je zrejmé, že sa podnik snaží pružne reagovať na 

požiadavky prostredia, v ktorom podnik existuje, 73% respondentov uviedlo súhlas, 24% 

použilo čiastočné ohodnotenie. Väčšina zamestnancov vidí spoločnosť, v ktorej pracuje ako 

spoločnosť, ktorá sa snaží reagovať na konkurenciu. Po spracovaní dotazníku sme výsledky 

analýzy porovnávali zo skutočným stavom spoločnosti, prostredníctvom krátkeho stretnutia s 

s Executive Manažérom pobočky v Ostrave, nás utvrdil vo výsledkoch dotazníkov, že 

jednoznačne poukazujú na kontextuálnu primeranosť obsahu skúmanej podnikovej kultúry. 

Časť dotazníku zameraný na strategickú primeranosť obsahu podnikovej kultúry 

preukázal nasledujúce výsledky: 

 Nadpolovičná väčšina (80%) respondentov uviedla, že hodnoty, postoje a normy 

chovania, s ktorými sa stotožňujú, sú v súlade s podnikovou stratégiou.  

 Pre väčšiu objektivitu odpovedí, sme v rámci tohto bloku požadovali, aby respondenti 

vymenovali hodnoty, o ktorých si myslia, že sú súčasťou podnikovej stratégie. Týmto 

požiadavkám sme si chceli overiť, či sú zamestnanci skutočne zoznámený so 

stratégiou spoločnosti. Ich ohodnotením sme ďalej chceli preveriť, či sú dané hodnoty 

v súlade s stotožňovanými hodnotami, ktoré respondenti uviedli v dotazníku 

zameranom na obsah a silu podnikovej kultúry. Najčastejšie uvedené hodnoty boli 

nasledujúce (zoradené podľa ohodnotenia ich dôležitosti): 

o  Bezkonkurenčnosť. 

o  Odbornosť. 

o  Proklientský prístup. 

o  Profesionalita. 

o  Komplexnosť. 



 

 

 

Hodnoty, ktoré respondenti uviedli, sú skutočne v súlade s podnikovou stratégiou (víz 

kapitola 6) a jedná sa o hodnoty, ktoré tvoria jadro obsahu podnikovej kultúry. Vzhľadom 

k tomu, že skúmaná podniková kultúra bola identifikovaná ako kultúra silná a výsledky tohto 

riešenia poukazujú, že v súlade s obsahom stratégie spoločnosti, potom podniková kultúra 

podporuje výkonnosť spoločnosti.  

Zistenie vplyvu adaptívnosti kultúry na výkonnosť 

Tabuľka 8: Vplyv adaptívnosti na výkonnosť podniku  

Otázka Bodová stupnica 

Celk

om 

Zadanie otázky 

Určite 

áno 

Skôr 

áno 

Čiast

očne 

Skôr 

nie 

Určit

e nie   

Umožňuje vám spoločnosť kariérneho postupu? 94 6 0 0 0 100 

Sú všetkým pracovníkom poskytované príležitosti k učeniu sa a 

zdokonaľovaniu sa? 95 5 0 0 0 10 

Podporuje spoločnosť, ktorej pracujete tímovú spoluprácu? 92 8 0 0 0 100 

Sú zlepšovacie návrhy pracovníkov dostatočne ohodnotené? 23 46 31 0 0 100 

Majú motivačné programy v spoločnosti vplyv na váš pracovný 

výkon? 93 7 0 0 0 100 

Považujete učenie za dôležitý prvok, ktorý má vplyv na 

zdokonaľovanie vašej práce? 84 16 0 0 0 100 

Je zmyslom obchodnej činnosti spoločnosti max. orientácia na 

zákazníka a jeho požiadavky? 50 42 8 0 0 100 

Myslíte si, že produkty spoločnosti spĺňajú požiadavky a 

predstavy zákazníkov 

 35 36 29 0 0 100 

Vedú pripomienky, požiadavky zákazníkov často ku zmenám? 21 43 21 0 15 100 

Majú všetci pracovníci porozumenie k potrebám zákazníka? 53 40 7 0 0 100 

Prebiehajú zmeny procesov v podniku pružne? 71 22 7 0 0 100 

Je konkurenčné prostredie podnetom k neustálim inováciám vo 

všetkých oblastiach činnosti spoločnosti? 67 28 5 0 0 100 

Zdroj: vlastný výskum 

Z výsledku dotazníkového šetrenia zameraného na vplyv adaptívnosti kultúry na 

výkonnosť spoločnosti je zrejmé, že spoločnosť umožňuje svojím zamestnancom ich rozvoj, 

rast a vzdelávanie sa. Vzdelávací program zamestnancov spoločnosti je plne zaisťovaný 

centrálou a externými partnermi spoločnosti, na základe potrieb kvalifikácie každého 



 

 

 

pracovníka. Zároveň centrála resp. zodpovedný vedúci musí v rámci daného úseku sledovať 

legislatívne zmeny a reagovať na ne. Pracovníci majú tiež možnosť zúčastniť sa rôznych 

školení (prehlbujúcich kvalifikácie) v rámci zmien na finančnom trhu, v rámci zmien 

technológií a techniky. Ďalej sú pracovníci vzdelávaní v oblastí osobnostného rozvoja, 

rozvoja manažérskych praktík a psychológie podnikania. Ku vzdelávaniu svojich pracovníkov 

spoločnosť využíva rôzne vzdelávacie kurzy, školu podnikania, semináre a prednášky 

poskytované ako internými tak externými školiteľmi.  

Aby mala spoločnosť spätnú väzbu v rámci vzdelávania svojich pracovníkov, každý 

pracovník, ktorý absolvuje akékoľvek školenie, musí vyplniť vedomostný test a splniť určité 

kritéria, na základe ktorých dostane pracovník certifikát.  

Vplyv kultúrnej primeranosti manažérskych praktík na výkonnosť podniku 

Výsledky identifikácie osobnosti vedúceho sme rozdelili do 4 základných skupín 

reprezentatívneho vzorku respondentov s ohľadom na skutočnosť, že každý dotazovaný nemá 

rovnakého vedúceho. U jednotlivých dotazovaných skupín sme očakávali, že typ riadenia ich 

vedúcich by sa nemal nijak výrazne líšiť, pretože sa jedná o veľmi príbuzné sféry pôsobenia 

a spôsob ich riadenia by mal byť v súlade so základnou filozofiou spoločnosti. 

Výsledky skupín respondentov z Treinee pozície boli nasledujúce: 

 Typ vodcu organizátora – označilo 5 respondenti z celkového počtu 8. 

 Typ vodcu radca – označili 3 respondenti z celkového počtu 8. 

(víz graf č.6 typológia vedúceho) 

  



 

 

 

Graf 6: Typ vedúceho (respondenti z Treinee pozície) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

vlastný výskum 

U treinee pozície, tzn. že u pracovníkov, ktorý sú v spoločnosti kratšie ako 

6.mesiacov, je z výsledku jasné, že nemajú úplne ucelení názor na typ vedúceho, ale piati 

vidia svojho vedúceho ako organizátora a traja ako radcu.  

Výsledky skupiny respondentov z Consultanstkej pozície boli  nasledovné: 

 Typ vodcu podnikateľa – označilo 13 ľudí z 23 respondentov. 

 Typ vodcu výkonný typ – označilo 7 ľudí z 23 respondentov. 

 Typ vodcu koordinátora – označili 3 ľudia z 23 respondentov. 

(víz graf č. 7 typológia vedúceho) 

Graf 7: Typ vedúceho (respondenti z pozície Consultant) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 
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U Consultantských pozícií sa dá konštatovať, že väčšina vidí svojho vedúceho ako 

podnikateľa a zároveň ako výkonny typ človeka .  

Výsledky skupín respondentov z pozície Senior Consultant preukázali nasledujúce údaje: 

 Typ vodca podnikateľ – označilo 7 ľudí zo 14 respondentov. 

 Typ vodcu výkonný typ človeka – označili 4 ľudia zo 14 respondentov. 

 Typ vodcu radca – označili 3 ľudia zo 14 respondentov. 

(víz graf č.8 typológia vedúceho) 

Graf 8: Typ vedúceho (respondenti z pozície Senior Consultant) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

U Senior Consultantských pozícií je pohľad na vedúceho takmer rovnaký, ako u 

predchádzajúcej pozícií. Tieto rozdiely nie sú výrazne, pretože každý vedúci sa približne drží 

rovnakých pravidiel chovania sa a vedenia svojho tímu. Opäť prevažuje podnikateľský typ 

vedúceho spolu s podobným počtom odpovedí, ktorý poukazuje na typ vedúceho výkonného 

typu. 

Výsledky skupín respondentov z pozície VIP Consultant preukázali nasledujúce údaje: 

 Typ vodcu radca – označili 3 ľudia z 18 respondentov. 

 Typ vodcu podnikateľ – označilo 7 ľudí z 18 respondentov. 

 Typ vodcu výkonný typ človeka – označili 5 ľudia z 18 respondentov. 

 Typ vodcu konkurent – označili 3 ľudia z 18 respondentov. 

(víz graf č. 9 typológia vedúceho) 
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Graf 9: Typ vedúceho (respondenti s pozície VIP Consultant) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

V prípade VIP Consultantských pozícií je pohľad na vedúceho trochu obšírnejší. Kde sa 

okrem typu vodcu podnikateľa a výkonného typu vodcu objavil aj vodca konkurent. V tejto 

pozícií môžu respondenti vnímať svojho vedúceho skôr za konkurenciu ako za radcu, z toho 

dôvodu, že majú malí krôčik k tomu aby sa dostali na manažérsku pozíciu, na akej sú ich 

vedúci. 

U identifikácie typu riadenia vedúceho respondenti z Treinee pozície uvádzali nasledovné 

výsledky:  

 „podporuje spoluprácu a oddanosť“ uviedli 3 z 8 respondentov. 

 „orientácia na produktivitu a súperenie“ uviedli 5 z 8 respondentov. 

o (víz graf č. 10 typológia vedúceho) 
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Graf: 10 Typológia riadenia (respondenti z Treinee pozície) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Respondenti na Treine pozícií vnímajú svojho vedúceho podľa typu riadenia, ktorý je 

orientovaný na produktivitu a súperenie, a taktiež na podporu spolupráce a oddanosti. 

Odpovede sú v súlade s danou pozíciou respondenta, nakoľko v spoločnosti je krátko a svoj 

výkon pod vedúcim manažérom vníma takto.  

U identifikácie typu riadenia vedúceho respondenti z Consultant pozície uvádzali 

nasledovné výsledky:  

 „zameraný na účinnosť a kontrolu predaja“ – označilo 12 ľudí z 23 respondentov. 

 „orientácia na produktivitu a súperenie“  - označilo 5 ľudí z 23 respondentov. 

 „podpora spolupráce a oddanosť“ – označilo 6 ľudí z 23 respondentov. 

(víz graf č. 11 typológia vedúceho) 
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Graf: 11 Typológia riadenia (respondenti z pozície Consultant) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Consultantský pracovníci opäť odpovedali takmer jednotným spôsobom a to, že vedúci 

posilňuje účinnosť a kontrolu nad prácou a zároveň tiež podporuje spoluprácu a oddanosť. 

Výsledky skupín respondentov z pozície Senior Consultant preukázali nasledujúce údaje: 

 „podporuje spoluprácu a oddanosť“ uviedlo 8 ľudí zo 14 respondentov. 

 „orientácia na produktivitu a súperenie“ uviedli 2 ľudia zo 14 respondentov. 

 „posilňuje nové zdroje a inovatívnosť“ uviedli 2 ľudia zo 14 respondentov. 

Graf 12: Typológia riadenia (respondenti z Senior Consultantskej pozície) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 
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U Senior Consultantov prevažoval názor na typ riadenia vedúceho ako vedúceho, ktorý 

podporuje spoluprácu a oddanosť.  

Výsledky skupín respondentov z pozície VIP Consultant preukázali nasledujúce údaje: 

 „podpora spolupráce a oddanosť“ odpovedalo 11 ľudí z 18 respondentov. 

 „orientácia na produktivitu a súperenie“ odpovedalo 7 ľudí z 18 respondentov. 

(víz graf č. 13 typológia vedúceho) 

Graf 13: Typológia riadenia (respondenti na pozícií VIP Consultant) v spoločnosti Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum 

Respondenti na pozícii VIP Consultanti vnímajú vedenie svojho vedúceho, ktoré je 

zamerané predovšetkým na podporu spolupráce a oddanosť, a taktiež v neposlednej rade na 

orientáciu produktivity a súperenia. 

Zo všetkých týchto vyššie uvedených výsledkov zameraných na zistenie typu vedúceho 

a typu riadenia je vidieť, že respondenti z rád pozície Treinee nemajú ucelený názor na typ 

svojho vedúceho a jeho riadenie, ako je tomu v prípade ostatných pozícií. Výsledky 

poukazujú skôr na adhockratickú kultúru. 

Zhodnotenie podnikovej kultúry spoločnosti Parters Financial Services, a.s. 

Na základe uskutočnenej analýzy podnikovej kultúry spoločnosti Parterns vyplýva, že sa 

jedná o silnú kultúru, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. Z vyššie 

uvedeného prieskumu vyplýva, že v podniku sú existujúce hodnoty a normy veľmi dobre 
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zdieaľané a v súlade so základnou filozofiou spoločnosti. Na základe tohto zistení bola 

potvrdená 1. hypotéza a vytvorený tak prvý predpoklad pre efektívnosť a rozvoj podnikania.  

Druhý blok šetrenia poukázal na kultúru existencie vysokej angažovanosti a participácie 

pracovníkov, čo prispieva k podnikovej výkonnosti. Ďalším predpokladom výkonnosti je 

súlad podnikovej kultúry s požiadavkami prostredia a stratégie podniku. Spoločnosť 

zaznamenáva veľkú pozornosť na ľudský potenciál, rozvoj svojich pracovníkov, je plne 

orientovaná na zákazníka a veľký význam kladie na podporu spolupráce. Podniková kultúra  

bola na základe identifikácie typológie vedúceho a typu vedenia označená ako za  

adhockratickú kultúru. Dá sa teda skonštatovať, že existujúca podniková kultúra je žiaduca 

a podporujúca dynamický rozvoj podniku, kde sme potvrdili aj druhu hypotézu a zároveň kde 

podniková vykazuje kultúra orientáciu na zákazníka, inovácie a ľudský kapitál ako hlavné 

predpoklady rozvoja skúmaného podniku. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. Návrhy pre zlepšenie podnikovej kultúry podporujúcej dynamický 

rozvoj podniku 

S ohľadom na silu a obsah stávajúcej podnikovej kultúry nie je potreba ju meniť úplne (za 

novú). Stratégia utvárania žiaducej podnikovej kultúry je v tejto práci pojatá ako podpora 

stávajúcich pozitív a snaha o minimalizáciu negatívnych stránok. 

Spoločnosť Partners je svojimi pracovníkmi hodnotená veľmi kladne. V súčasnej dobe 

pôsobí v Českej republike ako top finančne poradenská spoločnosť a pracovníci sú hrdí, že tu 

môžu pracovať. O tom svedčí aj každoročný nárast nových finančných poradcov.  

Navonok pôsobí, čo do identity a kultúry spoločnosti, jednotným dojmom a aj svojím 

klientom ponúkajú komplexné služby, pričom si je vedomá nutnosťou obsluhy rôznych 

segmentov, navrhla a do praxe zakomponovala mnoho účinných nástrojov skvalitňujúcich 

celkovú kultúru spoločnosti. Z pohľadu klienta ako koncového spotrebiteľa, hrajú dôležitú 

úlohu komunikácia poradcu a klienta.  

V oblasti komunikácie vo vnútri firmy nie sú žiadne výrazné nedostatky. Všetci 

pracovníci sú oboznámení s cieľmi, ktorých chce firma dosiahnuť. Vedúci ich pravidelne 

informujú o všetkých dôležitých skutočnostiach prostredníctvom mailovej komunikácia 

a čiastočne na poradách. Na druhej strane sa firma snaží svojich pracovníkov informovať 

o aktuálnych zmenách prostrední produktovej podpory na intranete, kde sa domnievame, že 

dochádza taktiež k situáciám, kedy pracovníkom unikajú informácie. Na  základe 

uskutočnenej analýzy na stránkach. 40 a 41 a z dotazníkového šetrenia na stránke 60, 

vyplynulo že je potreba urobiť pár opatrení na zlepšenie komunikácie.  

Preto na základe týchto výsledkov navrhujem tieto opatrenia: 

Opatrenie č.1: 

Odporúčam zefektívniť  mailovú komunikáciu prostredníctvom Microsoft Outlooku, ktorý 

by mal byť zavedení vedúcimi hneď po školiacom cykle, kde by sa pracovníci naučili 

pracovať s týmto programom a nezabúdali by na určité maily, ktoré obsahujú veľmi dôležité 

informácie a kladie sa vysoká priorita, kde by boli by označené značkami priority.  

Náklady na realizáciu 



 

 

 

Zavedenie tohto odporučenia je prakticky nenákladne, tzn. že nevznikajú ďalšie externé 

náklady. 

Časový horizont 

Časový horizont na realizáciu a prípravu odporučenia bude trvať maximálne do jedného 

mesiaca. Zavedenie je nenáročne na čas, a prakticky individuálne na vedúcom.   

Prínos realizácie odporučenia  

Ako prínos vidím v tom, že sa nebude zabúdať resp. prehliadať dôležitosť jednotlivých 

správ, termínov a úloh, ktoré majú byť uskutočnene jednotlivými finančnými poradcami. 

A následne nebude vznikať konflikt medzi pracovníkom a vedúcim. 

Opatrenie č. 2: 

Odporúčam uskutočňovanie pravidelných pracovných porád, a to nie len z dôvodu 

zverejnenia dôležitých informácii strán produktu a poradenstva, ale aj z dôvodu 

zoznamovania pracovníkov s plánmi do budúcnosti a s rozvojom vo firme. Navrhujeme teda, 

aby sa pravidelné porady uskutočňovali s časovou frekvenciou minimálne 1x mesačne, kde 

navrhovaný obsah porady je: 

 Stručný prehľad v oblasti produktových noviniek. 

 Zoznámenie pracovníkov s krátkodobými plánmi a plánovanými zmenami. 

 Priestor pre vyjadrenie individuálnych pripomienok, či návrhov.  

Taktiež odporúčame vytvoriť nástenku, kde by boli vyvesené všetky dôležité termíny, 

ktoré by boli dôkladne viditeľne pre všetkých poradcov a nováčikov. 

Náklady na realizáciu 

Finančné náklady sú prakticky veľmi nízke a v prípade realizácie by sa jednalo o nákup 

jednotlivých nástenných komponentov a príslušenstva. Nákladovosť sa môže odhadovať do 

pár tisíc korún.  

Časový horizont 

Časový horizont na realizáciu a prípravu odporučenia bude trvať maximálne do jedného 

až dvoch mesiacov.  



 

 

 

Prínos realizácie odporučenia 

Nie len, že sa zlepší kvalita práce a kvalita poskytovania dôležitých informácii, ale taktiež 

tu vzniká priestor na vyjadrenie návrhov a pripomienok pracovníkov voči svojim vedúcim na 

zefektívnenie práce. 

Opatrenie č. 3: 

Ďalej by sme zaviedli 1x do mesiaca tréning komunikačných schopností pre stávajúcich a  

nových spolupracovníkov, ktorí majú určité nedostatky s komunikáciou u klienta. Tento 

tréning by mal uskutočňovať každý vedúci so svojim pracovníkom počas zaškoľovaného 

cyklu, kde by mali realizovať záznam na kameru. 

Náklady na realizáciu 

Finančné náklady sú prakticky nízke a v pri realizácií by sa jednalo o nákup malých 

ručných kamier (dve maximálne tri kamery) . Nákladovosť sa môže odhadovať do pár tisíc 

korún.  

Časový horizont 

Časový horizont uskutočnenia tohto návrhu závisí rovnako ako náklady na realizáciu 

podľa zvolených kritérií. Realizácia môže prebiehať naraz, kde s odhadom sa jedná o dobu 2 

až 3 mesiacov. 

Prínos realizácie odporučenia 

V tomto prípade vidíme prínos jednak k zvýšeniu sebadôvery, ale aj na odbúranie 

prekážok pri komunikácii s ľuďmi, nie len ako s klientmi v pracovnej sfére ale aj ako 

s priateľmi v súkromnej sfére. 

Medziľudské vzťahy sú rovnako dobré. Práca s ľuďmi, s ich emóciami a taktiež s ich 

rozdielnymi názormi nespadá do kategórie ľahkých a jednoduchých úloh, ale je to beh na dlhú 

trať, v ktorej sa odráža a ovplyvňujú ju všetky faktory pôsobiace v spoločnosti. V spoločnosti 

panuje priateľská atmosféra a to ako medzi pracovníkmi navzájom, tak aj medzi 

zamestnancami a nadriadenými vedúcimi. Pokiaľ chcú pracovníci so svojím vedúcim niečo 

konzultovať, neboja sa ho osloviť osobne. Dobré vzťahy na pracovisku umocňuje aj medzi 

jednotlivými vedúcimi tykanie. Medziľudské vzťahy sú utužované a rozvíjané 

prostredníctvom firemných akcií ako je vianočný večierok, dvojdňové školenia alebo výročné 



 

 

 

konferencie. Tieto akcie sa u pracovníkoch tešia veľkej obľube a všetci sa zhodujú na tom, že 

ich uskutočňované na pracovisku prínosom.  

Na  základe uskutočnenej analýzy na stránke č.  40 a 41,  sme zistili, že existuje spôsob 

utužovania medziľudských vzťahov, napriek tomu máme tomu určité návrhy na začlenenie 

životných partnerov.  

Preto na základe týchto výsledkov navrhujeme opatrenie č. 4: 

Odporúčame na utuženie medziľudských vzťahov nie len na pracovisku, ale v súkromnom 

prostredí uskutočňovať rôzne teambuildingy, ktoré podporujú začlenenie nových 

a  stávajúcich pracovníkov do užšieho kolektívu, kde by nie len naviazali pracovný kontakt 

ale aj priateľský, taktiež začlenenie životný partneri, aby aj oni nazreli do vízií a filozofie 

spoločnosti, a prípadne podporovali prácu svojich partnerov. Odporúčame realizovať 

teambuildingy minimálne 1x mesačne v rámci voľného víkendu. 

Náklady na realizáciu 

Finančné náklady na realizáciu odhadujeme cca. 500 – 1000Kč v závislosti od dĺžky 

daného teambuldingu. Vzhľadom k tomu, že pracovníci pracujú ako samostatne zárobkovo 

činné osoby, tieto náklady sú hradené samotnými pracovníkmi. 

Časový horizont 

Časový horizont na realizáciu a prípravu teambuildingov, zaberie max. 3 mesiace 

prípravy. 

Prínos realizácie odporučenia 

Z nášho pohľadu sa domnievame, že by to mohlo viesť k lepším výkonom a častejšiemu 

kariérnemu postupu v spoločnosti na rôzne pozície, a to z toho dôvodu že by sa nie len 

vymieňali cenné skúsenosti a rady v oblasti poradenstva a kariérneho rastu, ale aj tým, že 

partneri sú začlenení do vízií a filozofie spoločnosti.  

Ak spoločnosť chce zlepšiť povesť spoločnosti, je potreba aby sa držala svojich hodnôt 

podnikania a jednala podľa nich. Ak budú partneri spoločnosti a pracovníci presvedčení 

o tom, že prijaté etické princípy, ako aj zákonné povinnosti podnikania, berie spoločnosť 

vážne, budú k úvahám o výhodnosti dlhodobej spolupráce so spoločnosťou pristupovať 

s dôverou. Aj preto by na funkciu a význam firemného etického kódexu by sa mala klásť tá 



 

 

 

najvyššia priorita. Na  základe uskutočnenej analýzy na stránke č.  56, sme zistili, že 13% 

pracovníkov nikdy etický kódex nečítali, resp. nevedeli o ňom, takže nemajú predstavu o tom 

čo etický kódex obsahuje. Preto na základe týchto výsledkov navrhujeme opatrenie č. 5: 

V tejto oblasti odporúčame zaviesť do školiaceho cyklu krátke školenie v rámci ktorého 

by sa pracovníci zoznámili s etickým kódexom a tiež s hodnotami a prvkami podnikovej 

kultúry, ktoré by bolo povinné pre všetkých bez výnimky, a to v rozmedzí 1x mesačne.  

Ďalší z návrhov je pravidelné a efektívne školenia pre pracovníkov, kde by sa pracovníci  

zoznámili konkrétne s víziami celej spoločnosti a s pojmami ako je podniková kultúra 

a identita. Taktiež tieto jednotlivé prvky podnikovej kultúry lepšie sprístupniť, „vizualizovať“ 

ich a učiniť ich tak súčasťou každodennej reality fungovania spoločnosti. 

Náklady na realizáciu 

Tento návrh obsahuje veľa organizačného a personálneho zabezpečenia.  

Časový horizont 

Dané opatrenie navrhujem zaviesť čo v najkratšej dobe, maximálne do jedného mesiaca, 

aby nevznikali zbytočné časové medzery medzi zaškolením a zabehnutím do pracovného 

nasadenia.  

Prínos realizácie odporučenia 

Etický kódex môže pomôcť manažérom a zamestnancom zdielať spoločné hodnoty 

a zoznamovať nových pracovníkov spoločnosti s hodnotami firmy. Zároveň dáva 

pracovníkom a manažérom návod pre jednanie s externými partnermi a zainteresovanými 

skupinami.  

Spolu s týmto návrhom, ktorého prínosom by bolo ozrejmenie hodnôt spoločnosti 

pracovníkov a získanie možnosti zdieľať „spoločenského pohľadu na vec“ vo vnútri 

spoločnosti, je zaviesť na intranet aj odkazy, týkajúce sa práve hodnôt a noriem, ktoré sú 

v spoločnosti stanovené a preferované. 

Vlastný výskum a vývoj je veľmi drahý a väčšinou si ho môžu dovoliť len kapitálovo silné 

firmy, ktoré zaberajú vo svojom obore prvú či druhú priečku na trhu. Pre nich je 

technologický rozvoj nedeliteľnou súčasťou každodennej práce, pretože inak riskujú, že svoje 

postavenie stratia. Na základe PEST analýzy spoločnosti Partners uskutočnenej na stránkach 



 

 

 

41-46 vyplynulo, že spoločnosť pôsobí na prvom mieste v rebríčku hodnotenia konkurencie, 

a preto si môže dovoliť modernizovať svoje technológie a systémy.  

Preto na základe týchto výsledkov navrhujeme opatrenie č. 6: 

Klienti sú stále náročnejší, plynie to z ich informovanosti a požiadavkou na individuálne 

riešenie, preto navrhujem uľahčenie práce poradcom IT - elektronickou podporou finančnej 

analýzy prostredníctvom počítača alebo tabletu, a zároveň by bola prepojená s intranetovým 

systémom databázy klientov, kde by priamo poradcovia zadávali informácie z prebiehajúcej 

schôdzky. Súčasťou finančnej analýzy je potvrdenie súhlasu so spracovaním údajov, ktorá by 

mohla byť opatrená autorizačnými SMS správami ako napr. pri online-bankingu, kde by svoj 

súhlas potvrdili prostredníctvom kódu zaslaným na ich telefónne číslo.  

Náklady na realizáciu 

Náklady na realizáciu tohto návrhu v tomto prípade budú vysoké, je potreba zaplatiť IT 

technikov a analytikov a za techniku, ktorá bude využívaná pri tejto realizácii. Výšku 

nákladov predpokladám do pol milióna korún.  

Časový horizont 

Tento návrh je spojený aj s časovou náročnosťou, kde predpokladám čas spustenia 

pilotnej verzie za jeden rok.  

Prínos realizácie odporučenia 

Ako prínos tejto formy vidím nie len v ušetrení finančných nákladov na obstarávanie 

papierovej formy finančnej analýzy, ktorá stojí 15Kč za kus, ale aj ušetrenie časového fondu, 

ktorý je v tejto branži bohužiaľ na nezaplatenie. Taktiež predchádza ku zabraneniu strate 

dôležitých dokumentov a k znehodnoteniu tak citlivých údajov klienta. 

  



 

 

 

5. Záver 

Problematika podnikovej kultúry a identity je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu 

modernej organizácie. Podniková kultúra a identita je súbor nástrojov a praktik, ktoré vo 

výslednom efektu vedú na psychologickej úrovni k vytváraniu  vyššieho pocitu lojality ako zo 

strany zamestnancov, tak aj zo strany klientov a externých partnerov. Ako podniková kultúra, 

tak aj identita znižujú u všetkých zainteresovaných strán pocit neistoty a ponúkajú súhrn 

vzorcov chovania a pocitu vyprofilovanej image, ktoré uľahčujú identifikáciu ako 

s pracovným prostredím, tak pri procese poskytovanej služby. 

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy zhodnotiť podnikovú kultúru 

v spoločnosti Partners Financial Services, odhaliť zdroje prípadných nedostatkov a navrhnúť 

možnosti zlepšenia, ktoré by do budúcnosti pomohli ku zvýšeniu podnikovej kultúry a  

rozvoja spoločnosti. 

Najdôležitejšou oblasťou diplomovej práce bola príprava, zhromažďovanie materiálov 

a následné vyhodnotenie, za základe ktorých bola posúdená podniková kultúra v skúmanej 

spoločnosti Partners Financial Services a.s.. 

Posúdenie podnikovej kultúry bolo uskutočnené na základe kvalitatívnych 

a kvantitatívnych analýz, z ktorých boli použité PEST analýza, Porterov model piatich 

konkurenčných síl, Dotazníkové šetrenie a Pozorovanie obsahu podnikovej kultúry. Použitím 

a porovnaním týchto výsledkov analýz sa dospelo k požadovaným výstupom. 

Výsledky analýzy ukázali, že podniková kultúra spoločnosti Partners je dostatočne silná, 

ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. Vo väčšej miere je 

v spoločnosti prítomný prejav námezdnej podnikovej kultúry, ktorá je charakterizovaná 

zameraním na súťaživosť a dosiahnutie výsledkov, taktiež sa vyznačuje typom sieťovej 

podnikovej kultúry, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou pozitívnej kultúry.  Na druhej strane 

sa tiež vyznačuje silnou orientáciou na ľudský potenciál, rozvoj svojich pracovníkov, podporu 

spolupráce a je plne orientovaná na zákazníka. 

V závere práce boli navrhnuté odporučenia spoločnosti Partners Financial Services, ktoré 

by mali tejto finančne poradenskej spoločnosti pomôcť k vylepšeniu podnikovej kultúry. 

Medzi tieto odporúčania patrilo zefektívnenie mailovej komunikácie prostredníctvom 

Microsoft Outlooku, vykonávanie pravidelných pracovných porád, ktoré majú zachytiť 

dôležitosť informácií.  



 

 

 

Ďalším návrhom na zlepšenie podnikovej kultúry bolo zavedenie tréningov na zlepšenie 

komunikačných schopností a odbúranie zábran pri práci s klientom. 

Utužovanie medziľudských vzťahom nie len medzi pracovníkmi ale aj začlenenie 

životných partnerov do podnikania, zvyšuje efektívnosť práce a rast v kariérnom rebríčku.  

Posledným odporúčaním navrhnutím spoločnosti Partners je vytvorenie elektronickej 

finančnej analýzy, ktorá slúži ku práci s klientom, kde sa zaznamenávajú citlivé údaje 

o klientovi.  

Pevne verím, že zistené poznaky, ktoré sú uvedené v tejto diplomovej práci, budú 

prínosom pre spoločnosť Partners Financial Services. 
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Zoznam skratiek 

aj. a iné 

apod. A podobne 

a.s   akciová spoločnosť 

atď. a tak ďalej 

č. číslo 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český štatistický úrad 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

EU Európska únia 

IT Informačné technológie 

Kč Korún českých 

mil.  miliónu 

napr. napríklad 

SIM účasnícká identifikačná karta 

SMS krátka textová správa 

TV televízia 

tzv. takzvane 

tzn. to znamené 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


