
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Abstrakt 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou firemní komunikace a kultury firmy. 

V teoretické části se autor zaobírá podstatou, prvky a strukturou firemní komunikace a 

kultury. V návaznosti pak charakterizuje jednotlivé typy firemních komunikace a firemní 

kultury. V praktické části pak porovnává teoretické zásady komunikace a kultury s praxí ve 

společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. Analyzuje stav v konkrétní firmě a navrhuje doporučení 

pro management firmy. 
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postupu. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 This diploma thesis deals with the corporate communication and culture. In theory, the 

author deals with the nature, structure and elements of corporate communication and culture. 

The following describes the different types of corporate communication and corporate culture. 

In the practical part it compares the theoretical principles of communication and culture to 

practice at FEMONT OPAVA, s.r.o. Analyze the situation in a particular company and 

suggests recommendations for management. 

 

Keywords: 

Corporate communication, Corporate culture, strategy, comparing theory with practice, design 

of the new procedure. 
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ÚVOD 

 

 S jistou nadsázkou, avšak pravdivě lze konstatovat, že firemní komunikace je 

souborem pevných i nepsaných pravidel jako páteř firemní kultury.  

 Všechny výrobní podniky se od sebe liší a tyto odlišnosti se týkají i firemní 

komunikace a kultury. Každá společnost má jiné nároky a také potřeby, ale všechny by si 

měly uvědomovat, jak podstatná je pro jejich vývoj a celkové fungování společnosti 

komunikace a kultura – vniká do všech jejich činností a v nejlepším případě zvyšuje 

efektivnost a tvoří prostředí, které jí umožňuje úspěšně realizovat cíle.  

 V dnešní době prochází výrobní podniky nepřetržitým procesem změn, čím vzniká 

potřeba neustále inovovat cíle, směřovat je na budoucnost a také určovat směr a aktuální cesty 

či způsoby, jak jich dosáhnout. 

 Pro uskutečnění strategických záměrů jsou vyžadovány podmínky, které toto umožní. 

Proto nejdůležitější je podpora ze strany nejcennějšího zdroje společnosti a tím jsou 

zaměstnanci. Aby toto úsilí bylo účinné, je důležité, zaměstnance podporovat určitými 

hodnotami a společnými představami, tedy tím, co je nazýváno, komunikace a kultura ve 

společnosti.   

 První část se zabývá objasněním primárních poznatků a konceptů, vztahujících se 

k firemní komunikaci a kultuře, která je tématem této práce. Smyslem definování teoretických 

zásad správné komunikace a kultury ve společnosti je objasnit rámec, na jehož základě bude 

na danou problematiku nahlíženo. 

 Porovnání teoretických zásad firemní komunikace a kultury s praxí ve společnosti 

FEMONT OPAVA s.r.o. je další částí této diplomové práce, která je věnována cíli práce. Je 

zde popsaný současný stav jak komunikace, tak i kultury společnosti. Porovnávají se zejména 

ústní, vizuální, písemné prostředky komunikace, ale také hodnoty, postoje, týmová práce a 

lidské zdroje. 

 Cílem této diplomové práce je Návrh nových možných postupů ke zlepšení firemní 

komunikace a kultury ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. Nejpodstatnější je uvědomění 

si, že komunikace a kultura je důležitou součástí společnosti.      
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1. FIREMNÍ KOMUNIKACE 

 

 Komunikaci lze obecně charakterizovat jako oboustranný proces, jehož cílem je 

dorozumět se. Je ovšem důležité si uvědomit, že komunikace nezahrnuje pouze slovní projev, 

ale také projev mimoslovní – neverbální. Záleží tedy nejenom na tom, co říkáme, ale také 

jakým způsobem to říkáme, jak u toho gestikulujeme, jaký výraz ve tváři při tom máme, jaký 

zaujímáme postoj a v neposlední řadě také na tom, jaké vysíláme emoce. „I když mlčíme a 

stojíme, tak vysíláme signály ke svému okolí, které nás jaksi vnímá a utváří si představy“ [1] 

str. 3.  

V jakékoliv organizaci je komunikace naprosto zásadní a bez ní si fungování firmy 

nelze představit. „V tomto kontextu chápeme proces komunikace jako výměnu, předávání a 

přijímání informací, které by měly jasně odrážet aktivitu a cíle firmy“ [1] str. 4.  

„Pro komunikaci s interní veřejností platí stejné zásady jako pro kteroukoliv jinou 

zájmovou skupinu: musí jít o obousměrný proces, tedy musíme aktivně usilovat o zpětnou 

vazbu a co nejlepší pochopení jejich názorů, postojů a především motivace“ [2] str. 135.  

Komunikace ve firmě je účinným manažerským nástrojem, který slouží k ovlivnění 

pracovníků. Pomocí interní komunikace lze ovlivnit pracovní postoje, chování nebo aktivitu 

zaměstnanců. Komunikaci uvnitř organizace postavenou na práci s informacemi můžeme 

shrnout do těchto základních aktivit [1] str. 4.: 

 monitorování – zachycování informací, vyhledávání, chápání jejich obsahu a 

zaznamenávání, případně uchování; 

 interpretace – sdělování pochopených informací a předávání jejich hodnoty dále do 

firmy; 

 distribuce – účelné předávání informací ve vhodném čase vhodným adresátům; 

 sdílení – přístup k informacím členům komunikačního procesu; 

 realizace – implementace a využití v praxi, nastavování procesů a standardů. 
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1.1 Vnitrofiremní komunikace a její předpoklady 

 

 Interní komunikace je charakterizována výstižným termínem pro označení této oblasti 

firemní komunikace, možná přesnějším než vnitrofiremní komunikace. Cíle interní 

komunikace jsou [3] str. 571.: 

 vytváření prostoru pro dialog; 

 vytváření kontaktů mezi jednotlivými útvary; 

 včasné, obsažné, pravidelné a dostatečné informování všech zaměstnanců; 

 motivování zaměstnanců a vytváření jejich pocitů sounáležitosti s firmou; 

 dosažení stavu, kdy jsou zaměstnanci podílníky na rozhodovacích procesech a cítí za 

ně spoluodpovědnost; 

 vytváření pochopení pro komunikační opatření tak, aby firma jejich prostřednictvím 

vystupovala navenek jako celek; 

 podpora rozvoje komunikační kultury; 

 vytváření atmosféry vzájemné důvěry; 

 upevňování vědomí, že všichni jsme zde pro zákazníky. 

 

Obecně do interní komunikace patří např. firemní nástěnky, časopisy, memoranda, 

zápisy z porad, různé firemní akce a večírky, ale i řada dalších věcí, které pracovníky 

ovlivňují a působí na jejich pohled na firmu, ve které pracují. Značnou roli hraje také styl 

řízení a vedení podniku: nakolik je management otevřený a přístupný, nakolik podporuje 

týmovou práci a otevřenou výměnu názorů atd. Silně působí také pohled veřejnosti na status 

profese, na obor a to, jak o podniku informují média. Nelze v tomto smyslu podcenit ani 

mínění rodiny, přátel a nejbližších lidí, s nimiž se stýkáme [3] str. 571. 

 Interní komunikace je obousměrný proces předávání a přijímání informací a zpětných 

vazeb. V praxi převládá ve většině firem názor, že u zaměstnanců komunikace uvnitř firmy by 

mohla být lepší. Jistý pocit nespokojenosti s úrovní interní komunikace bývá většinou 

oboustranný – zaměstnanci si stěžují, že jim management málo naslouchá a manažeři tvrdí, že 

je obtížné dostat od lidí nějaký názor nebo návrh. Pro úspěch firmy v dnešním konkurenčním 

prostředí musí jeho vnitřní komunikace pomáhat vytvářet nepřetržitý tok nápadů, podnětů, 

připomínek a zpětných vazeb [3] str. 571-572. 
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Rozhodujícím cílem interní komunikace není spokojený zaměstnanec, ale jeho 

prostřednictvím především spokojený zákazník. Konkrétní podoba interní komunikace záleží 

na oboru, ve kterém podnik působí, na jeho velikosti, podnikatelské strategii a na řadě dalších 

faktorů. Neexistuje jediná univerzální rada na úspěch. Existuje však pravidlo: celková firemní 

strategie a podniková kultura se odrážejí v chování zaměstnanců vůči zákazníkům, jak se 

firma chová ke svým lidem, tak se lidé chovají i navenek [3] str. 572. 

 

 

1.2 Nástroje vnitrofiremní komunikace 

 

Vnitřní komunikaci se přisuzuje velmi důležité místo v životě podniků i organizací. 

Hovoří-li se o vnitřní komunikaci, nemá se tím na mysli jen vlastní zaměstnance nebo jejich 

rodinné příslušníky, ale i dodavatele, odběratele, resp. akcionáře. V širším pojetí sem lze 

zahrnout i orgány místní správy, financí, školy apod. Zvláštně v poslední době by se z vnitřní 

komunikace neměly vyřadit aktivní skupiny obyvatel, iniciativy, jež si kladou za cíl ochranu 

životního prostředí nebo jsou aktivní v sociální oblasti [3] str. 577. 

 

 

1.2.1 Vstupní informace 

 

Smyslem nástrojů je poskytnout základní informace o firmě, její kultuře, strategii a 

cílech. Komunikační nástroje [3] str. 577.: 

 brožura představující organizaci; 

 pracovní manuál; 

 schéma organizační struktury; 

 telefonní seznam. 

 

 

1.2.2 Průběžné (kontinuální) informace 

 

Smyslem je zajišťovat potřebné informace, zapojovat do dění, podněcovat vlastní 

iniciativu. V praxi se jedná o informace důležité pro výkon pracovního místa, vytváření 
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firemní sounáležitosti a o informace pro formování osobnosti zaměstnance. Komunikační 

nástroje [3] str. 577.: 

 firemní memoranda;  

 interní časopisy; 

 nástěnky; 

 schránky na připomínky a náměty; 

 výroční zprávy (pro zaměstnance); 

 elektronická pošta; 

 intranet; 

 společné návštěvy u zákazníků; 

 schůzky týmů, oddělení (porady); 

 firemní konference; 

 pracovní výjezdy, programy zajišťující zpětnou vazbu (individuální schůzky, 

skupinové diskuse); 

 report; 

 soutěže. 

 

 

1.2.3 Personální systémy 

 

Smyslem je motivovat a oceňovat výkon, hodnotit výsledky a pomáhat plánovat další 

osobní rozvoj zaměstnanců. Komunikační nástroje [3] str. 578.: 

 finanční ohodnocení; 

 nefinanční výhody;  

 hodnotící systémy;  

 školící a vzdělávací programy. 
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1.2.4 Vnější vlivy 

 

Smyslem je doplňovat celkový obraz o firmě (firemní image). Komunikační nástroje 

[3] str. 578.: 

 firemní reklama;  

 firemní identita; 

 vnitřní PR; 

 prezentace v médiích. 

 

 

1.3 Vnější komunikace, PR, vztahy s veřejností 

 

 Firma nemůže určovat, jaké vztahy s veřejností by chtěla mít. Každá část veřejnosti si 

vytváří svou vlastní představu (image) o firmě, což bývá také nazýváno goodwill (dobrá 

pověst). Každá organizace musí mít zájem na neustálém sledování a co nejlepším řízení 

goodwillu. Významnou složkou vytváření tohoto goodwillu je právě vnější komunikace. 

Jejím prostřednictvím se také formuje PR – Public Relations [3] str. 581. 

 Public Relations je funkce managementu, která předurčuje postoje a názory firemní 

veřejnosti, přizpůsobuje svou politiku zájmům veřejnosti, formuluje a realizuje program, který 

získává porozumění a dobrou pověst. Kvalitní PR musí přinášet dlouhodobé výsledky, které 

jsou pro pozici firmy na trhu nezbytné. Současně by se mělo při každém komunikačním 

záměru počítat s jeho dopadem na zlepšení či zhoršení firemního image [3] str. 581. 

 Cílem vnější komunikace je především realizace následujících záměrů [3] str. 581.: 

 dlouhodobě vytvářet atmosféru porozumění s veřejností, příznivých postojů a dobré 

pověsti; 

 dále vytvářet nebo spoluvytvářet příležitosti na trhu pravidelnou komunikací se 

zákazníky a marketingovými mezičlánky; 

 přinášet sdělení o firmě nezávislými médii, působí to důvěryhodněji než reklama; 

 účinně spolupracovat s médii, řídit a kontrolovat publicitu; 

 komunikace, spolu s Public Relations musí stimulovat zájem o firmu a její nabídku. 
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Vnější komunikace ovlivňuje podnikovou veřejnost, která se obvykle rozděluje do 

dvou skupin: vnitřní, interní veřejnost, kdy máme na mysli vlastní zaměstnance, a vnější 

veřejnost, kdy mluvíme o subjektech, které jsou mimo firmu. Vnitřní veřejností se míní 

vlastní zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé, ale i současní zákazníci a nejbližší okolí, ve 

kterém podnik sídlí. Za externí vnější veřejnost jsou považováni obyvatelé, tisk, potencionální 

zákazníci, vládní a správní orgány apod. Zaměstnanci mají mít informace, které jim umožní 

lépe se identifikovat s firemními cíli, zlepšit svou pracovní morálku, nešířit nepravdivé 

informace o podniku. Lze využít firemních tiskovin, nástěnek, oběžníků, výročních zpráv a 

knih. Pro vytváření a posilování osobních vztahů se pořádají přátelská setkání, diskuze, 

semináře či celoroční zpravodajství se společnou diskusí apod. [3] str. 581. 

Akcionáři chtějí mít dokonalé informace o své investici. Zpravidla v praxi nestačí 

výroční zpráva a valná hromada, chtějí vědět o budoucnosti více. Organizují se návštěvy 

závodů, videa o úspěších, prezentace nebo schůzky s vrcholovým vedením. Dodavatelé a 

zákazníci by měli dostávat informace, které vedou k zachování jejich loajality i v případě 

problémů. Jestliže práce s nimi je systematická, loajalita skutečně existuje, protože vědí a 

věří, že problém je jen dočasný. V případě potíží je základem pro jejich překonání otevřenost 

v jednání s oběma skupinami, prosperita firmy také závisí na nich [3] str. 582. 

Nejbližší okolí zahrnuje lidi a organizace, které existují v místě. Veřejnost musí vědět 

o přínosech pro komunitu. Firma je tvůrcem pracovních příležitostí, měla by podporovat 

občanské aktivity, pečovat o životní prostředí a chránit ho, sponzorovat místní sportovní 

aktivity, účastnit se charitativní činnosti apod. [3] str. 582. 

Vztahy s veřejností uvnitř firmy (interní veřejnosti), mají-li být funkční, vyžadují 

pravdivou a pravidelnou komunikaci. Proto je třeba splnit následujících důležitých sedm 

podmínek [3] str. 582.:  

 úplné a pravdivé informace proudící volně nahoru, dolů i do stran; 

 důvěryhodnost a důvěra mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci; 

 zdravé a bezpečné pracovní podmínky; 

 spravedlivé a poctivé odměňování; 

 bezkonfliktní průběh práce; 

 pracovní spokojenost každého zaměstnance po většinu doby; 

 hrdost na organizaci a optimistický pohled na její budoucnost. 
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V těchto vztazích úzce spolupracují manažeři s personálním útvarem. Zanedbávání 

komunikace totiž může podněcovat vznik pověsti a falešných představ a umožní vytvoření 

zkresleného obrazu o firmě [3] str. 582. 

 

 

1.4 Formy prezentace vnější komunikace 

 

1.4.1 Tisková konference 

 

 Jak vyplývá z mnoha praktických zkušeností, je tiskovým konferencím v životě firem 

obecně přičítána velmi vysoká priorita. Jsou vyvrcholením určitého úseku podnikové práce. 

Není ničím novým, že velké zahraniční podniky organizují své výroční tiskové konference 

jako svátky, mnohdy na velmi atraktivních místech. Je to pro ně nejen vyvrcholení práce 

v podobě zveřejnění výsledků a záměrů, ale i způsob, kterým děkují za projevený zájem 

veřejnosti [3] str. 583. 

 Kdy konat tiskovou konferenci? Zpravidla v případech, kdy [3] str. 583-584.: 

 událost, kterou chceme prezentovat, je vázána na konkrétní chod podniku (nové 

výrobní zařízení, nový výrobek, výroční hodnocení apod.); 

 událost je natolik významná, že její komunikace nesnese odklad nebo je žádoucí ji 

zveřejnit prostřednictvím médií. Může jít o spojení tiskové konference, např. se 

setkáním s mimořádně zajímavou osobností z podniku, nebo která má vazbu na život 

podniku, zajímavou a mimořádnou kulturní událost apod.; 

 jde o výsledky práce podniku, které nemusejí mít přímý vztah k jeho základní činnosti. 

Může jít např. o veřejně prospěšné zařízení, jež vzniklo s významným přispěním 

podniku, sportovní či jinou událost apod. 

 

1.4.2 Tisková sdělení 

 

 Jde snad o nejčastější formu komunikace s tiskem. Pro tisková sdělení platí, že by 

měla být produkována tak, aby byla okamžitě identifikovatelná a ztotožnitelná s podnikem či 

organizací, které ji vypracovaly. Tiskové sdělení se soustředí pouze na podstatné. Zpravidla 
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v délce jedné strany. Musíme však být připraveni reagovat na projevený zájem obsáhlejším 

popisem. Nebo pozváním k návštěvě podniku, na pracovní setkání. Jazyk tiskového sdělení 

musí být jasný, nezatížený přílišnou odborností. Vhodné je zařazení citátů odpovědných 

pracovníků, ale s mírou a pouze pro případ, že jejich hlas má pro daný okamžik a problém 

význam [3] str. 585. 

 

 

1.4.3 Jiné formy styku s tiskem 

 

 V práci s tiskem mají osobní kontakty mimořádný význam. I proto se vyplatí čas od 

času zvát vybrané novináře při vhodných příležitostech na schůzky. Schůzky mohou mít 

pracovní charakter např. tehdy, chce-li podnik informovat o pozadí určitého vývoje, vydat 

předběžnou zprávu o novém výrobku apod. V takovém případě je důležité, aby se setkání 

zúčastnili kompetentní pracovníci podniku, kteří budou schopni podat zasvěcené informace. 

Jindy může jít o neformální setkání, jehož jediným posláním je upevnit již dříve navázané a 

nalézt nové styky a kontakty. Poměrně oblíbené proto jsou různé sportovní soutěže nebo 

setkání při sportu (bowling, golf, tenis, lyžování apod.). Jinou možností jsou setkání při 

kulturních událostech, zejména tehdy, pomohl-li podnik na svět kulturnímu dílku 

(sponzorování knihy, výstav, představení, plenérů apod.) [3] str. 585. 

 

 

 1.4.4 Vystoupení v rozhlase či televizi  

   

V kontaktních pořadech není možné příspěvky předčítat, je nutné reagovat pohotově a 

„spatra“. Rozhlas může rozhovor, vstup nebo interview připravit i po telefonu. Pokud jsme o 

telefonický rozhovor požádáni, vyhradíme si vždy alespoň krátkou chvíli na přípravu tématu a 

konzultace s odpovědnými pracovníky [3] str. 585.  

 Pokud pořad není vysílán „živě“, tj. přímo do éteru, musíme počítat s tím, že redaktoři 

budou dále příspěvek zpracovávat, nejčastěji krátit. Může se stát, že právě to z našeho 

hlediska nejdůležitější z příspěvku vypadne. Měli bychom se tedy informovat už předem, jak 

dalece bývají podobné pořady zpracovávány. Kolik bude činit konečný vysílací čas. Pokud 
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jde o pravidelný pořad, je velmi vhodné najít si čas pro sledování několika pokračování, nebo 

si dokonce vyžádat konzultaci s jinou osobou, která už v pořadu vystupovala [3] str. 585.  

  

 

1.5 Manažerská komunikace 

 

 Manažerská komunikace je odpovědná a promyšlená výměna informací, z nichž každá 

sleduje určitý cíl. Správnou a účinnou komunikaci je potřeba dokonale zvládnout. Je to 

manažerská dovednost číslo jedna. Co je platná vysoká odbornost ve finančním řízení nebo 

v marketingu, když pak manažer není schopen přesvědčit bankéře nebo zákazníka o potřebě 

úvěru nebo o kvalitách nabízeného výrobku [3] str. 586.  

 Základem úspěšné manažerské komunikace je správná výměna informací. Důležité je 

vědět, jak má správná informace vypadat. Měla by mít alespoň tyto hlavní znaky [3] str. 586.: 

 úměrný rozsah – vždy se musí ujasnit do jaké šíře a hloubky je informace z hlediska 

našeho účelu a potřeby nezbytná; 

 stručnost – pouze výstižná a stručná informace je účinná, mnohomluvná mate, příliš 

strohá naopak může vést k neúplnosti nebo ke zkreslení; 

 věcnost – informace se vždy musí týkat problému, o němž vypovídá; 

 věrohodnost – informace musí být v co nejvyšší možné míře pravdivá, aby odpovídala 

skutečnosti; 

 včasnost – i zde platí, kdo rychle dává, dvakrát dává, pozdní informace ztrácí svůj 

smysl a často bývá již k nepotřebě. 

Pouze respektovat zásady v praxi komunikace nestačí. Nelze přehlédnout ani 

skutečnost, že příjemce informace vkládá do jejího významu vlastní citový filtr. Informaci 

hodnotí z hlediska vlastních postojů, potřeb a zájmů a také zkušeností a znalostí o věci [3] str. 

586.  

V manažerské praxi existuje úzký vztah mezi schopností komunikovat a vést jiné, 

mezi stylem práce manažera a jeho informační úrovní. Ti, které jejich pracovníci obvykle 

považují za dobré vedoucí, se vyznačují vysokou schopností komunikace. Pravidelně 

informují o úkolech, o změnách v pracovních postupech i o dalších podstatných skutečnostech 

[3] str. 587. 
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1.6 Krizové situace v komunikaci a postup jejich řešení  

 

V podnikové praxi se vyskytnou také situace, kdy se nemusí dařit. A navíc ne vždy 

takový nezdar závisí pouze na firmě samotné. Mimořádné události se stávají nejen nečekaně, 

ale často za okolností, které je jen obtížné předvídat [3] str. 607.  

Obvykle je většina negativních událostí spojena se zhoršením image firmy, které může 

v těch horších případech vést až k závažným důsledkům v její existenci [3] str. 607. 

 Úspěšné zvládnutí krizových situací má v hlavních rysech mnoho společného. Pro 

získání kontroly nad situací bývá rozhodujících několik prvních minut či hodin. Pokud se 

nepodaří na vzniklou krizi reagovat účinně od samého počátku, značně se zkomplikuje její 

další řešení. Je chybou, nemá-li firma připravenou alespoň základní variantu postupu při 

vzniku problému a nepředvídá-li další nutné kroky. Jen tak je možné krizovým situacím 

předcházet [3] str. 607. 

 Krizový management a s ním související krizová komunikace souvisí s odhadem 

rizika nepravidelného řízení firmy. V praxi existuje v zásadě dvojí typ krizí [3] str. 607.: 

 krize, o nichž víme, že mohou nastat. Nevíme však, kdy nastanou (např. nepříznivá 

změna na trhu, počítačový podvod apod.). V takových případech je nutné naplánovat 

krizová opatření dříve, než se stanou realitou; 

 druhým typem jsou krize, jež není možné racionálně předvídat. Sem lze např. zahrnout 

přírodní katastrofy (zemětřesení, sucha, záplavy), ale i kriminální činy (infikace 

potravin, tunelování atd.). Tato krizová komunikace vyžaduje poněkud odlišný scénář. 

V praxi je velmi obtížné jej formulovat a připravovat v předstihu adekvátní opatření. 

Řešení se v obou případech zdá být plánování reakce na krizovou událost. Mělo by 

začít rozhodnutím managementu o přípravě krizového plánu [3] str. 607. 

 

 

1.6.1 Krizový plán 

 

Krizový plán má dát odpověď na otázku co se stane, když se něco přihodí. Existuje pět 

stádií přípravy krizového plánu [3] str. 607-608.: 
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 analýza možných potíží – jaké možné sporné body nebo nejisté konkrétní jednání by 

mohly vést, s ohledem na nejednotnost veřejného mínění v názoru, co je a co není 

přijatelné, za krizové situace k námitkám veřejnosti; 

 příprava plánu – po schválení analýzy a návrhu plánu firemním vedením nastává 

příprava podrobného plánu; 

 podmínky a personál krizového plánu – v této části krizového plánování se stanoví 

kdy, kde a s kým vystoupí subjekt rozhodování krizové situace (management, event. 

speciální štáb) před veřejnost. Hlavní nároky jsou v praxi kladeny na obsluhu 

informační technologií a telefonů a na ty, kdo se zabývají výzvami sdělovacích 

prostředků; 

  komunikační prostředky – plán se musí detailně vyrovnat s předpokládanými 

požadavky na komunikační prostředky a formy, které se budou za dané krizové 

situace využívat. Je třeba naprosto jednoznačně stanovit, jakých cílových skupin se 

krizová komunikace týká, a jak se s nimi bude komunikovat; 

 Trénink a nácvik krizové komunikace – vybraný personál musí být trénován tak, aby 

byl na řešení krizové situace včas a co nejlépe připraven. 

 

 

1.6.2 Reakce na krizovou situaci 

 

 Pro praxi je vhodné uvést základní pravidla reagování na krizovou situaci [3] str. 608.: 

 bezprostřední reakce a uvedení do činnosti krizový plán schválený vedením firmy; 

 zajištění toho, aby se nejvyšší výkonný představitel firmy objevil na kritickém místě 

co nejrychleji; 

 sdělení médiím vše, co je možné. Držení se však známých skutečností, nefabulování 

dohad o možných příčinách krize či unáhlené prognózy možných ztrát; 

 připraveny základní informace pro média v době, kdy se jim ještě nemůžou podat 

důvěryhodné informace o situaci; 

 jakmile se dají sdělit ověřené informace, svolání tiskové konference s vrcholovými 

představiteli firmy. 
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1.6.3 Strategie a zásady krizové komunikace 

 

 Krize předchází obvykle zvýšení citlivosti části veřejnosti. Jako příklad lze uvést 

situaci, kdy je podnik donucen k omezení počtu pracovních míst a tedy i k propouštění. 

Dotčená skupina bude nejprve hledat podporu u vnitřních spojenců, např. odborů. Následuje 

rozšíření „zóny působnosti“ do jehož pole mohou být vtaženi i někteří zaměstnanci, kteří 

propuštěním bezprostředně ohroženi nejsou. Dochází k projevům solidarity. Do hry vstoupí 

navíc i další přímo zainteresovaní (např. rodinní příslušníci zaměstnanců). Jedni proto, že se 

jich propuštění člena rodiny přímo dotýká, druzí proto, že příště by se to mohlo týkat jich. 

V tomto období se problému zmocní nejen odbory, ale začnou se jím zabývat např. i někteří 

politici. S nimi nastoupí média. V konečné fázi nelze vyloučit ani zásahy státních orgánů nebo 

orgánů justice [3] str. 609. 

 Z hlediska podniku je tedy nezbytné, aby včas provedl analýzu a přijal strategii dalšího 

postupu. Ta může mít více praktických podob. Jedná se o strategii [3] str. 609.: 

 Přizpůsobení se – nejde o vyřešení krize, ale o ústupek, jehož smyslem je vyhovět 

požadavkům protistrany. Může to být užitečné zejména, jde-li o konflikt s odbory či 

úřady. 

 Uzavření se – strategie nevede ani k vyřešení krize a neslouží ani pragmatickému 

vztahu s institucemi (jako např. strategie přizpůsobení se). Může být užitečná 

v případech, kdy uzavření se podniku do sebe poslouží k přehodnocení stanovisek. 

Úsilí by mělo dále směřovat k převedení této strategie do strategie spolupráce. 

 Spolupráce – posláním je řešení krize, nemusí jít ovšem vždy o tu nejlepší možnou 

variantu. Jsou situace, kdy je vhodnější uplatnit strategii odporu. 

 Odpor – je na místě především tehdy, jeví-li se možnost vytvoření aliancí, v ideálním 

případě i se zainteresovanými skupinami. 

Kombinace jednotlivých strategií a jejich aplikace v různých fázích konfliktu je 

jednou z velmi důležitých součástí umění komunikace v krizových situacích [3] str. 609. 

Většinu krizí lze předvídat, a to i pro to, že vyplývají ze zásadních rozhodnutí 

podniku. Protože rozhodnutí o propouštění, prodeji apod. Jsou záležitostmi, které se připravují 

delší dobu a do nichž je zapojeno více lidí, zvyšuje se nebezpečí indiskrece. Proto je nezbytně 

nutné, aby současně s přípravou realizace plánů podniku byly připravovány strategie a 
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postupy, které očekávaný konflikt zmírní, aby nepřerostl v krizi, nebo alespoň omezí škody. 

Právě v tomto směru hraje významnou roli strategie komunikace [3] str. 609.  

 

 

2. FIREMNÍ KULTURA  

 

Firemní kultura je nezbytnou součástí řízení podniku. Z velké části se začala firemní 

kultura užívat v období šedesátých let minulého století a začátkem let osmdesátých se stává 

nedílnou součástí managementu. Jednou z příčin, proč zejména američtí manažeři zaměřili 

svou pozornost na kulturní aspekty organizací, byl japonský ekonomický zázrak, který 

znamenal pro americký průmysl velkou výzvu. Toto vyvolalo veliký zájem a dokonce i 

publikace, se zabývaly hledáním důležitého způsobu řízení firem, dále formulovaly určité 

požadavky, jejichž naplněním si firmy zaručily úspěch na trhu [4] str. 20.  

 

 

2.1 Způsoby vymezení firemní kultury 

 

Firemní kultura z velké části bývá obvykle vymezována těmito dvěma základními 

způsoby – přístupy, a to přístupem interpretativním a objektivistickým. První z těchto přístupů 

definuje firemní kulturu jako něco, čím organizace je (interpretativní), druhý poté uvádí 

kulturu jako něco, co organizace má (objektivistický) [5] str. 393. První Interpretativní způsob 

vymezení (tj. kultury jako synonyma pojmu firma) je však spíše menšinový. Vedle uvedených 

chápání významu firemní kultury je možné dále sledovat i pohled racionalistický (nástroj pro 

dosažení cílů), funkcionalistický (funkční sociální systém) tak i symbolismus (významová 

funkce) [4] str. 21. „Často je firemní kultura brána za důležitý nástroj řízení (součást systému 

strategického řízení firmy), který lze poznat, různými způsoby ovlivňovat, řídit a měnit“ [6] 

str. 132.  

Firemní kultura je vnímána jako proměnná, která ovlivňuje fungování a výkonnost 

organizace a která může být cíleně formována. 
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2.2 Definice firemní kultury 

 

Firemní kultura je všeobecně formulována jako „specifický způsob organizace, 

realizace a rozvoje činností, objektivizovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce“ [7] str. 

547. Pod pojmem kultura je chápán „souhrn základních představ (hodnot a postojů) 

zprostředkovaných dalším generacím prostřednictvím symbolů materiální i nemateriální 

povahy, a dále také souhrn vzorců chování očekávaných a akceptovaných v dané sociální 

skupině (sociálních norem)“ [6] str. 132.  

Firemní kulturu vymezují přední autoři například jako: 

 „sdílené filozofie, ideologie, hodnoty, předpoklady, názory, očekávání, postoje a 

normy, které odhalují implicitní či explicitní skupinový souhlas s tím, jak rozhodovat 

a řešit problémy: jako způsob, jak se věci u nás dělají“ [4] str. 21; 

 „obecně sdílené a relativně stabilní názory, postoje a hodnoty, které existují v 

organizaci, [přičemž] kultura determinuje procesy rozhodování a řešení problémů v 

organizaci, ovlivňuje cíle, nástroje a způsoby jednání, je zdrojem motivace a 

demotivace, spokojenosti a nespokojenosti“ [4] str. 22; 

 „základní hodnoty, názory a předpoklady, které existují v organizaci, vzorce chování, 

které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyjadřují spojení 

mezi předpoklady, hodnotami a chováním členů organizace“ [4] str. 22;  

 „pro organizaci specifický systém široce sdílených předpokladů a hodnot, které jsou 

základem pro typické vzorce chování“ [4] str. 22; 

 „vzorec sdílených základních předpokladů, které si skupina osvojila při řešení 

problémů externí adaptace a interní integrace, které se natolik osvědčily, že jsou 

považovány za platné a jsou předávány novým členům organizace jako způsob 

vnímání, myšlení a cítění, který je ve vztahu k těmto problémům správný“ [4] str. 22;  

 „sbírka hodnot, symbolů, podnikových hrdinů, rituálů a vlastních dějin, které působí 

pod povrchem a mají velký vliv na jednání lidí na pracovních místech“ [8] str. 485; 

 „soustavu sdíleného přesvědčení, postojů, domněnek, norem a hodnot existujících v 

organizaci“ [9] str. 357; 

 „určitý charakter, duch podniku, vnitřní pravidla hry, která ovlivňují myšlení a jednání 

pracovníků, ale i celkovou atmosféru, ve které probíhá veškerý vnitropodnikový život“ 

[10] str. 9. 



16 
 

Jednotlivé formulace se však v rámci konkrétního vymezení obsahu firemní kultury 

liší. Máme-li tedy zobecnit současné pojetí a definovat firemní kulturu můžeme konstatovat, 

že ji lze chápat jako:  

 soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování; 

 které jsou sdíleny v rámci organizace; 

 které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech 

materiální a nemateriální povahy. 

Porovnáním předcházejících definic lze podotknout, že firemní kultura vzniká, rozvíjí 

se, proměňuje a zaniká na základě vzájemné interakce mezi jednotlivci, má nadindividuální a 

sociální povahu, je sdílená a všeprostupující. Svým obsahem a silou působí vědomě či 

nevědomě na všechny členy (a tedy i aktivity) uvnitř organizace a tím ovlivňuje její projevy 

navenek. Tvoří pocit sounáležitosti, upravuje jednání a deklaruje žádoucí chování, motivuje a 

zahrnuje v sobě vývoj [9] str. 200.  

 

Rozdíl mezi firemní kulturou a podnikovým klimatem  

Někdy dochází k záměně pojmů firemní kultura a podnikové klima (atmosféra) [13] 

str. 40. Podnikové klima je oproti kultuře specifický pojem, proto je mnohem snadnější je 

rozdělit a posoudit. Podnikové klima objasňuje, jak zaměstnanci vnímají kulturu.  

V odborných literaturách je podnikové klima definováno jako „relativně trvalý rejstřík 

vnímání členů organizace, týkající se charakteristik a kvality organizační kultury“ [9] str. 360. 

Jeden z mnoha autorů objasňuje rozdíl mezi podnikovým klimatem a firemní kulturou 

následovně: „Zatímco klima jakožto povrchová, relativně méně stabilní vrstva, je poměrně 

snadno zasažitelné okamžitými opatřeními, kultura organizace se vyznačuje značnou a 

zpravidla dlouhodobou rezistencí vůči vnějším vlivům“ [14] str. 108.  

 

 

2.3 Prvky firemní kultury 

 

Nejčastěji se mezi prvky firemní kultury zahrnují jednoduché strukturální a funkční 

jednotky, které jsou základem kulturního systému. Jak vyplývá z výše uvedených definic, 

nejčastěji jsou jako prvky kultury považovány [9] str. 201.: 

 hodnoty – představují, to co je důležité a čemu je přikládán význam;  
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 normy – normy chování, pravidla a zásady platné pro organizaci; 

 artefakty materiální – budovy, produkty, výroční zprávy, propagační materiály;  

 artefakty nemateriální – jazyk, historky, mýty, hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály.  

 

Hodnoty  

Hodnoty společnosti musí být v rovnováze s hodnotami zaměstnanců, jinak nedojde 

k identifikaci s firmou. Hodnoty celkově vyjadřují to, čemu je ve společnosti přikládán 

význam. Týká se to hlavně oblastí, jako je: poslání a prezentace dané firmy, služební 

postavení a autorita, důležitost různých řídících postavení a funkcí, vztah k lidem, kritéria 

výběru pro řídící a kontrolní místa, styl řízení a vedení lidí, rozhodovací procesy a jiné. 

Hodnoty vyjadřují obecnou preferenci a klasifikaci chování. Klasifikují chování na dobré a 

špatné. Hodnoty jsou stabilní a celkově vytvářejí jádro firemní kultury. Klíčové hodnoty 

firmy bývají vyjádřeny v etickém kodexu organizace a jsou tedy i sdělením navenek, pro 

okolí. [4] str. 23.  

 

Normy  

Mluvíme o nich, jako o „pravidlech hry“, ve své podstatě normy chování jsou 

hodnoty. Akceptování a dodržování norem je odměňováno, v opačném případě se v rámci 

organizace trestá. Každá firma může mít stanovený své normy a to v písemné podobě, tím 

pádem se jedná o zásady nebo procedury [9] str. 202.  

 

Artefakty 

Podle některých zkušeností jsou hlavními jejími součástmi symboly, praktiky, jazyk a 

způsob vyjadřování. 

Symboly něco vyjadřují, vypovídají nebo naznačují. Dobře zvolené symboly, např. 

loga na autech, firemní oblečení apod. mohou významně podporovat základní firemní 

hodnoty a být pozitivně vnímány (např. symboly plynárenských společností). Naopak špatně 

vybraný symbol může negativně ovlivnit vidění firmy. Nezapomínejme, že symboly jsou i 

životné (nejen firemní papíry, značky aj.) jsou to osobnosti firmy reprezentující ji navenek ve 

styku s veřejností. Symboly vysílají poselství, které může výrazně ovlivnit postavení na trhu, 

např. hodnotu akcií. 
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Praktiky zahrnují hodnoty, chování, rituály, ceremoniály, které se vykonávají 

z praktických důvodů, ale také nesou určitá poselství. Propracované rituály obsahují určující 

hodnoty, které se jejich opakováním zvyšují a účinek umocňuje, např. týmové porady o 

strategických cílech firmy a jejich útvarů. Mezi nejvýznamnější praktiky patří respektování a 

sdílení firemních hodnot a postupů, např. práce s e-mailem. 

Jazyk a vyjadřovací způsob souvisejí se systémem komunikace a s typem vyjadřování. 

Jsou prostředky výměny informací a komunikace, a to jak vnitřní, tak vnější. Vyjadřují soubor 

pevných i nepsaných pravidel jako páteře firemní kultury. Popisují pravidla a zásady 

předepsaného chování a jednání, formální a neformální normy, klima a ovzduší, které panuje 

ve společnosti apod. [3] str. 611. 

 

 

2.4 Struktura firemní kultury 

 

Na základě jednotlivých prvků můžeme vymezit strukturu firemní kultury. Pomocí 

grafického vyjádření Scheinova modelu organizační kultury ji můžeme rozdělit do tří rovin, 

na nichž je manifestována.  
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Na Scheinův model dodnes navazuje a dále jej rozšiřuje řada autorů. První a zároveň 

nejviditelnější, je rovina, kterou tvoří artefakty a symboly. Druhou částečně zřetelnou rovinu 

tvoří artefakty a symboly. Druhou částečně zřetelnou rovinu tvoří hodnoty, normy a standardy 

chování. No a poslední, zároveň nejhlubší rovinou jsou základy firemní kultury [4] str. 26. 

Toto grafické vyjádření je zároveň i schematickým doporučením, jak nejlépe firemní 

kulturu zkoumat. Nejideálnější je postupovat od nejnižší vrstvy, kde je třeba studovat normy 

pomocí metod, ze kterých se posléze vyvozují obecné tendence v jednání a myšlení. Pomocí 

zkoumání třetí roviny, odkrýváme symboliku, která se podrobuje analýze, jejímž cílem je 

označit stěžejní témata [10] str. 41.  

 

 

2.5 Funkce a působení firemní kultury  

 

Firemní kultura se rozděluje do dvou oblastí a to vnější a vnitřní. Vnější oblast 

působení firemní kultury se projevuje ve způsobu prezentace  společnosti navenek a tvorbě 

firemní image. Vnitřní oblast působení se zabývá strategií firemní kultury uvnitř společnosti 

[15] str. 32.  

Firemní kultura podle McShana a Von Glinowa má tři významné funkce [12] str. 505:  

 sociální kontroly – je přirovnávaná k automatickému pilotu v letadle, kdy působí 

nevědomě tím, že ovlivňuje a řídí rozhodování a chování zaměstnanců;  

 „sociální lepidlo“ – spojuje zaměstnance a tím jim dodává pocit sounáležitosti, 

naplňuje potřebu sociální identity zaměstnanců;  

 „smysluplnost“ – napomáhá porozumění různým dějům, které ve společnosti 

probíhají, tento proces podporuje efektivní komunikaci. 

Z tohoto hlediska umožňuje firemní kultura řídit a kontrolovat jednání členů, snaží se 

snížit případné konflikty a dává možnost sžít se s organizací, dále objasňuje podstatu 

fungování společnosti, snižuje nejistotu a posiluje motivaci zaměstnanců tím, že jejich 

aktivity považuje za důležité.  

Podle Vágnera ve spojitosti s firemní kulturou dochází k charakteristickým znakům, 

zabývajících se chováním, pravidly a zvyklostem pracovníků.  
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Charakteristické znaky podle Vágnera, můžeme vysledovat v těchto projevech [16] str. 

255-256.:  

 organizace funguje jako tým, ve kterém panuje atmosféra důvěry, podpory a převládá 

společné úsilí o dosažení cílů organizace; 

 existuje návyk otevřeně komunikovat, a to včas a konstruktivně, členové jsou schopni 

řešit konflikty, vzájemně si naslouchat a dosahovat kompromisu; 

 působí silná motivace a organizační identita je vnímána pozitivně.  

 

 

2.6 Typologie firemní kultury  

 

Ve své podstatě typologie firemní kultury slouží k určování obsahu kultury a poté je 

umožňují porovnávat s případy z praxe a tím i vyvíjet potřebné nástroje pro diagnostiku [4] 

str. 75.  

Typologii firemní kultury rozdělujeme do tří kategorií [4] str. 76.:  

1. typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře;  

2. typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí; 

3. typologie formulované ve vztahu k tendencím v chování organizace.  

 

Každou z těchto tří kategorií reprezentuje spousta autorů, kteří je rozšiřují. Mezi 

autory první kategorie můžeme uvést Rogera Harrisona a Charlese Handyho. Zástupci druhé 

skupiny jsou T. E. Deal a A. A. Kennedy, kteří označují široké sociální a podnikatelské 

prostředím za nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje firemní kulturu. Autoři třetí kategorie a 

značně specifické typologie jsou R. Goffee a G. Jones. Tento druh typologie na celkový obsah 

firemní kultury nazírá z hlediska vztahů [4] str. 76. 

Tyto druhy typologií všeobecně nabízejí možnosti a tím i umožňují určit druh a obsah 

firemní kultury. Dále jsou také návodem, jak lze porozumět kultuře a tím zároveň vzniká 

možnost pro jejich případné změny [4] str. 94.  
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2.7 Utváření a změna firemní kultury  

 

Firemní kultura je částečně tvořena na základě spontánního jednání všech 

zaměstnanců, ale zároveň se na ní podílí i systematické aktivity managementu, kteří firemní 

kulturu sledují a snaží se jí utvářet tak, aby vyhovovala jak vedení, tak i zaměstnancům. 

Kultura je také z velké části ovlivňována tradicí a jako jeden z nástrojů podniku může být 

cíleně měněna [17] str. 178.  

 

 

2.7.1 Utváření a osvojování firemní kultury  

 

Utváření a osvojování firemní kultury můžeme pouze s podporou managementu a na 

základě organizačního učení. Toto utváření je uskutečňováno ve dvou procesech [4] str. 37: 

 vnitřní integrace; 

 vnější adaptace. 

 

Procesy probíhají na principech pozitivního posilování a redukce úzkosti.  

Princip pozitivního posilování – utváří firemní kulturu, hlavní náplní je opakovat 

takové řešení situace, které mají dobrý výsledek. Tento proces zahrnuje opakované testování 

daných způsobu řešení.  

Princip redukce úzkosti – tento princip hledá možnosti řešení různých situací, které 

mohou nastat. Snaží se eliminovat problémy všech zaměstnanců a snížit nejistotu spojenou 

s fungováním společnosti.  

Pomocí vnitřní integrace se formuje firemní kultura a je předávána v adaptačním 

procesu novým pracovníkům. Tento proces není nikdy ukončen, protože jde o trvalý a řízený 

proces, který zaznamenává měnící se podmínky v organizaci. V tomto případě existují čtyři 

varianty vztahů, které jednotliví pracovníci mají k firemní kultuře [4] str. 38-39.: 

 bezproblémové dodržování - charakteristické tím, že pracovník jedná zcela v souladu 

s kulturou a je přesvědčen o její účinnosti; 

 dodržování, ale s problémy – nese v sobě výhrady ze strany pracovníka k dané kultuře; 

 tajné nedodržování – pouze kdy nehrozí nebezpečí postihu;  
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 úplné a otevřené nedodržování – typické zjevným nezastáváním hodnot a 

porušováním norem, ale jen pokud nehrozí nějaký trest za takové chování  

Osvojování prvků firemní kultury je poměrně složité a ne vždy se to může povést.  

 

Proto je podstatné dodržet určité faktory, které jsou podstatné pro proces 

implementace [10] str. 24: 

 informovanost – informační otevřenost, rozsah a forma dostupností informací o 

organizaci; 

 osobní příklad manažerů – zachovávaní a dodržování pravidel; 

 podnikové dokumenty; 

 systém personálního řízení; 

 vzdělávací systém organizace – soulad mezi kvalifikací a požadavky organizace. 

 

 

2.7.2 Změna firemní kultury  

 

Každá změna obsahuje dvě základní části. První představuje transformaci organizace. 

Vychází ze změny organizační struktury, procesů, systémů a technologií. Druhá část je vázána 

k osobnostním změnám, což lze vyložit jako souhru názorů, postojů, reakcí lidí na dění ve 

firmě. Jde o jakýsi psychologický vývoj, jímž procházejí zaměstnanci měnící se firmy. Právě 

tento proces vyžaduje velkou pozornost managementu. Proces osobnostních změn a adaptace 

lidí na nově se vytvářející a formující firemní kulturu a její jednotlivé prvky je především 

otázkou času. Doba k jeho úspěšnému završení je kratší tam, kde nebývají předchozí 

negativní zkušenosti se změnami. Jinými slovy: tam, kde je „změna změny“ na denním 

pořádku je nejen tento proces nekonečný, ale až na výjimky málo účinný. Proto celkové 

nedocenění této skutečnosti může způsobit problémy, které ve finálním efektu mohou vést 

k částečnému nebo úplnému nezdaru implementace změn, ke ztrátám, poklesu produktivity, 

fluktuaci, sníženému výkonu, nespokojenosti zaměstnanců a řadě dalších nepříznivých jevů 

[3] str. 620. 

Proces osobnostních změn mívá standardní etapy, které je třeba zvládnout, abychom 

mohli změnu firemní kultury dobře řídit a správně ovlivňovat [3] str. 620. 
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První etapou je povědomí o změně. Zaměstnanci nevědí, co změna přinese. Jak jí mají 

přijmout – jako výzvu nebo ji raději odmítnout? Ptají se „proč vůbec něco měnit“. Ti, kteří 

změny řídí, musejí s ostatními výtečně komunikovat a snažit se je přesvědčit o všeobecné 

prospěšnosti změny [3] str. 620.  

Dále následuje etapa obavy lidí o sebe samé. Po oznámení změn je cítit, že 

zaměstnanci řeší otázku, co konkrétně změna znamená pro ně osobně. Zda jim přinese 

prospěch, nebo je nějak postihne. V této etapě je nejen důležitá podpora ze strany Top 

managementu a přímého nadřízeného, ale také rada, která pomůže zaměstnanci orientovat se 

v nových podmínkách [3] str. 620.  

Třetí etapou je testování změny. Lidé se snaží představit si změněnou situaci a váží její 

klady a nedostatky. Nyní se již více „otvírají“ prostředí, komunikují a konfrontují své názory 

s ostatními. To je vhodná chvíle pro to, aby management otázky zaměstnanců akceptoval a 

neodmítal a snažil se pravdivě změny obhájit a vysvětlit. Tím nesmírně stoupá nejen jeho 

kredit, ale i důvěra v nově vznikající firemní kulturu. Šikovný management využívá i prvních, 

byť dílčích úspěchů k motivování zaměstnanců pro další průběh změny [3] str. 621.  

Po této etapě by měla být změna přijata. Obavy zvolna mizí a lidé získávají jistotu 

v nových podmínkách. Nyní je na místě rozvinout nové vzdělávací a tréninkové programy, 

které umožní zaměstnancům zvládnutí nových žádoucích způsobilostí [3] str. 621.   

V závěrečné etapě se dovršuje vědomí přijetí změny většinou zaměstnanců. Převládá 

pozitivní atmosféra a firemní kultura se vžívá do povědomí. Tato doba je vhodná pro navržení 

a zavedení systému řízení a měření výkonů [3] str. 621. 

V praxi existuje několik hlavních aspektů řízení změny firemní kultury. Jde o 

celkovou architekturu změny, komunikaci, schopnosti vedení, schopnosti týmů a jednotlivců 

[3] str. 621.   

   

Metody realizace změn firemní kultury  

Metody by měly probíhat podle výše uvedených kroků. Každá určitá realizace změn 

může probíhat podle různých metod a hlavně podle přístupů ze strany managementu.  

Změny mohou probíhat podle různých činitelů změn. Jedním nejznámějším činitelem 

změny je systém odměňování. Další činitele mohou být například procesy řízení pracovního 

výkonu, rozvoj dovedností nebo program komunikace a péče o zákazníky (v případě orientace 

na službu zákazníkovi) apod. [9] str. 209.  
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Jeden z autorů metod realizace změn firemní kultury vymezuje určité manažerské 

přístupy a změny firemní kultury, u nich určuje jejich výhody a nevýhody v jejich 

implementaci [10] str. 81-82.:  

1. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců: probíhající změny mají za hlavní cíl vytvořit 

jednotnou informační rovinu. Pro provedení změn je důležité systematické šíření 

informací. Nevýhodou je vysoká časová a finanční náročnost.  

2. Participace zaměstnanců na řízení podniku: používá se tehdy, když potřebujeme 

znát přístupy a názory na fungování organizace. Výhodou je vstřícnost pracovníků ke 

změnám, nevýhodou je časová náročnost.  

3. Vyjednávání a dohoda mezi vedením a jeho zaměstnanci: Používá se v případech, 

kdy změna přinese pracovníkům nebo pracovní skupině nějakou ztrátu. Výhodou je 

překonání nebo eliminace odporu ve společnosti a nevýhodou jsou stížnosti těch, 

kterých se ta ztráta týká.  

4. Explicitní a implicitní donucení: využívá se při rychlých plánovaných změnách. 

Výhodou je rychlé překonání odporu a nevýhoda spočívá v riziku z nepředvídatelnosti 

důsledků.  

5. Manipulace a kooptace: obvyklé se používá, když výše uvedené metody nejsou 

efektivní nebo jsou tyto nástroje drahé. Výhodou je relativně lehké a levné řešení. 

Nevýhodou je možnost, že zaměstnanci manipulaci vycítí a vzepřou se jí.  

Tyto metody jsou jen návodem, jak případné změny řešit a jak je zavést do praxe. Při 

uplatňování těchto metod je důležité využít dosavadní praxi a nabyté zkušenosti ze strany 

managementu a také zohlednit charakteristiky fungování organizace [10] str. 82.  

 

Obtíže při změně firemní kultury  

Změna firemní kultury je velice obtížný proces. Důvody, proč je tomu tak [19] str. 

229.: 

 existující kultura na více úrovních - hodnoty, normy, artefakty; 

 všudypřítomná firemní kultura - zahrnuje všechny činnosti organizace;  

 implicitně dané části firemní kultury – přirozené, neměnné;  

 socializovaná firemní kultura - má hluboké historické kořeny; 

 firemní kultura je politická - vztahy k rozdělení moci v organizaci;  

 společnost má obvyklé pluralitní kultury - soubory subkultur; 
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 firemní kultura je navzájem závislá se všemi činnostmi, procesy a systémy v 

organizaci. 

 

Nejčastěji bývá problém při vytváření nové a žádoucí firemní kultury na základě 

změny ve strnulosti a přílišném lpění na starých způsobech. Tento proces bývá také 

doprovázen nedůvěrou, či dokonce určitými problémy ze strany zaměstnanců. Všechny 

změny ve firemní kultuře mohou být doprovázeny určitými dalšími problémy, které můžou 

být překážkami při změně firemní kultury. Na toto musí být dostatečně připraven 

management a tyto problémy musí řešit hned, když nastanou [4] str. 119-123.  

Při realizaci změn ve firemní kultuře je důležité, aby daná změna byla přijatelná pro 

stávající klima ve společnosti. Ideální firemní kultura neexistuje a nelze ani vytvořit určitý 

model pro všechny organizace. Každá společnost je něčím specifická, proto je vhodné 

nastavit firemní kulturu pro jednotlivé firmy tak, aby maximálně vyhovovala a podporovala 

strategii a umožňovala efektivního dosahování cílů podniku [20] str. 203.  
 

 

2.8 Diagnostika firemní kultury 

 

Diagnostika firemní kultury je velmi zásadní a blíže nám ozřejmí veškeré aspekty 

spojené s firemní kulturou. Pro pochopení obsahu firemní kultury je nezbytné provést právě 

diagnostiku.  

„Diagnóza znamená rozbor příčin nějakého jevu, jeho stavu. Jde o proces porozumění 

tomu, jak podnik v současnosti funguje a poskytuje informace, které jsou nutné ke kvalitnímu 

výkonu podniku i k procesu provedení změn v organizaci. Cílem diagnostiky je výstižné 

popsání prvků vžité podnikové kultury. Její podstatou je správné sledování a zvažování, 

zjišťování a interpretace symptomů, kterými se projevují vžité představy, přístupy a hodnoty. 

Důležitá je snaha o objektivitu a nezaujatost“ [10] str. 21.  

Diagnostiku firemní kultury ve společnosti je nutno provést komplexně, vymezuje 

nám postup, který je vhodný dodržet při různých změnách.  

Postup diagnostiky ve společnosti [10] str. 22: 

 shromáždit a analyzovat informace – je použito různých metod pro sběr dat; 

 vyhodnocení zpětné vazby, kterou diagnostika přináší; 

 posouzení silných a slabých stránek firemní kultury. 
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2.8.1 Metodologické přístupy  

 

Analýza firemní kultury je základem pro zkoumání a lze ji provést mnoha způsoby.  

 

Mezi nejběžnější analýzy firemní kultury patří například [10] str. 20: 

 objektivistické – zabývá se především artefakty organizace; 

 individualisticky - subjektivní – zaměřuje se spíše na popis firemní kultury z hlediska 

zaměstnanců, odkrývá chování uvnitř společnosti.  

 

 

2.8.2 Metody diagnostiky firemní kultury  

 

Metody diagnostiky firemní kultury se v praxi používají dvě a to metody kvalitativní 

čí kvantitativní výzkumné. Důležitá je správná volba, kterou z metod použít a hlavně která 

bude nejvíce vyhovovat potřebám organizace.  

Kvalitativní strategie – zabývá se odkrytím správných významů zkoumaných jevů, 

snaží se jim porozumět do hloubky a popsat je jako celek. 

Kvantitativní výzkumná strategie -  hledá vztahy mezi více jevy pomocí 

pozitivistických metod [21] str. 56, 108.  

 

Kvalitativní metody diagnostiky firemní kultury 

Tyto metody jsou náročné pro svou realizaci, analýzu a interpretaci. Pokud chceme 

pochopit souvislosti a odkrýt obsah firemní komunikace, poté je kvalitativní metoda tou 

pravou formou pro diagnostiku. Kvalitativní metoda je „nenumerické šetření a interpretace 

sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“ [22] str. 

285. Dále se kvalitativní metody zabývají popisem procesů, vztahů, okolností, situací, 

systémů nebo lidí, dále pak interpretací, explanací a explorací, verifikací, vyhodnocením a 

komparací [23] str. 35.  

Ve své podstatě si pod touto metodou můžeme představit, „jakýkoli výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“ 

[24] str. 10.  
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K základním prvkům kvalitativní metody diagnostiky firemní kultury patří 

pozorování, individuální (hloubkový) rozhovor, skupinový rozhovor a analýza dokumentů, 

knih, studium video nebo audio nahrávek, případně tzv. projektivní metody (projektivními 

technikami při zkoumání firemní kultury jsou kresby, metoda kritických událostí, testy 

nedokončených vět aj.) [4] str. 102-103. 

  

Kvantitativní metody diagnostiky firemní kultury  

Kvantitativní metody diagnostiky postupují tak, že pomáhají testovat určité hypotézy a 

odkrývají zřetelnější úrovně kultury. Základní prvky a techniky této metody jsou pozorování a 

dotazování. Nejvíce využívaná je technika dotazování, při které se hojně využívají dotazníky 

firemní kultury [4] str. 104. 

Dotazníky jsou nástrojem zkoumání určitého jevu v celé společnosti. Pro vytvoření 

správného dotazníku je nejdůležitějším momentem vhodná volba indikátorů obsahu firemní 

kultury. Jelikož je, jak již bylo řečeno, firemní kultura komplexní a mnohovrstevnatý jev, není 

reálně možné sestrojit takový dotazník, který by postihoval všechny aspekty, podstatné pro 

zkoumanou problematiku. Je tedy nezbytné operacionalizovat teoretická východiska do 

takových otázek, které identifikují obsah firemní kultury s ohledem na cíl výzkumu. V období 

posledních pár let byla vytvořena řada dotazníkových diagnostických nástrojů, určených ke 

zjištění obsahu firemní kultury. Nejčastěji ve velkých společnostech se dotazník stává 

nejdůležitější technikou sběru dat [4] str. 104. 

 

 

3. FIREMNÍ ETIKA 

 

 Podniková etika zahrnuje všechny materiály a procesuální normy založené na 

dialogové formě dorozumění mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden celek [25] str. 

186. 

 V rámci globální firemní kultury je nutné konstituovat i základní etické komponenty 

jako klíčové etické hodnoty a etický kodex, které se stanou její organickou součástí a slouží 

jako opěrné body pro zásadní morální orientaci firmy [26] str. 45.  

 Cílem je, aby princip zisku, přinášející potencionálně konflikty, byl ve svých 

negativních důsledcích maximálně omezen. 
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 Již A. Smith správně poukázal na to, že každé tržní hospodářství je funkční pouze na 

základě společně rozdělených morálních představ (věrnost smlouvám, platební morálka, 

respekt vůči tržnímu partnerovi atd.) [27] str. 20. 

Také M. Friedman, známý jako nejtvrdší zastánce liberální hospodářské politiky, 

nepopřel, že úsilí o zisk v tržním hospodářství vede k očekávanému výsledku jen při 

dodržování jisté morálně hodnotové orientace [27] str. 22. 

  Přesto však systémový tlak v konkurenční ekonomice tendenčně svádí k tomu, aby se 

získávali konkurenční výhody nerespektováním morálních principů. To pak vede k tzv. 

negativní mezní morálce, kdy se dokonce dá tvrdit, že v praxi v případě, kdy všichni ostatní 

konkurenti přísně dodržují daný morální princip, získává přednost v soutěži ten, který se 

chová trochu nemorálněji než ostatní. Tak vytváří konkurence tlak na snižování morálních a 

etických předpisů. 

Tuto katastrofickou vizi sice není nutné sdílet, nicméně upozorňuje na fakt, že 

obzvláště v mezních a krizových situacích podniku je tendence k ignoraci morálních výzev 

častá. Pokud by nebylo těmto tlakům čeleno a to i sankčně a autoritativně, došlo by k erozi a 

devalvaci morálních standardů, což by se negativně projevilo do zhoršení možnosti rozvoje 

ekonomiky a zvýšení podnikatelské nedůvěry. Sociální rozměr mravního povědomí je utvářen 

ve „zlatém pravidle“, které je rozšířeno prakticky ve všech známých kulturách „co sám 

nechceš, nečiň jinému“ [26] str. 55. 

 Nedávná studie z Harvard Business Revue dokázala, že 73% firem v USA má své 

kodexy chování vypracovány v písemných dokumentech. V zásadě se to týká následující 

otázky vnitřních i vnějších vztahů [27] str. 26.: 

 slušnost a věrnost zákonům; 

 bezpečnost a kvalita výrobků; 

 konflikty zájmů a jejich řešení; 

 uzavírání pracovních smluv; 

 bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti; 

 poctivost v odbytových praktikách; 

 vztahy k dodavatelům; 

 vztahy k zákazníkům; 

 stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi; 

 úplatky při získávání informací a zakázek; 

 ochrana životního prostředí. 
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V Principles for Business, tak jak je navrhli a zpracovali čelní představitelé 

managementu z Evropy, Japonska a Spojených států při setkání v rámci „Kulatého stolu 

v Caux“ v roce 1994 je představeno sedm zásad etického jednání v současném 

podnikatelském prostředí [28] str. 89.: 

 odpovědnost podnikání – od odpovědnosti vůči akcionářům k odpovědnosti vůči všem 

dotčeným osobám; 

 ekonomický a sociální vliv na podnikání – směrem k inovacím, spravedlnosti a 

světovému společenství; 

 podnikatelské chování – od litery zákona ke vzájemné důvěře; 

 respektování pravidel; 

 podpora mezinárodního podnikání; 

 ochrana životního prostředí; 

 vystříhání se nezákonných operací. 

 

 

3.1 Vznik a legitimita myšlenky etiky podnikání 

  

K tomu, aby mohli lidé uspokojovat své potřeby, museli již od pradávna vstupovat do 

vzájemných vztahů (ekonomické činnosti). Tyto vztahy však nebyly regulovány pouze 

formálními pravidly, ale především právem a také morálními pravidly (hodnotami, zvyky, 

normami), neboli etikou.  

Etiku můžeme obecně definovat jako souhrn norem a pravidel vyjadřující názory 

společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, správnosti a nesprávnosti. 

Vyplývá z obecné praxe ve vzájemných vztazích mezi lidmi, za nimiž stojí legislativa a síla 

veřejného mínění. Etika představuje na jedné straně nauku o mravnosti, o původu a podstatě 

morálního vědomí a jednání, je to však také filosofická disciplína, dříve označována jako 

mravověda. Morálka, jež bude, vždy postavena nad zákon pak vyjadřuje popisnou stránku 

mravnosti [29] str. 49.  

Vznik a rozvoj etiky v oblasti podnikání se tedy stal odpovědí na poptávku ze strany 

společnosti jako celku po morálních pravidlech a normách, které by regulovaly a 

koordinovaly lidské jednání v souladu s principy respektování lidské důstojnosti, solidarity, 

spravedlnosti a svobody [30] str. 62.  
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Na počátku rozvoje podnikatelské etiky stály tři základní zdroje - teologická učení, 

filozofická zkoumání a hospodářský život [30] str. 63.  

Stejný autor dále uvádí, že podnikatelská etika jako vědecká disciplína (Business 

Ethics) vznikla v 60. letech minulého století ve Spojených státech amerických díky 

nahromadění morálních problémů, které se vztahovaly ke společenskému životu a k 

ekonomice. O dvacet let později se o etické problémy v hospodářském životě začal zajímat i 

evropský kontinent a od 90. let minulého století se zájem o podnikatelskou etiku rozšířil i do 

České republiky.  

V odborné literatuře existuje více definic toho, co podnikatelská etika vlastně znamená 

a čím se zabývá. Níže jsou uvedeny ty nejznámější.  

Bláha vnímá podnikatelskou etiku jako aplikovanou normativní etiku „integrující 

moderní poznatky příslušného oboru a poznání reality s etickými standardy a zásadami s 

cílem zlepšení podnikatelské praxe ve veškerých aktivitách“ [28] str. 25. 

Remišová chápe podnikatelskou etiku jako: „aplikovanou integrativní normativní 

etiku, která se zabývá zkoumáním interakce mezi etikou a ekonomikou…Podnikatelská etika 

se zabývá analýzou morálních norem a principů ve všech sférách hospodářského systému, 

zkoumáním etických předpokladů pro funkční podmínky moderního tržního hospodářství. 

Podnikatelská etika je kritickou reflexí ekonomických aktivit na základě hodnot humanismu, 

spravedlnosti, solidarity, svobody a tolerance“ [31] str. 63.  

Z hlediska vědy je možné definovat podnikatelskou etiku jako: „disciplínu, která 

zkoumá možnosti aplikace morálních zásad a principů v podnikatelských aktivitách“ [30] str. 

7. Jejím předmětem je pak oblast konfliktu mezi ekonomickou a etickou racionalitou, mezi 

individuálními a všeobecnými zájmy, mezi principem maximalizace zisku a dobrem, 

respektive principem spravedlnosti [31] str. 114.  

Na závěr lze shrnout, že podnikatelská etika (Business Ethics) je označení jednak pro 

novou vědní disciplínu a jednak pro zcela praktické rozhodování etických dilemat v 

podnikání. Jako taková vychází z obecných morálních norem společnosti a vztahuje se k době 

i geografickému prostředí [29] str. 67. Dodržování etiky podnikání je dobrovolné. V současné 

době se etika v podnikání považuje za výzvu moderního strategického managementu [30] str. 

48. 

Současný vývoj světové ekonomiky vyžaduje urychlit přizpůsobování 

podnikatelského prostředí a výkonnosti české ekonomiky požadavkům domácího i světového 

trhu. Prioritou se stává uplatňování etických principů v podnikatelském prostředí, neboť 

dynamický rozvoj vědy a techniky nepřináší pouze pozitivní přínosy, ale i různé jevy, jež 
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negativně ovlivňují mezilidské vztahy. Především to jsou nedostatky v komunikaci mezi 

podnikatelskou, veřejnou a státní správou i v jejich působení na tvorbu ekonomického a 

sociálního okolí a posléze i celého podnikatelského prostředí. Právě pozitivní vývoj 

podnikatelského prostředí závisí na dobré partnerské spolupráci centrálních a regionálních 

institucí s podnikatelskými organizacemi, jež se navzájem potřebují, nemohou bez sebe 

existovat. Za metodu rozvoje etického partnerství je v současné době ve světě považována 

metoda win-win (vítěz-vítěz), která spočívá v tom, že všichni účastníci partnerských aktivit 

musí být ve výsledku svého jednání, spolupráce a rozhodování vítězi [32] str. 126.   

Začlenění etiky podnikání do vnitřku organizace a její podpora je úkolem především 

vedoucích pracovníků, proto je důležité se zaměřit na odpovědnost a roli managementu v 

dané oblasti. 

 

 

3.2 Odpovědnost managementu – teoretická východiska 

 

Management firmy je nositelem odbornosti a také vzorem chování pro své 

zaměstnance. Steinmann a Löhr hovoří v této souvislosti o dvojí roli managementu. Jednou je 

dosahování zisku a druhou udržování klidu ve společnosti. V odborné literatuře však můžeme 

najít i trojí teoretické pojetí odpovědnosti managementu – ekonomické, právní a morální [33] 

str. 92.:  

1. Teorie „neviditelné ruky trhu“, jejímž nejznámějším představitelem je Milton 

Friedman, který říká, že jedinou odpovědností manažerů je vytváření zisku. Morálka a 

svědomí představuje neviditelnou ruku, nikoli však v rukou manažerů. Manažeři mají 

pouze etické závazky vůči svým akcionářům. Vláda určuje pravidla a „business“ se 

drží těchto předepsaných pravidel, totiž maximalizace společných zisků. 

2. Teorie „ruky vlády“ s hlavním představitelem J. K. Galbraithem zdůrazňuje právní 

odpovědnosti manažerů. Jelikož firmy sledují ekonomické cíle, ruka regulátora a 

politický tlak vyvíjejí právo více než neviditelná ruka, která sleduje obecné dobro. V 

tomto případě jde tedy o systém centrálních pravidel nebo systém centrální koncepce. 

3. Teorie „ruky managementu“ s představiteli K. E. Goodpasterem a B. Matthewem 

rozvíjí pojetí morální odpovědnosti manažerů, kteří přijetím morálního pohledu 

racionálně zohledňují rozhodování budoucnosti, potlačují impulsivnost, kladou důraz 

na jasnost cílů a věnují pozornost detailům.  
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Jankovichová uvádí známější pohled na odpovědnost a roli managementu – dvě 

hlediska stojící proti sobě [30] str. 67.: 

1. Klasické hledisko, zastávané Miltonem Friedmanem, kdy je společenská odpovědnost 

manažerů chápána jako maximalizace zisku pro akcionáře (viz výše Teorie neviditelné 

ruky trhu). 

2. Sociálně ekonomické hledisko představuje novější pohled na danou  společenská 

odpovědnost manažerů je zde vnímána jako něco víc než jen vytváření zisku, přičemž 

zahrnuje ochranu a zvyšování blahobytu společnosti. Tato koncepce vychází z 

předpokladu, že firmy nejsou nezávislé subjekty odpovědné pouze vlastníkům, ale že 

mají odpovědnost také vůči širší společnosti, která umožňuje prostřednictvím 

legislativy jejich vznik a podporuje je nakupováním jejich výrobků a služeb. 

Společnost akceptuje a podporuje to, aby se podnikatelé stále více angažovali ve 

společenských, politických a legislativních oblastech. (Pro ucelenost pohledu na 

společenskou odpovědnost managementu je důležité zmínit, že v současné době v 

rámci sociálně ekonomického hlediska nabývá na významu jedna z eticko – 

ekonomických teorií, tzv. „Stakeholder teorie“). 

Friedman říká, že je velmi obtížné tvrdit, že účastník konkurenčního trhu má nějakou 

společenskou odpovědnost kromě té, kterou mají všichni občané – dodržovat platné zákony a 

žít podle svých schopností, neboť nemá žádnou výraznou moc změnit podmínky směny (jako 

oddělená bytost je sotva viditelný). Společenskou odpovědnost, která jde za pouhou službu 

zájmům akcionářů, chápe Friedman jako zásadní neporozumění charakteru a podstaty 

svobodné ekonomiky. Ve svobodné ekonomice mají totiž podnikatelé jednu a pouze jednu 

společenskou odpovědnost: „používat své zdroje a uskutečňovat činnosti směřující k dosažení 

zisku tak dlouho, dokud zůstávají v mezích pravidel hry – čili zapojovat se do otevřené a 

svobodné konkurence, aniž by se uchylovali k podvodům a klamům“ [34] str. 119. Papež 

Benedikt XVI. ve své encyklice Caritas in veritate však argumentuje, že zisk je užitečný 

tehdy, pokud slouží jako prostředek vedoucí k cíli, jenž mu dává smysl, ať už jde o způsob, 

jakým bylo zisku dosaženo, tak o jeho využití, „stane-li se zisk jediným cílem, je-li ho 

dosahováno nepatřičnými prostředky a bez zřetele k společnému dobru jako svému 

poslednímu cíli, hrozí nebezpečí, že bohatství zmizí a zrodí se chudoba“ [35] str. 27. Tahle 

myšlenka bývá také dávána do souvislosti se vznikem hospodářské krize, která nyní ve světě 

panuje. 
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Friedman, který ve svých úvahách navázal na myšlenky Adama Smithe při tvrzení, že 

jednotlivce při sledování jeho vlastních zájmů vede „neviditelná ruka“, která mu pomáhá 

dosáhnout cíle, o který mu vůbec nejde, což nemusí být vždy na újmu společnosti. Tím, že si 

jednotlivec jde za svým vlastním zájmem, prospěje mnohdy zájmu společnosti více, než když 

mu chce opravdu prospět. K této úvaze je však třeba zdůraznit, že rozvíjet se pouze po 

ekonomické stránce nestačí, neboť rozvoj musí být opravdový a integrální. Všem, kdo se 

snaží obnovit světový ekonomický a společenský řád je třeba připomenout, že prvním 

kapitálem, který je třeba chránit a ocenit, je člověk, lidská osoba ve své integritě: „člověk je 

původce, střed a cíl veškerého hospodářského a společenského života“ [35] str. 33.  

V návaznosti na slova papeže by společenskou odpovědnost firem mělo být potřeba 

chápat jako službu pro ostatní. Podnik by zde měl být pro ostatní, měl by přispívat k rozvoji 

lidí a prostředí, které se nachází vně samotného podniku, měl by se snažit být dobrým 

občanem a sousedem prostřednictvím vytváření a udržování dobrých vztahů se svojí místní 

komunitou. 

I z otázek, které si klade Friedman, když se zamýšlí nad tím jaká a také jak velká by 

společenská odpovědnost podniku měla být, je zřejmá orientace pouze na finanční zdroje. 

Friedman si klade následující otázky - pokud by měli mít podnikatelé jinou společenskou 

odpovědnost, než dosahovat maxima zisku pro akcionáře, jak by věděli, o jakou odpovědnost 

se jedná? A dále pak zda může rozhodnout samozvolený soukromý jednotlivec o tom, co to je 

společenský zájem? A zda mohou tito jednotlivci rozhodnout, jaké břemeno jsou oprávněni na 

sebe a na své akcionáře uvalit, aby sloužili společenským zájmům? Friedman dále dodává, že 

pokud podnik poskytne příspěvek na dobročinné účely, brání jednotlivému akcionáři, aby o 

použití peněžních prostředků rozhodl sám [34] str. 267. Papež Benedikt XVI. však říká, že v 

současné době musíme s realismem, nadějí a důvěrou přijmout novou odpovědnost, ke které 

nás volá světová scéna, jíž je zapotřebí hluboké kulturní obnovy a jež má znovuobjevit 

základní hodnoty, na nichž lze stavět lepší budoucnost. Krize nám dává za povinnost znovu si 

rozvrhnout naši cestu, přijmout nová pravidla, nalézt nové formy angažovanosti, stavět na 

dobrých zkušenostech a zavrhnout zkušenosti špatné. Opět se vrací k požadavkům obnovy 

důvěry mezi lidmi. Jak může každý jednotlivý podnik přispět k důvěře ve společnosti? Zřejmě 

již tím, že se sám bude snažit být pro ostatní důvěryhodný, bude zaangažovaný ve své místní 

komunitě a bude se snažit vytvářet blízké vztahy se svým okolím [35] str. 34. 

Etické chování (v nejrůznějších podobách) se stává nedílnou součástí firemní kultury. 

Jedním z klasických způsobů, jak dát zaměstnancům i okolí najevo, že se tak stalo, je aplikace 
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etického kodexu, jakožto jednoho z nástrojů institucionalizace podnikatelské etiky [31] str. 

75.  

 

 

3.3 Etické kodexy 

 

Etické kodexy slouží k regulaci chování jednotlivce nebo skupiny lidí v souladu s 

určitými morálními normami. Jedná se zpravidla o do firemní praxe transformované normy 

užívané v běžném mezilidském styku. Jejich účelem je řešení určitých typů konfliktních 

situací nebo mezilidských konfliktů na pracovišti a pomoc při uvědomění si mravního života 

jednotlivých zaměstnanců. Etické kodexy by ve své podstatě měly vždy obsahovat princip 

čestnosti, férovosti, spravedlnosti, zodpovědnosti, respektování základních lidských práv a 

princip neškodit druhým [31] str. 62.  

 Bowie a Duska uvádějí, že etické kodexy mají napomoci společenské odpovědnosti 

podnikání, když říkají, že většina podnikatelů uznává, že společenská odpovědnost podnikání 

se musí zvětšit a že podnikatelská exekutiva se musí řídit vyššími etickými standardy než v 

minulosti. V tomto případě etické kodexy, které jsou přijatelné jak pro podnikatele, tak pro 

veřejnost, mohou zřetelněji pojmenovat společenskou odpovědnost podnikání [31] str. 63. 

 

 

4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI FEMONT OPAVA, s.r.o. 

 

Společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. se zabývá výrobou a montážemi veškerých 

ocelových konstrukcí a hal včetně všech dodávek jako generální dodavatel (stavby na klíč). 

Převážnou část produkce tvoří montované haly, které jsou určeny pro průmyslové účely, 

supermarkety, autosalóny, sportovní a tenisové haly, administrativní budovy a další.  

Jako doplňkovou službu nabízíme také svařování profilů: TC, U, I, dále pak odvíjení 

svitků, ohýbání plechů a pálení plechů, tvarové vypalování kyslíkem - plyn, plazma.  

Firma má vlastní projekční kancelář pro zpracovávání projektové a výrobní 

dokumentace pro montované haly včetně veškerých náležitostí. 

http://www.femont.cz/cs/portfolio/sportovni-a-tenisove-haly/category/2.html
http://www.femont.cz/cs/portfolio/administrativni-budovy/category/5.html
http://www.femont.cz/cs/sluby/svaovani-profil.html
http://www.femont.cz/cs/sluby/odvijeka-svitk.html
http://www.femont.cz/cs/sluby/odvijeka-svitk.html
http://www.femont.cz/cs/sluby/ohybani-plech.html
http://www.femont.cz/cs/sluby/paleni-plechu.html
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Výrobní program pro montované haly umožnil nejen personální růst firmy z 

původních deseti zaměstnanců až k dnešním 155, ale i další rozšíření spektra výroby. 

Přelomovým byl rok 1994, kdy FEMONT OPAVA, s.r.o. zahájil nejprve dovoz a posléze pak 

vlastní výrobu montovaných hal z ocelových konstrukcí s pláštěm. 

Firma se rychle rozvíjela a tak zřízení své výrobní základny řešila vybudováním 

vlastních výrobních hal velikosti 30 x 60 m, 38 x 54 m a 38 x 44 m a administrativní budovy 

na severozápadním okraji města Opavy, v katastru obce Vávrovice. 

Úspěšný rozvoj firmy jistě vyplývá i z toho, že základem jejího výrobního programu 

jsou lehké montované ocelové haly systému VEDE. 

 

 

5. POROVNÁNÍ TEORETICKÝCH ZÁSAD FIREMNÍ KOMUNIKACE 

S PRAXÍ VE SPOLEČNOSTI FEMONT OPAVA, s.r.o. 

 

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. má integrovanou interní komunikaci, která je 

řízená personálním oddělením. Vzhledem ke způsobu provozu dále zodpovídá za personální 

záležitosti každý manažer útvaru.  

 

 

5.1 Prostředky ústní komunikace 

 

5.1.1 Porady 

 

 Porady ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. probíhají ve dvou úrovních. V první 

úrovni se setkává vedené společnosti. Tyto porady slouží ke zhodnocení aktuální situace, 

stavu výroby, stavu montáží, dále se řeší otázky týkající se stavu zásobování a stavu výrobní 

dokumentace. Při poradě bývá poskytována zpětná vazba a dochází ke vzájemné komunikaci. 

Tyto porady se konají pravidelně každé pondělí, jinak podle operativnosti daných výrobních 

zakázek. Zápisy z porady se pořizují a mají je k dispozici všichni vedoucí oddělení. Tyto 

zápisy jsou také uloženy i v elektronické podobě.  

 Na druhé úrovni porady tlumočí manažeři jednotlivých útvarů informace 

zaměstnancům, které se dozvěděli. Tyto porady probíhají jednou týdně. Při týmové poradě se 
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schází vedení výroby a dílny, kde řeší záležitosti, které se bezprostředně dotýkají jejich práce. 

Navíc se vedoucí výroby snaží své zaměstnance také motivovat.  

 

 

5.1.2 Podniková shromáždění 

 

 Společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. pořádá pro své zaměstnance jednou ročně 

vánoční večírek. Účelem tohoto shromáždění je podle ředitele společnosti zejména setkání 

všech lidí, seznámení se s nováčky a pobavení se. Program vánočního večírku je vždy 

dopředu známý a příliš se nemění. Na úvod setkání všech zúčastněných promluví jednatel 

společnosti a poinformuje zaměstnance o celém uplynulém roku a celkově shrne, jak si firma 

vede. Poté už popřeje všem krásné svátky a zahájí večírek. Firma zpravidla částečně hradí 

zúčastněným občerstvení.  

 Tento večírek nemá za úkol pouze informovat zaměstnance o úspěších či naopak, ale 

hlavně má za úkol stmelit pracovní týmy, rozptýlit zaměstnance od každodenní rutiny a 

v neposlední řadě poskytnout jim kontakt s vedením společnosti a možnost vyměnit si mezi 

sebou zkušenosti. 

 

  

5.2 Vizuální prostředky  

 

5.2.1 Nástěnky 

 

 Nástěnka jako vizuální prostředek komunikace může v dnešní době vypadat poněkud 

zastarale, ale může být skvělým a levným komunikačním prostředkem. Na nástěnkách musí 

být informace důležité pro práci zaměstnanců. Nástěnka se nachází v největším oddělení a to 

ve výrobní hale, která je určená zejména pracovníkům výroby. Tato nástěnka je adekvátně 

využívaná a obsahuje aktuální informace. Mají k ní přístup všichni zaměstnanci. 
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5.3 Prostředky písemné komunikace 

 

5.3.1 Intranet 

 

 Intranet v podobě firemní informační sítě, která pracuje na bázi internetu, se v této 

společnosti používá. Tato společnost využívá informační systém MAGIS, který je modulární 

informační systém, určený pro řízení obchodních, výrobních podniků a firem, případně i 

podniků s jiným zaměřením, např. pro poskytovatele služeb. Díky své modulární struktuře, 

vysoké míře parametrizace a vývojovým nástrojům typu „aplikační generátor“ může být 

systém velmi pružně přizpůsoben individuálním potřebám firmy. Tato informační síť je 

přístupná všem THP pracovníkům. Mnohdy elektronická forma přináší i potenciální problémy 

v komunikaci, jako náhrady ústní komunikace a v mnoha případech se toto jeví jako 

neefektivní. 

 

 

5.4 Sociální prostředky  

 

5.4.1 Firemní předměty a dárky 

  

Drobné dárky s logem firmy, které většinou jsou prvotně určeny pro podporu zájmu 

zákazníka v rámci různých kampaní a obecně jsou označovány jako marketingové předměty, 

mohou být také nástrojem pro zvýšení pocitu sounáležitosti zaměstnance k firmě [19] str. 70. 

Bohužel takto to nefunguje ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. Zaměstnanci nemají 

k dispozici ani předměty denní potřeby s logem firmy, např. propisovací tužky, klíčenky, 

hrnečky nebo třeba trička. 

 

 

5.5 Diagnostika firemní komunikace 

 

 K diagnostikování stavu firemní komunikace společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. 

pomocí kvalitativních diagnostických metod, bylo použito z větší části pozorování, 

skupinových rozhovorů, analýz úrovně vnitropodnikové dokumentace, posouzení organizační 
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struktury a stavu vnějšího projevování vůči okolí. Jelikož jde o poměrně subjektivní 

hodnocení, budou tyto poznatky rozšířeny i o kvantitativní diagnostické metody 

k přesnějšímu stanovení typologie firemní komunikace pomocí určení hodnot metodou  

SWOT analýzy a metodou profilového dotazníku orientace firemní komunikace. 

 Z výsledků dotazníku se odvíjel průběh skupinové diskuze a hloubkového rozhovoru, 

které byly předmětem kvalitativního šetření. Dotazník obsahoval patnáct otázek, z nichž dvě 

byly identifikační. Aby byl zjištěn současný stav interní komunikace a její úroveň z pohledu 

zaměstnanců, bylo postupováno podle následujících bodů, jejichž splnění ukazuje podle 

odbornice na interní komunikaci Jany Holé k současnému stavu interní komunikace. 

1. Jsou zaměstnanci motivovaní a loajální?  

2. Má firma definovanou kulturu založenou na sdílení hodnot?  

3. Má firma správně nastavené komunikační propojení v rámci hierarchie?  

4. Má firma definovanou a deklarovanou komunikační strategii?  

5. Mají vedoucí pracovníci dostatečné komunikační schopnosti a dovednosti?  

  

 

5.5.1 Metodika zpracování 

 

Zdroje dat: 

 informační toky – vnitropodnikové dokumenty, veřejné listiny, produktové technické a 

bezpečnostní listy, vnitřní informační a ekonomický systém, internetové stránky; 

 marketingové informace – interní informace firmy, vyhodnocení odběratelských 

anket, externí informace; 

 vyhodnocení profilového dimenzního dotazníku. 

 

Diagnostické metody: 

 srovnání stavu stávající a žádoucí firemní komunikace pomocí profilového 

dimenzního dotazníku; 

 SWOT analýza s vyhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  
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5.5.2 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza patří k jednoduchým a zároveň velmi účinným nástrojům pro 

posouzení současné strategické situace firmy vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. 

SWOT analýza podává informace o silných stránkách firmy (S), slabých stránkách (W), 

příležitostech (O) a hrozbách (T). Podle této analýzy by mělo být cílem společnosti omezení 

slabých stránek, podpora silných stránek, využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat a 

jistit proti případným hrozbám. Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřnímu prostředí firmy a 

příležitosti a hrozby k vnějšímu okolí firmy. 

 Tato analýza nám umožní přisoudit jednotlivým silným a slabým stránkám, 

příležitostem a hrozbám určitou hodnotu.  

Silné stránky: 

 neformální firemní kultura; 

 motivovaní zaměstnanci; 

 poměrně kreativní využívání stávajících prostředků; 

 přátelské prostředí v pracovních týmech. 

Slabé stránky: 

 interní komunikace není strategicky řízena; 

 malé množství používaných prostředků interní komunikace; 

 nedostatečně využívané prostředky interní komunikace; 

 nevyžadování zpětné vazby; 

 mnohdy „komunikační šum.“ 

Příležitosti: 

 strategické ukotvení firemní kultury; 

 integrace interní komunikace; 

 zvýšení důvěry ve vedení firmy; 

 systém firemních benefitů. 

Ohrožení: 

 konkurenční prostředí; 

 ekonomická recese; 

 fluktuace zaměstnanců. 
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5.5.3 Porovnání žádoucího a současného stavu firemní komunikace 

 

 Pomocí zvolené metody profilového dotazníku bylo provedeno porovnání žádoucího a 

současného obsahu firemní komunikace, která byla směřovaná na měření pozice firmy v 

několika dimenzích firemní komunikace. Hodnocení bylo zvoleno podle metodik orientace a 

celkový výsledek je znázorněny v grafu.  Mezi oslovené zaměstnance patří: řídící pracovníci a 

řádoví zaměstnanci společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. Vyhodnocení bylo provedeno 

pomocí aritmetického průměru. Minimální hodnota 0, maximální souhlasná hodnota 6. 

 

Tab. č. 1: Tabulka vyhodnocení profilového dotazníku [zdroj autor] 

Druh otázky  

Zjištěná 

průměrná 

hodnota 

Žádoucí 

průměrná 

hodnota 

Jak spokojený jste jako zaměstnanec společnosti?  3  4  

Máte dobrý pocit z toho, že pracujete v této firmě? 3   5 

Jak moc byste doporučil místo ve vaší firmě vašemu známému? 4   6 

Jak moc souhlasíte s hodnotami, které vaše společnost vyznává?  3  6 

Ohodnoťte zdroje vnitrofiremní komunikace. 4  6 

Je podle vašeho názoru komunikace ve firmě na dobré úrovni? 2  5  

Komunikaci s vašimi spolupracovník hodnotíte jako?  2  6 

Komunikaci s vaším nadřízeným hodnotíte jako?  3  5 

Jak hodnotíte způsob, jakým s vámi komunikuje váš nadřízený, jak jedná a chová se, 

toto přímo ovlivňuje vaše pracovní výkony a vaše pracovní chování? 
 4  6 

Ohodnoťte způsob, jakým se k vám dostávají informace důležité k vaší práci.  3  6 

Domníváte se, že je interní komunikace ve vaší firmě nastavená dobře? 5   5 

Ohodnoťte nedostatky v interní komunikaci firmy.  4  5 

Účastníte se firemních akcí? 

(ANO – 6, NĚKDY – 3, NE – 0) 
 6  6 

Ve firmě pracujete na pozici (vypsat slovně) xxxxx xxxxx 

Jste: (pohlaví) 
xxxxx xxxxx 
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Ředitel společnosti považuje komunikaci ve firmě za výbornou, jelikož se všichni 

zaměstnanci mezi sebou znají osobně. Většina z nich chodí spolu sportovat a jsou nejen 

kolegové, ale i přátelé. Jen komunikace s vedením by mohla být na lepší úrovni. 

Z grafu je zřejmé, že většina dotazovaných ohodnotila komunikaci se spolupracovníky 

jako ne moc dobrou. Ovšem komunikace s nadřízeným byla ohodnocena za dostatečnou. 

Většina dotazovaných se vyjádřila, že chování nadřízeného má vliv na jejich pracovní výkon. 

Interní komunikace ve firmě je považována za dobře nastavenou. Většina zaměstnanců se 

účastní firemních akcí a setkávají se tak se svými spolupracovníky i nadřízenými mimo 

pracovní dobu.  

 

 

5.6 Výsledek kvantitativního šetření  

 

 Výsledky dimenzního dotazníku ukázaly, že interní komunikace ve společnosti 

FEMONT OPAVA, s.r.o. jistým způsobem funguje, ale určitě je zde ještě mnoho aspektů 

k vylepšení. Vzhledem k předem určeným ukazatelům efektivní interní komunikace, můžeme 

z tohoto dotazování soudit, že současná interní komunikace ve společnosti FEMONT 

OPAVA, s.r.o. není jejími zaměstnanci vnímána jako dostatečně kvalitní a efektivní. 

Pozitivně můžeme hodnotit povědomí zaměstnanců o firmou vyznávaných hodnotách, jelikož 

ty se skutečně ztotožňují.  

 Hypotéza, že interní komunikace má veliký vliv na motivaci zaměstnanců a jejich 

sounáležitost s firmou, byla potvrzena anketním šetřením, ve kterém se jednoznačně 

projevilo, že zaměstnanci nejsou spokojeni s úrovní komunikace ve společnosti. Tento fakt i 

potvrdil ředitel společnosti, když řekl: „Naše komunikace je dobrá, ale určitě by se dalo i 

mnohé vylepšit.“  

 Interní komunikace společnosti vychází z celkové firemní strategie a cílů, které si 

firma vytyčila. Při plnění těchto cílů, je právě důležité mít správně nastavenou vnitrofiremní 

komunikaci. Toto je i cílem jednatelů společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o.  
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6. POROVNÁNÍ TEORETICKÝCH ZÁSAD FIREMNÍ KULTURY 

S PRAXÍ VE SPOLEČNOSTI FEMONT OPAVA, s.r.o. 

 

 V dnešní době je důležité přizpůsobit firemní kulturu tak, aby firma na trhu byla 

úspěšná. Neuspěje firemní kultura založena na strachu a na rivalitě a ideálem je firemní 

kultura založena na spolupráci, týmové hře a společné vizi. 

 Firmy, ve kterých jsou vztahy založeny na důvěře, mají mnohem větší šanci na úspěch 

v časech, které přinášejí rychlé změny. Jsou-li zaměstnanci ve firmě informováni, jakou má 

jejich společnost vizi a hodnoty, a mají-li navíc potřebnou míru nezávislosti na vedení, jsou 

schopni mezi sebou komunikovat, samostatně se rozhodovat a tato rozhodnutí se mohou dělat 

i na nejspodnější úrovni firmy. Přínosem může být větší míra potřebné flexibility a inovace. 

 Společnosti, které více fungují na základě příkazů, pokynů a vyznávají direktivní styl 

řízení, mohou mít v dnešní době problém přizpůsobit se konkurenci a udržet si loajalitu 

zaměstnanců. 

 V případě společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. je patrná propojenost firemní kultury 

a interní komunikace. Firemní kultura je velmi volná, spontánní a není nijak extrémně řízená. 

Přesto jí zde lze vypozorovat a to velmi zřetelně.  

 

 

6.1 Diagnostika firemní kultury 

 

 K diagnostikování stavu firemní kultury společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. pomocí 

kvalitativních diagnostických metod, bylo použito z větší části pozorování, skupinových 

rozhovorů, analýz úrovně vnitropodnikové dokumentace, posouzení organizační struktury a 

stavu vnějšího projevování vůči okolí. 

 Firma FEMONT OPAVA, s.r.o. je poměrně mladou společností na českém trhu. A dle 

fází životního cyklů podle L. M. Millera se její firemní kultura nachází v přechodu z fáze 

barbar na budovatele. Doposud vše bylo orientováno na službu a zákazníka k podpoře růstu 

společnosti. Organizační struktura této společnosti je velmi plochá. Postoje a normy chování 

má pevně zafixovány, artefakty materiální existují v omezené míře a nemateriální jen 

v částečném převzetí od kultury celé skupiny. Hodnoty této společnosti jsou jasně dány jako 

loajálnost, pracovitost a důvěra. Společnost neměla žádné základní kulturní prvky a ty musela 

nově budovat. V mnoha postojích jsou viditelné konflikty plynoucí z neshod a nesouladu 



43 
 

postojů firemní kultury. Kladným aspektem je, že si toto záporné vedení společnosti 

uvědomuje a také to, že stávající úroveň firemní kultury vnitřních hodnot a postojů, již 

přestává stačit růstu a postavení firmy. Nyní panuje menší rozpolcenost mezi rozhodnutím pro 

silnější převzetí celoskupinových prvků a vyššímu stupni podřízenosti ve formě subkultury, 

nebo naopak krokem k posunu a posílení samostatné byť příbuzné firemní kultury. 

 Jelikož jde o poměrně subjektivní hodnocení, budou tyto poznatky rozšířeny i o 

kvantitativní diagnostické metody k přesnějšímu stanovení typologie firemní kultury pomocí 

určení hodnot metodou typologického dotazníku OCAI, SWOT analýzou a metodou 

profilového dotazníku orientace firemní kultury. 

 

 

6.1.1 Metodika zpracování 

 

Zdroje dat: 

 informační toky – vnitropodnikové dokumenty, veřejné listiny, produktové technické a 

bezpečnostní listy, vnitřní informační a ekonomický systém, internetové stránky; 

 marketingové informace – interní informace firmy, vyhodnocení odběratelských 

anket, externí informace; 

 vyhodnocení typologického dotazníku OCAI; 

 vyhodnocení profilového dimenzního dotazníku. 

 

Diagnostické metody: 

 určení hodnot firemní kultury typologickým dotazníkem OCAI; 

 SWOT analýza s vyhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb; 

 srovnání stavu stávající a žádoucí firemní kultury pomocí profilového dimenzního 

dotazníku. 

 

 

6.1.2 Určení hodnot metodou OCAI 

  

 K rozkličování a určení kultury ve společnosti byla užita metoda typologického 

dotazníku OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument podle Camerona a Quinna 

[1] (příloha č. 9), který není chráněn autorskými právy, s následným vyhodnocením v grafu. 
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 Oslovení zaměstnanci – řídící pracovníci a řádoví zaměstnanci společnosti FEMONT 

OPAVA s.r.o. Vyhodnocení tohoto dotazníku proběhlo aritmetickým průměrem. Rozdělení 

kladných 100 bodů mezi 4 otázky. 

 

Tab. č. 2: Tabulka vyhodnocení typologického dotazníku OCAI [zdroj autor] 

Kritéria úspěchu Průměrný počet 

Firma definuje úspěch jako rozvoj lidských zdrojů, týmovou práci, 

oddanost pracovníků a péči o lidi. 

21 

 [Klanová kultura]  

Firma definuje úspěch jako vlastnictví unikátního nebo nejnovějšího 

produktu. Je lídrem v oblasti výrobků inovací. 

 34  

[Adhockratická kultura] 

Firma definuje úspěch jako vítězství na trhu a předstižení 

konkurence. Klíčová je pro ni vedoucí pozice na trhu. 

25 

[Tržní kultura]  

Firma definuje úspěch jako efektivnost. Rozhodující jsou pro ni 

spolehlivé dodávky, plynulost práce a výroba s nízkými náklady. 

20 

[Hierarchická kultura]  

CELKEM 100 
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Obr. č. 2: Profil firemní kultury zjištěný prostřednictvím dotazníku OCAI [zdroj autor] 

 

Ze získaných informací je zřejmé, že firma je managementem společnosti profilována 

jako „adhockratická“ se zaměřením na prvenství a růst, ale v dotaznících se objevily i čistě 

hierarchické, či klanové rysy. Celková nevyhraněnost a nižší rozdíl ve výsledných 

průměrných hodnotách může souviset s probíhající evoluční změnou firemní kultury. 

 

 

6.1.3 SWOT analýza  

 

 Druhou analýzou společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. je tzv. SWOT analýza silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Analýza silných a slabých stránek vychází z 

vnitropodnikových informací související s činností firmy FEMONT OPAVA s.r.o., při 

analýze příležitostí a hrozeb jsou použity taktéž tendence celospoečenské a oborové.  

 

Silné stránky: 

 přímé zastoupení renomovaného výrobce; 

 převzatá certifikace - certifikát systému managementu kvality 094a CSM-11-13 dle 

ČSN EN ISO 9001:2009, certifikát systému managementu kvality 094a CSM-11-13 

dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, certifikát člena 

ČAOK; 
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 kladná reakce na progresivní tvorbu cen; 

 vysoká kvalita výroby; 

 široký sortiment služeb; 

 mezinárodní projekty. 

 

Slabé stránky: 

 nízký podíl na trhu; 

 pomalé akvizice průmyslových zákazníků; 

 pomalá obrátka zásob a pohledávek. 

 

Příležitosti: 

 vybudování silné společnosti; 

 zvýšení podílu na trhu v ČR; 

 vyrovnaný hospodářský výsledek a zisk; 

 akvizice nových firem; 

 prosazení společnosti i na zahraničním trhu. 

 

Ohrožení: 

 nízké ceny konkurenčních výrobků; 

 zvyšování cen surovin; 

 dumpingová cenová politika konkurence; 

 platební nekázeň zákazníků. 

 

 

6.1.4 Zhodnocení stavu firemní kultury 

 

 Výsledkem kvantitativní dotazníkové metody OCAI potvrdilo ne příliš pevné určení 

hodnot a postojů adhockratické a slabé firemní kultury FEMONT OPAVA, s.r.o. Firemní 

kultura této společnosti byla doposud spíše podřízena růstu a to byl také její cíl. Nyní, 

s blížícím se jistým naplněním tohoto cíle, prochází neřízenou evoluční změnou současně i 

s hledáním budoucích cílů a cest k dosažení jejich naplnění. 
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6.1.5 Porovnání žádoucího a současného stavu firemní kultury 

 

Pomocí zvolené metody profilového dotazníku bylo provedeno porovnání žádoucího a 

současného obsahu firemní kultury, která byla směřovaná na měření pozice firmy na několika 

unipolárních dimenzích firemní kultury. Hodnocení bylo zvoleno podle metodik orientace a 

celkový výsledek je znázorněny v grafu. Mezi oslovené zaměstnance patří: řídící pracovníci a 

řádoví zaměstnanci společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. Vyhodnocení bylo provedeno 

pomocí aritmetického průměru. Minimální hodnota 0, maximální souhlasná hodnota 6. 

 

 

Tab. č. 3: Tabulka vyhodnocení profilového dotazníku [zdroj autor]       

Orientace společnosti 

Zjištěná 

průměrná 

hodnota 

Žádoucí 

průměrná 

hodnota 

inovativní 2 5 

agresivní 3 4 

orientována na výsledky 3 6 

orientována na pravidla 2 1 

orientována na lidi 3 3 

týmově orientována 3 5 

orientována na detaily 2 4 
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Obr. č. 3: Graf vyhodnocení profilového dotazníku [zdroj autor] 

 

Z vytvořeného grafu je čitelné, že k růstově orientovaným dimenzím inovativnosti, 

agresivity a orientaci na výsledky si management společnosti nově přeje zvýšit důraz i na 

týmovou práci a lidské zdroje. S podivem zůstává nepodstatná orientace na pravidla. Toto lze 

hodnotit negativně, protože management si zcela neuvědomuje podstatnou důležitost této 

dimenze pro vyváženou stabilitu společnosti. Požadavků bylo dostatečně dosaženo u orientace 

na detail. 
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7. NÁVRH NOVÝCH MOŽNÝCH POSTUPŮ KE ZLEPŠENÍ FIREMNÍ 

KOMUNIKACE A KE ZLEPŠENÍ FIREMNÍ KULTURY VE 

SPOLEČNOSTI FEMONT OPAVA, s.r.o. 

 

7.1 Návrh změny interní komunikace  

 

 Pro dosažení dobré komunikační strategie ve společnosti, je nutné si uvědomit 

podstatnou roli interní komunikace v rámci celého fungování firmy. Měla by být 

zaznamenána v komunikačním plánu, který také bude obsahovat konkrétní cíl, použité 

prostředky a harmonogram. Podstatné pro vytvoření úspěšného komunikačního plánu je 

stanovení základních komunikačních zásad ve společnosti. Pro společnost FEMONT OPAVA 

s.r.o. by měly platit tyto zásady: 

 Vedení firmy musí poskytovat aktuální a pravdivé informace včas oficiální cestou. 

 Ve společnosti jsou jednoznačně stanoveny komunikační kompetence s ohledem na 

hierarchii v podniku. 

 Vedení firmy je ochotné přijmout i kritiku své práce, otevřeně se svými zaměstnanci 

diskutovat a poskytovat jim pravidelně zpětnou vazbu. 

Konkrétně tyto zásady jsou pouze rámcem pro implementování interní komunikace do 

strategického řízení společnosti. V současné době není ve společnosti nikdo, kdo by 

kompetentně řídil celopodnikově interní komunikaci a ani nijak není nastavená. Důležitým 

krokem k vytvoření efektivní interní komunikace je podstatné určení manažera, který bude 

mít kompetence řídit interní komunikaci v rámci celého podniku 

 

 

7.1.1 Manažer pro interní komunikaci  

 

Jen velké společnosti mají možnost si dovolit v rámci svého personálního nebo 

marketingového oddělení zaměstnávat pracovníka, který je výhradně zodpovědný za proces 

interní komunikace se zaměstnanci. Ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. by tento krok 

byl finančně náročný, proto by bylo nejlepší, aby tyto kompetence svěřila buď řediteli 

společnosti, nebo osobě, odpovědné za personální otázky ve firmě. Jednoznačné vytyčení 

těchto kompetencí je naprostým základem pro naplnění strategického plánu interní 

komunikace.  
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7.1.2 Sjednocení komunikačních plánů  

 

Aby se interní komunikace skutečně začlenila do strategického řízení společnosti, je 

nutné, aby komunikační plán interní komunikace navazoval na obecný plán marketingové 

komunikace společnosti a aby tyto plány byly v souladu. Přestože společnost FEMONT 

OPAVA, s.r.o., podle slov jejího ředitele, nemá vypracovaný plán marketingové komunikace, 

provozuje široké spektrum komunikačních aktivit. Marketingová komunikace firmy obsahuje 

reklamu, sponzoring, aktivity public relations a online marketing. Doteď působily tyto formy 

marketingových komunikací stejně na zákazníky, jako na zaměstnance firmy. Proto, aby 

komunikace uvnitř společnosti byla efektivnější, bude potřeba provázat aktivity externí 

komunikace s aktivitami komunikace interní. Příkladem může být to, když společnost bude 

zahajovat novou reklamní kampaň, ve které bude komunikovat nový druh výroby, měla by se 

obrátit s předstihem na zaměstnance a tuto reklamní strategii jim vysvětlit například na 

poradě, kde by třeba výrobní manažer seznámil své kolegy s novinkami, jichž se daná kampaň 

týká.  

 

 

7.1.3 Standardizace komunikačních procesů  

 

Společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. si zakládá na své neformální firemní kultuře a 

tato neformálnost prostupuje i komunikační procesy mezi managementem společnosti a jejími 

zaměstnanci.  

Ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. tato neformálnost v osobních vztazích brání 

zavést jakoukoliv standardizaci, která by mohla upravovat komunikace mezi zaměstnanci. 

Podle ředitele společnosti to není potřeba, protože se všichni zaměstnanci znají. Pro 

společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. bych určitě navrhovala komunikační proces 

standardizovat. Je zcela zřejmé, že v prostředí podnikání, které se zabývá výrobou a 

montážemi veškerých ocelových konstrukcí a hal si nemůžeme představovat 

standardizovanou komunikaci podobnou té ve společnosti McDonald, přesto by podle mého 

názoru určitý řád v komunikačních procesech vnesl do interní komunikace pořádek a systém. 

Nemohlo by se tedy stávat to, že by zaměstnanci dostávali informace o chodu společnosti 

spíše z neoficiálních zdrojů, jak ve většině odpověděli v kvantitativním šetření. 
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7.1.4 Komunikační plán  

 

Aktuální zpravodajství z firmy:  

V tomto případě je zásadním cílem stálá, kontinuální informovanost zaměstnanců o 

dění ve firmě. Kromě aktualit by měli být také zaměstnanci informováni o budoucích 

aktivitách společnosti. Tento stálý a průběžný přísun pravdivých informací upevňuje důvěru 

zaměstnanců ve vedení společnosti a posiluje jejich sounáležitost s firmou, pro kterou pracují.  

Prostředkem by měl být pravidelný newsletter, který by byl posílán do e-mailových schránek 

všech zaměstnanců nebo na nástěnku do výrobní haly. Tento newsletter by měl být posílán 

nebo vyvěšen každé pondělí tak, aby hned na začátku týdne mohl svým sdělením působit na 

motivaci pracovníků. Odpovědnost za posílání a vyvěšení newsletteru by měl mít 

marketingový manažer, popřípadě personalista společnosti.  

Zjištění zpětné vazby by mohlo být provedeno na poradách nebo proklikem na odkaz v 

newsletteru, který by čtenáře odkázal například na internetové stránky společnosti, kde by 

byla informace rozvedena do podrobnosti.  

 

Pravidelné porady týmu: 

Cílem porady je zejména informovat zaměstnance o současném stavu společnosti, 

plnění dílčích cílů a úkolů, které jsou stanovovány také na těchto poradách. Doporučila bych, 

aby do těchto porad bylo zahrnuto také hodnocení práce, protože toto hodnocení přináší nejen 

další motivaci k práci, ale také zpětnou vazbu pro všechny zaměstnance. Toto hodnocení by 

mělo mít zpětnou vazbu od zaměstnanců, tak vzniká efektivní komunikace.  

V tomto případě je tedy prostředkem pravidelné setkání zaměstnanců – porada, 

schůze. Za organizaci porady má zodpovědnost určitý manažer útvaru, který by měl dbát 

zejména na pravidelnost a stanovit konkrétní dny v měsíci, kdy se budou porady konat.  

Finanční náročnost porad je poměrně zanedbatelná, jelikož tyto porady probíhají v prostředí 

společnosti.  

 

 

7.1.5 Doporučení pro vlastníky  

 

 Jelikož je v zájmu jednatelů společnosti, aby firma prosperovala a rozvíjela se, tak 

bych určitě doporučila, aby podpořili a sami šli příkladem v rozvoji a posílení vnitrofiremní 
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komunikaci, bez které by další růst byl obtížnější. Na změnách se musejí zcela podílet všichni 

manažeři a pravidelně se informovat o výsledcích. 

 

 

7.1.6 Doporučení pro management  

 

 Společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. využívá určité prostředky vnitrofiremní 

komunikace, ale jak vyplynulo z analytické části, tak je nevyužívá nijak cíleně, na což by se 

v budoucnu měla více zaměřit. Ke zvýšení efektivity doporučuji zaměřit se na vybrané 

prostředky a zahrnout je do komunikačního plánu interní komunikace.  

 Doporučuji využít nejlevnější komunikační prostředek a účinný nástroj interní 

komunikace, čímž je nástěnka. Je to účinný nástroj zejména ke zvýšení informovanosti 

pracovníků. Nástěnka by měla být pravidelně aktualizována a měla by obsahovat např. rozpis 

směn, dílčí úkoly a motivační prvky. Dále by měla obsahovat informace z porad a veškeré 

novinky ze společnosti. 

 Dalším prostředkem vnitrofiremní komunikace jsou porady. Porady by se měly konat 

pravidelně, podle potřeb vedení, např. každé pondělí, kdy by se měli řešit aktuální informace, 

již splněné cíle, plánované cíle a hodnocení práce. Manažer útvaru by se neměl zříkat 

možnosti zpětné vazby od svých podřízených a měl by se smířit s možnou kritikou. Právě tato 

kritika, samozřejmě pokud bude oprávněná a podpořená argumenty, tak z velké části povede 

ke zlepšení způsobu komunikace i práce manažera. Manažeři by měli být schopni stref, 

jelikož tak ustojí kritiku se ctí a s ponaučením do budoucna. 

K dalším a taky nejvíce používaným komunikačním prostředkem je intranet a sociální 

síť. Intranet společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. používá celkem ve velké míře. K intranetu 

mají přístup pouze jednatele, ředitel společnosti a manažeři jednotlivých útvarům. Na 

intranetu mohou mezi sebou komunikovat a mají přístup k určitým informacím 

prostřednictvím heslovaného rozhraní na internetových stránkách firmy. Při rozšíření by 

mohli mít k dispozici komunikační nástroje jako chaty a diskuze, mohli by zde psát svůj blog 

nebo umisťovat fotky. Stejným účelem by mohla posloužit i již funkční internetová sociální 

síť facebook. FEMONT OPAVA, s.r.o. je registrovaným členem sítě facebook a na svou 

stránku si umisťuje zejména informace a fotky. Zaměstnanci se na těchto stránkách skoro 

nepodílejí, což je určitě škoda, protože by to určitě pomohlo přiblížit firmu více lidem. 

Potenciální zákazníci by měli představu o společnosti, viděli by, s kým se mohou případně 
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setkat a také by mohli zároveň využít příležitosti a požádat o odbornou radu ještě před 

uskutečněným nákupem.  

Samozřejmě nesmí v doporučení chybět společné akce. Společnost FEMONT 

OPAVA, s.r.o. pořádá pouze jednou ročně vánoční večírek, ale určitě pro lepší stmelení 

zaměstnanců a zlepšení vnitrofiremní komunikace bych doporučila pořádat více firemních 

akcí. Setkání zaměstnanců totiž při neformální příležitosti pomáhá budovat lepší vztahy mezi 

vedením a zaměstnanci. Proto bych společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. navrhovala 

zorganizovat například jednodenní nebo dvoudenní neformální setkání zaměstnanců i 

s partnery třeba na horách. Období konce roku nebo začátek roku dalšího by vyzývalo 

k bilanci úspěchů a přítomnost rodinných příslušníků by posílila přátelskou až rodinnou 

atmosféru, na které si společnost zakládá. Zimní akce je dalším prvkem ke zlepšení interní 

komunikace, která by zvyšovala motivaci a loajalitu pracovníků. Tato zimní firemní akce by 

určitě byla pro společnost dost nákladná, proto může například od zaměstnanců na tuto akci 

předem vybrat určitý poplatek, nebo se může rozhodnout pro jinou variantu a na tuto akci 

pozvat určitý počet zaměstnanců, které by tímto jednatelé odměnili za celoroční dobře 

odvedenou práci.  

 

 

7.2 Návrh změny firemní kultury metodikou V-D-Z 

 

 Pro společnost nemusí být vhodná probíhající samovolná evoluční změna firemní 

kultury a už vůbec není vhodná jako základna pro stanovení nových cílů a cest.  

Diagnostika 

 Po provedených kvalitativních, kvantitativních a analytických metod, můžeme 

definovat společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. jako: 

 mladou a slabou adhockratickou firemní kulturu; 

 společnost s absencí podpory růstové strategie; 

 vnitřní hodnoty a postoje nejsou mimo cíl růstu definovány; 

 vnější projevování je nesystematické, nahodilé a slabé; 

 vedení společnosti je nakloněná ke změně. 
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Vize 

 Celkovým obsahem tvorby vize posunu společnosti je jak formulování strategicky 

potřebné kultury podle žádoucích cílů, tak i konfrontace s vžitou a strategicky potřebnou 

kulturou, kdy následně vymezíme podstatu žádoucího posunu. V tomto případě je využit 

rozdílový stav profilového dotazníku srovnávajícího stávající a žádoucí firemní kultury dle 

dimenzí s korekcí v orientaci na pravidla. 

 S ohledem na růst a vývoj firmy je nutné do budoucna podle priorit: 

 zásadně posílit orientace na tým; 

 zásadně posílit orientaci na lidské zdroje. 

 

Dále je nutné zlepšit celkovou sílu firemní kultury pomocí: 

 posílení orientace na výsledky; 

 posílení orientace na agresivitu; 

 posílení orientace na inovace; 

 udržet stávající orientaci na pravidla; 

 udržet stávající orientaci na detail. 

Při dodržení těchto vizí získáme silnou podpůrnou firemní kulturu, vhodnou a žádoucí pro 

společnost FEMONT OPAVA, s.r.o. 

Zásahy, harmonogram změny 

 Pomocí šesti základních bodů jsou naformulovány předpokládané zásahy nutné 

k dosažení vize posunu. 

1. Specifikace zásahu – je nutné ztotožnění se závěry a prioritami vizí. Případně priority 

přeskupit a jasně stanovit cíle a termíny. Celá společnost musí zaznamenat pocit 

nadcházející změny a jejího směru. Provede se naplánování školení zaměstnanců. 

V případě posílení orientace na tým a lidské zdroje je doporučeno využít služeb 

externích specializovaných firem na teambuilding. 

2.  Podpůrná kampaň – informovat o výše ujasněných prioritách a plánovaných krocích 

zásahů všechny zaměstnance. Podpora příznivých nálad. 

3. Příprava klíčových sil – provádění workshopů, tréninků a pracovních porad. Stanovení 

konkrétních zodpovědných osob, včetně jejich pravomocí a povinností. 
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4. Realizace programů zásahu – zahájení, vydání firemního manuálu a etického kodexu. 

Změna motivačních programů. 

5. Monitorování úspěchu a posilování strategicky potřebné kultury – pravidelné kvartální 

vyhodnocování dosažených úspěchů. Korekce a doplňující impulsy. 

6. Úsilí o důvěru a porozumění – zveřejňování úspěchů. 

 

 

7.2.1 Doporučení pro vlastníky 

 

 Jelikož je v zájmu jednatelů i ředitele společnosti udržet strategii firmy na podporu 

výrazně růstového trendu, z tohoto důvodu je doporučeno vlastnickým strukturám firmy 

podpořit snahu managementu společnosti v profilové změně a posílení firemní kultury, bez 

které by již další růst společnosti byl obtížný. Na změnách se musejí zcela podílet a 

pravidelně se informovat o dílčích výsledcích. 

  

 

7.2.2 Doporučení pro management 

 

 Pomocí závěrů provedených kvalitativní, kvantitativní i analytickou metodou 

diagnostikování firemní kultury společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. je managementu 

společnosti doporučeno zvážit akceptaci závěrů dimenzionálního profilového dotazníku, 

z něhož jasně vyplývá potřeba změny orientace i síly firemní kultury: 

 podstatné je aplikovat navrženou metodu řízeného posunu a posílení firemní kultury 

dle metody V-D-Z a harmonogramu bodu 4.3. 

Toto je doporučeno provést co nejdříve a komplexně. Dále navrhuji na základě 

provedené SWOT analýzy: 

 vybudování stabilní obchodní sítě se solventním portfoliem odběratelů; 

 diverzifikovat odběratelské segmenty, priority a přístup k nim; 

 kvalitní webové stránky s Technickou dokumentací; 

 publikační činnost k obeznámení odborníku se sortimentem společnosti.  
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ZÁVĚR 

 

 Výrobní podnik můžeme vnímat nejen jako výrobní jednotku, ale i jako sociální 

systém. Zaměstnanci podniku sdílí určité společné vědomí, které z velké části ovlivňuje jejich 

způsob chování a myšlení. Zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co společnost má. Čím dříve 

si tento fakt uvědomí, tím spíše bude prosperovat. Proto jejich společné vědomí nazýváme 

firemní komunikací a firemní kulturou. 

Každá společnost má tedy svou specifickou komunikaci a kulturu, které ovlivňují její 

fungování. Zároveň tvoří prostředí, které umožňuje realizaci vytyčených cílů společnosti. 

Interní komunikace a kultura ve firmě je v dnešní době klíčovým strategickým prvkem řízení 

společnosti. 

Dále je diplomová práce zaměřena porovnáním firemní komunikace a kultury ve 

společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. Tato společnost nyní prochází vývojem, kdy se snaží 

posílit svou firemní komunikaci a kulturu. Snaha tedy byla zabývat se současnou situací v tak 

rozmanité oblasti, jako je komunikace a zejména kultura ve společnosti. V této části byla 

představována teoretická východiska, tedy poznatky správné komunikace a kultury ve firmě, 

manažerské komunikace a etiky.   

Po definování teoretických zásad správné komunikace a firemní kultury bylo 

rozpracováno porovnání a podstata teoretických zásad firemní komunikace a kultury s praxí 

ve společnosti FEMONT OPAVA, s.r.o. Porovnaný byl současný stav interní komunikace, 

kde byl rozpracovaný prostředky ústní komunikace, podniková shromáždění, vizuální 

prostředky, sociální prostředky a také prostředky písemné komunikace. Dále byly porovnány 

teoretické zásady firemní kultury. Vše bylo zaměřeno na spolupráci, tým, vztahy a hodnoty 

společnosti. Pokud komunikace a kultura nebude považována za součást společnosti, tak 

mohou vzniknout určité problémy, které mohou mít negativní vliv na zaměstnance a tím i na 

celou společnost. 

Po porovnání teoretických zásad s praxí byly navrhnuty nové možné postupy ke 

zlepšení komunikace a kultury ve společnosti. Komunikace i kultura by měla být nastavena 

vedením tak, aby vyhovovala zaměstnancům i vedení společnosti zároveň. Pokud tohoto bude 

dosaženo, poté bude firma prosperovat a rozvíjet se. Zaměstnanci totiž musí cítit zapojení do 

své práce, klást důraz na profesní rozvoj a vnímat význam týmové spolupráce. Zároveň 

musejí být informování o dění ve firmě, aktualitách a budoucích aktivitách společnosti. Toto 

upevňuje důvěru ve vedení společnosti a posiluje jejich sounáležitost. 
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