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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat firemní kulturu a strategické řízení průmyslového podniku. První 

část je věnována vysvětlení pojmu firemní kultura. V návaznosti jsou charakterizovány prvky 

a definice firemní kultury, silná a slabá kultura a faktory, které tuto kulturu ovlivňují. V druhé 

části práce je uvedena definice strategie a jsou zde podrobně rozepsány strategické cíle, 

strategické řízení a jeho proces a vztah mezi firemní kulturou a strategií. 
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Abstract 

The goal of this bachelor work is to describe company culture and strategic industrial 

company management. The first part is devoted to explanation of company culture term. The 

following part describes elements and definition of company culture, strong and weak culture 

and the factors, which influence this culture. In second part of the work is explained the 

definition of strategy and there are described  strategic objectives in details, strategic 

management and his process and the relationship between company culture and strategy. 
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Úvod 

 Bakalářská práce pojednává o firemní kultuře a strategickém řízení průmyslového 

podniku, což jsou dva z klíčových faktorů, které mohou ovlivňovat chod jakékoli organizace, 

ať již v pozitivním či negativním smyslu. 

V minulých letech byla firemní kultura manažery a vlastníky podniků opomíjena. 

Manažeři se upnuli pouze na jediný cíl a to maximalizaci zisku. V současné době má firemní 

kultura trvalé místo mezi standardními zdroji hodnot podniku, a proto lze říci, že její 

závažnost z tohoto pohledu neustále roste.  

Vedení podniku by se mělo firemní kulturou více zabývat, protože firemní kultura 

významně ovlivňuje fungování podniku. Každý zaměstnanec je při konání své profese pro 

společnost jejím zástupcem, jenž v daný moment může rozhodnout o náhledu na společnost u 

mnoha klientů a dalších osob, které mohou být pro společnost významným partnerem 

v budoucí spolupráci. Za tímto účelem společnost zavedla etický zákoník zaměstnance a 

začala e více zajímat o firemní kulturu.  

Podnik, který se zaměřuje na okamžitou maximalizaci zisku, nepotřebuje firemní 

kulturu. Ovšem podnik, který chce být dlouhodobě finančně stabilní, firemní kulturu mít 

musí. 

Velkou pozornost musíme věnovat také strategickému řízení. Zejména ve velkých 

průmyslových podnicích, má studium strategického řízení značný význam. Vhodně zvolená 

strategie zaručí podniku budoucí úspěchy, které přinesou maximální využití nastávajících 

příležitostí a zároveň minimalizaci potencionálních rizik. Dobře strategicky řízený podnik, 

bude mít nejen ve všedním životě, ale i v případě další ekonomické krize daleko větší šanci na 

přežití, naději na udržení se na trhu, který je plný nelítostné konkurence, kde o podstatné části 

úspěchu rozhoduje spokojený zákazník. 

Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti firemní kultury a strategického řízení, 

poodhalit jejich vzájemnou provázanost a skutečnost, jak na sebe působí. Práce je rozdělena 

do dvou teoretických částí. V první části vymezuji pojem firemní kultury, zmiňuji se o tom co 

to firemní kultura vlastně je, jak ji definovali odborníci, kteří se touto problematikou zabývali, 

co představuje silná a slabá firemní kultura a jak jednotlivé faktory na firemní kulturu působí. 

V druhé části bakalářské práce se zaměřuji na strategické řízení. Podrobně popisuji cíle 
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strategického řízení, průběh procesu tvorby, strategickou analýzu a vztah mezi firemní 

kulturou a strategií. 
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1 Firemní kultura 

1.1  Kultura 

Pojem kultura v obecném slova smyslu značí:  „Specifický způsob organizace, realizace 

a rozvoje činností, objektivizovaný ve výsledcích fyzické i duševní práce.“ [11]                            

Do managementu byl tento pojem převzat z kulturní antropologie, kde jsou rovněž 

uplatňovány poznatky dalších disciplín, zejména sociologie a psychologie. I když se 

definováním pojmu kultura zabývalo mnoho desítek badatelů, k jednotné a obecné definici 

autoři nedospěli. Následující obrázek č. 1 znázorňuje vzestupně členěné úrovně chápání 

kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1.1 Kultura na vzestupné úrovni [4] 
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Kultura jako taková se předává z jedné generace na druhou. Kultuře se člověk učí a 

přizpůsobuje po celý život, stejně tak tomu je i ve firmě. V okamžiku, kdy do zaměstnání 

přijde nový pracovník, si musí na již zažitou kulturu vytvořenou svými spolupracovníky 

zvyknout a přizpůsobit se jí. [1] 

1.2  Firemní kultura 

Každý podnik je chápán jako výrobní, ale také jako sociální systém. Podnik je jako 

celek, brán za součást určitého typu kulturního systému. Pro úspěch celého podniku, práce 

manažera a jím vedeného kolektivu je podstatné, v jakém prostředí pracují, co je spojuje, jaké 

hodnoty sdílejí, jaká pravidla chování přijímají a do jaké míry se shodují jejich názory na 

nadcházející práci. Jde o podmínky, které zpravidla nazýváme firemní kulturou. Některými 

autory je firemní kultura označována jako organizační či podniková, ve své podstatě mají tato 

pojmenování stejný význam, tím pádem je jedno, jaký termín zvolíme. [2] 

Firemní kultura je považována za „software“ každé firmy. V podstatě záleží na ní a na 

jejím řízení, jak bude firma fungovat z hlediska své „lidské stránky“, jak rozvine a využije 

potenciál svých členů. Firemní kultura je často pokládána za příčinu nejrůznějších firemních 

problémů v oblasti organizace, spokojenosti klientů, obchodních výsledků nebo také motivace 

zaměstnanců.  V jiných případech jsou jí přičítány některé úspěchy v překonání krizí, tržní 

expanze, loajality zaměstnanců apod. Proto studium a znalost firemní kultury je jednou 

z podmínek správné analýzy organizačního chování a konec konců i správných metod řízení a 

vedení firmy jako celku, jednotlivých zaměstnanců i pracovních týmů. [14,19] 

Pojem firemní kultura se začal objevovat v 60. letech minulého století. Do popředí 

zájmu managementu se pak dostává koncem 70. a na počátku 80. let. Jednou z příčin proč se 

američtí manažeři a organizační teoretici zaměřili na filozofii japonských firem a jejich 

techniky řízení byl „japonský ekonomický zázrak“, který znamenal pro americkou ekonomiku 

velkou výzvu. Vyvstaly otázky ohledně efektivnosti západních způsobů organizačního řízení 

a ekonomičtí teoretici a manažeři zaměřili svou pozornost na kulturní aspekty firem.  

Veškeré činy lidí v podniku, nebo také způsob myšlení či celkovou vnitropodnikovou 

komunikaci, zahrnuje firemní kultura. Obvykle působí „pod povrchem“ a má podstatný vliv 

na přístup pracovníků k pracovnímu výkonu a na jejich chování vůči sobě navzájem i navenek 

podniku. Je ústředním faktorem při zavádění změn v podniku, záleží na lidech a na jejich 

způsobu myšlení, zda se zamýšlená změna ujme. [11] Firemní kultura dokáže odlišit jednu 
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společnost od druhé a vytváří vnitřní firemní klima.  Je také výsledkem minulých činností a 

zároveň omezujícím faktorem činností budoucích. Základní rysy firemní kultury vnášejí do 

průmyslového podniku už sami zakladatelé pomocí podnikatelského plánu, který obsahuje 

různé představy a strategie. Každodenním pracovním chováním jsou tyto hodnoty 

vyjadřovány v nejrůznějších návykových postupech – způsobu vnitropodnikové komunikace 

(např. pozdrav), přijímání, povyšování či odměňování zaměstnanců (obvyklý způsob oslavy), 

označování jejich statusu a prestiže (pracovní oblečení a vybavení kanceláře). Hmotný výraz 

tyto hodnoty nakonec nacházejí v nejrůznějších artefaktech (logo, kontakt s veřejností), které 

podnik charakterizují. [14] 

1.3  Definice firemní kultury 

Pokud jde o základní vymezení tohoto pojmu a jeho chápání, bývá v odborné literatuře 

uvedeno několik podobných definic a výkladů. Jednou z příčin, proč se názory na obsah 

pojmu firemní kultura tolik liší, je skutečnost, že tento pojem je studován v celé řadě vědních 

disciplín, které se liší svým předmětem a metodou práce. [14]  

Termín firemní kultura dle předních autorů můžeme chápat jako:  

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

problémů externí adaptace interní integrace, které se natolik osvědčili, 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.“ [18] 

„Vzorec názorů, hodnot a naučených způsobů zvládání situací založený na 

zkušenostech, které vznikly během historie organizací a jsou manifestovány v jejich 

materiálních aspektech a v chování členů.“ [5] 

„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 (výtvorech) materiální a nemateriální povahy.“  [11] 

„Soustava hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která sice nebyla nikde 

zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávané práce. Hodnoty 

se týkají toho, o čem se věří, že je důležité v chování lidí organizace. Normy jsou pak nepsaná 

pravidla.“ [2] 
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„Souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě 

udržovaných.“  [7] 

1.4 Funkce firemní kultury 

Firemní kultura (vědomě utvářená, předávaná zkušenými členy organizace atd.) se 

vysokou měrou podílí na konkurenceschopnosti organizace a pomáhá zvyšovat motivaci, 

výkon a obecně pracovní spokojenost členů organizace. 

Kultura firmy má dvě hlavní funkce:  

1. Vnější, kterou je  

 způsob adaptace podniku na okolní podmínky – sdílené a rozvíjené představy, přístupy 

a hodnoty výrazně ovlivňují to, jak se podnik dokáže přizpůsobit změněným 

podmínkám ve svém okolí, jak rychle a pružně dokáže reagovat na změněnou situaci 

trhu; 

 tvář podniku – způsob jakým se podnik prezentuje navenek a jakým je z venku 

vnímán. 

2. Vnitřní, kterou je 

 způsob integrace uvnitř podniku – způsob, pomocí kterého někdo nebo něco (nový 

zákazník, nový vztah k práci, nové technologické postupy) do podniku zapadnou nebo 

naopak, ujmou se nebo odumřou. V této souvislosti jsou klíčové normy chování, které 

kolektiv z uznávaných představ, přístupů a hodnot odvozuje; 

 průbojnost strategie průmyslového podniku – strategické záměry získávají svou 

životnost nejen z profesionality tvůrců při hledání podnikatelských příležitostí na trhu, 

nýbrž i z toho, nakolik jsou v souladu s podstatou kultury podniku. Shodná orientace 

strategie a kultury, neboli situace, kdy vžitá kultura podniku splývá se strategicky 

potřebnou kulturou, skýtá strategickým záměrům nebývalou průbojnost. Při rozporu 

v orientaci strategie a kultury je osud výsledků strategických snah takřka zpečetěn. 

[16] 

1.5 Prvky firemní kultury 

V odborné literatuře autoři vymezují a kategorizují prvky firemní kultury nejednotně. 

Nejčastěji jsou za základní prvky firemní kultury považovány: základní představy, hodnoty, 

postoje, normy a artefakty. Dalšími prvky, které můžeme rozlišovat, jsou mýty, rituály, 
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zvyky, hrdinové, jazyk, architektura a vybavení firem. Tyto prvky se nicméně většinou 

přiřazují k artefaktům ať již materiální nebo nemateriální povahy. 

1.5.1 Základní představy 

Základní představy považujeme za zafixované představy o fungování reality. Tyto 

představy lidé považují za pravdivé, samozřejmé a nezpochybnitelné. U člověka fungují zcela 

samozřejmě a automaticky, proto je velmi obtížné je určit. [11] 

1.5.2 Hodnoty 

Hodnoty jsou „uznávané chtěné a zavazující statky nebo ideje, působící na chování 

člověka.“  [16] Vyjadřují to, co je v daném podniku považováno za klíčové, žádoucí a čemu 

je přikládán význam.  Jsou vyjádřením obecných předností a umožňují klasifikovat chování 

na dobré a špatné, promítají se do rozhodování jednotlivce nebo organizace. Podle většiny 

autorů jsou hodnoty relativně stabilní a jsou základem firemní kultury. V praxi se můžeme 

setkat s problémem, kdy dochází k neshodám mezi deklarovanými hodnotami a skutečně 

zastávanými hodnotami. Příčinou tohoto nesouladu může být nerespektování firemní politiky 

a managementu organizace zaměstnanci. Pokud jsou hodnoty kolektivně přijímány, podporují 

tak firemní kulturu. [4,11]  

1.5.3 Postoje 

Postoje mají zásadní vliv na působení jednotlivce uvnitř organizace. Termín postoj je 

používán „ve vztahu k pozitivním nebo negativním pocitům, které se týkají nějaké osoby, věci 

či problému.“ [11] Na základě postojů můžeme predikovat sociální chování, připravenost a 

ochotu zodpovědně si plnit úkoly. Postoje výrazně ovlivňují produktivitu práce, proto je 

nutné, aby se na tento prvek manažeři více zaměřili. [14] 

1.5.4 Normy 

Normy jsou nepsaná pravidla, zásady chování v určitých situacích, které skupina jako 

celek akceptuje. Mohou se týkat pracovní činnosti, komunikace ve skupině, oděvu apod. 

Dodržováni norem je odměňováno, nedodržování se pak v rámci organizace trestá. Odměny 

či sankce mají především citový charakter.  Jestliže někdo normy nedodržuje, ostatní se 

k němu chovají chladně, odmítavě a omezují s ním komunikaci. Naopak ti kteří normy 

dodržují, jsou odměňováni akceptací, která se projevuje v přátelském a vstřícném chování. 

Normy chování mají pro daný podnik klíčový význam. Vymezují chování, které je v podniku 
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a není akceptovatelné, čímž regulují každodenní chování pracovníků a zajišťují stabilní a 

předvídatelné prostředí. [11] 

1.5.5 Artefakty 

Artefakty (výtvory) jsou zjevné projevy kultury, prostředí, způsoby, kterými lidé mluví, 

píší apod. Obecně můžeme artefakty dělit na artefakty materiální a nemateriální povahy. Na 

úrovni pracovního prostředí a na pracovních podmínkách, můžeme pozorovat projevy 

materiální podstaty. [15] K artefaktům materiální povahy můžeme přiřadit architekturu budov 

vzhled a úpravu firemních místností, logo, výroční zprávy firem, produkty, propagační 

brožury apod. K artefaktům nemateriální povahy patří především historky a mýty, firemní 

hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály. [11]  

Podrobněji můžeme artefakty rozdělit do čtyř kategorií:    

Historky a mýty – historky považujeme za „přibarvené“ příběhy vyprávěné v rámci 

organizace, které se odehrály v minulosti. Pramení ze skutečných událostí, ale často jsou 

podávány rozdílným způsobem, tudíž jejich obsah nebývá vždy totožný. Mýty jsou určité 

způsoby uvažování či výkladu, objasňující žádoucí či nežádoucí chování v organizaci.  

Nemají racionální základ, vznikají spíše proto, že lidé potřebují něčemu věřit.   

Zvyky, rituály a ceremoniály – jsou ustálené vzorce chování, jenž jsou uvnitř podniku 

udržovány a předávány. Zvyky snižují nejistotu zaměstnanců daného podniku, vytvářejí 

stabilní a předvídatelné prostředí a umožňují zaměstnancům vytváření vlastní identity. Za 

zvyky považujeme například oslavy narozenin, zvyky spojené s povýšením nebo s odchodem 

do důchodu. Rituály jsou od lidí očekávané společensky nezbytné projevy nebo činnosti 

počínaje pracovními schůzemi a způsobem jejich vedení po informační a kontrolní činnosti 

podniku. Ceremoniály jsou do detailů připravené slavnostní události, které se konají při 

speciálních příležitostech. [11,10]        

 Jazyk, nemyslí se tím jazyk národní, ale spíše pojmy zavedené v podniku, například 

jak se lidé mezi sebou oslovují na schůzích nebo při telefonických hovorech. Vyjadřuje sílu 

firemní kultury a odráží předpoklady a hodnoty, které jsou v podniku zastávané. [1,11]   

Hrdinové jsou to skuteční popřípadě vymyšlení lidé, kteří slouží jako model ideálního 

chování a jako nositelé tradic. Často jsou jimi zakladatelé společností. [10] 
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1.6 Silná a slabá firemní kultura 

Firemní kulturu často rozdělujeme na:  

 silnou firemní kulturu, 

 slabou firemní kulturu. 

Zejména v počátcích svého vývoje, firma potřebuje silnou firemní kulturu. Dává všem 

spolupracovníkům jasně najevo, jaké jednání je požadováno, jaké aktivity jsou žádoucí, 

přijatelné a jaké jsou zcela nepřijatelné a vyloučené. Většina zaměstnanců proto tyto 

požadavky široce přijímá a respektuje. Síla firemní kultury závisí na mnoha faktorech, 

například na velikosti a historii firmy, nebo jak dlouho firma působí na trhu. [17,19] 

Pokud přijala většina členů organizace jasná a jednoznačná pravidla pro chování, 

můžeme hovořit o silné firemní kultuře. Za výhodou silné firemní kultury můžeme považovat 

to, že zjednodušuje průběh vztahů uvnitř firmy i navenek. Síla se pochopitelně nejvíce 

projevuje v řízení a při rozvoji členů firmy jak zaměstnanců, tak i manažerů. Silná kultura 

napomáhá k lepší adaptaci a integraci nových zákazníku. Lidé se v ní snáze, rychleji a 

spontánně orientují. Další výhodou silné firemní kultury může být to, že urychluje a 

usnadňuje komunikaci. Zároveň zkracuje a zefektivňuje firemní procesy, zejména koordinaci. 

Pro vývoj a rozvoj firmy, může silná kultura však znamenat i riziko. Silná kultura dokáže 

regulovat i usměrňovat jednání lidí v organizaci. Čím více je kultura v organizaci silnější, tím 

má větší vliv na jednání manažerů. [3,17] 

Silná firemní kultura musí splňovat následující kritéria:  

 Pregnantnost – vystihuje jednotlivé oblasti firemní kultury. Dávají jasně, 

srozumitelně a přehledně najevo všem spolupracovníkům, jaké chování je 

považováno za přijatelné, žádoucí, očekávané a naopak, které je vyloučené a 

nepřijatelné. Je nutné, aby všichni spolupracovníci byli seznámeni s prvky 

firemní kultury, aby se setkávali s jejich existencí a vlivem v každé situaci, 

v každém okamžiku a na každém místě. [21] 

 Rozšířenost – s firemní kulturou by měli být seznámeni všichni zaměstnanci. Ve 

všech situacích by se měli setkávat s uplatňováním pravidel, standardů a hodnot 

firemní kultury. [15] 

 Zakotvenost – vyjadřuje, do jaké míry přijali jednotliví členové organizace 

obsah firemní kultury do svého vlastního hodnotového systému a jakým 
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způsobem se projevuje v jejich každodenním životě. V tu chvíli, kdy se firemní 

kultura stane nedílnou součástí každodenního jednání všech nebo alespoň 

většiny spolupracovníků, hovoříme o tom, že je silná. [19,14]  

Silná firemní kultura se vyznačuje těmito znaky: 

 Zprostředkovává a usnadňuje jasný pohled na podnikové hodnoty a normy a činí 

je tak přehledné a poměrně snadno pochopitelné. 

 Vytváří podmínky pro přímou a jednoznačnou komunikaci. 

 Umožňuje rychlé rozhodování. 

 Urychluje plynulou implementaci. 

 Snižuje nároky na kontrolu pracovníků. 

 Zvyšuje motivaci. 

 Zajišťuje stabilitu sociálního systému. 

Nejasné pravidla a cíle podniku, časté změny, ale i to, že různé osoby ve vedení podniku 

preferují různé hodnoty, tohle všechno vede ke slabé firemní kultuře. Slabá kultura způsobuje 

ve firmě časté konflikty, špatnou komunikaci mezi vedením a pracovníky, zmatek a nízkou 

výkonnost. Díky těmto nedostatkům vznikají větší nároky na kontrolu, motivace kolektivu je 

pak pracnější. Normy chování zde nejsou ucelené, proto ve slabé firemní kultuře existují 

odlišnosti. [3,17] 

K rozdělení na silnou a slabou firemní kulturu, se přiklání mnoho autorů. Ale ve 

skutečnosti se silná kultura může projevovat také mnoha negativními jevy. Tudíž se dělí na 

kulturu zdravou a nezdravou. 

Například Mallya popisuje zdravé a nezdravé firemní kultury. Zdravá firemní kultura 

má tyto charakteristiky [13]: 

 mezi zaměstnanci jsou sdíleny a zakořeněny hodnoty, 

 pro zlepšení výkonnosti, vedení organizace často zavádí nové strategie, 

 vedení společnosti věnuje hodně času komunikacím a posilováním hodnot své 

organizace, 

 vedení striktně dodržuje stanovené hodnoty, 

 vedení se zajímá o blahobyt všech zúčastněných skupin, 

 organizace je schopná, rychle se přizpůsobit změnám, 

 aby se zajistila lepší výkonnost, vedení organizace často zavádí nové strategie. 
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Nezdravou firemní kulturu popisuje takto:  

 uvnitř organizace má hodně subkultur, 

 vznikají vnitřní souboje a konflikty mezi odděleními, 

 velmi zřídka se vyskytují silné tradice, 

 pracovníci mají malou loajalitu k vizi a strategii, 

 v organizaci vládne odpor ke změnám. 

1.6.1 Determinanty firemní kultury 

Determinanty kultury představuje to, co na kulturu působí, co má na ni hlavní vliv a co 

ji předurčuje. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:  

 vnější vlivy, 

 vnitřní vlivy. 

Vnější vlivy mají kořeny mimo firmu. Mezi ně mohou patřit např.: geografická poloha, 

ekonomický systém, sociální systém, tržní pozice, legislativa, ekologie, úroveň vědy a 

systému. Vnitřní vlivy vycházejí z firmy samotné, např.: právní forma, historie podniku, 

předmět podnikání, majetek a velikost podniku, používané procesy, technologie, strategie 

podniku, zaměstnanci. Mezi nejčastější zdůrazňované determinanty firemní kultury patří: vliv 

prostředí (národní kultura, vliv podnikatelského a tržního prostředí), vliv profese, vliv 

zakladatele, vliv manažerů, vliv velikosti a délky organizace, vliv využívaných technologií.  

[16] 

1.7 Faktory ovlivňující firemní kulturu 

Firemní kultura je ovlivňována mnoha faktory, které mají nemalý vliv na chod celé 

organizace. Faktory, které ovlivňují firemní kulturu, můžeme rozdělit do dvou skupin:  

 vnější faktory, 

 vnitřní faktory. 

Do vnějších faktorů spadá rozvoj odvětví, do kterého patří podnik, konkurence, celková 

politika, díky které je utvářena sociální situace, sociální procesy a faktory, které spadají do 

oblasti technologických změn a rozvoj ekonomiky státu. 

Mezi vnitřní faktory se řadí především osobní profil řídících pracovníků, neboť uvnitř 

firmy jsou řídící pracovníci nositelé vzorců chování celé firmy. Důležité jsou i pracovní a 

organizační podmínky, ty totiž ovlivňují schopnost a ochotu lidí pracovat efektivně. Všechny 
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tyto prvky se projeví jak na klimatu ve firmě, tak i na prostorovém vybavení, na způsobu 

komunikace, ale i na celkovém chování mezi zaměstnanci. Řídící pracovníci mají největší 

podíl na organizační struktuře podniku, způsobu vytváření nových pracovních míst, ale také v 

péči o pracovníky. 

Obsah a síla firemní kultury je ovlivňována řadou faktorů. Jednotlivým vlivům autoři 

věnují více či méně pozornosti. Jsou tudíž klasifikovány rozdílnými způsoby. Mezi 

nejčastější vnější vlivy patří:  

Vliv národní kultury 

Po celé generace se sdílejí a předávají určité základní předpoklady, tradice, normy, 

hodnoty a vzorce chování. Důležitým zdrojem odlišností ve vnímání se tak stává písmo, 

jazyk, ale i myšlení, chování a náboženství. [11] 

Vliv podnikatelského a tržního prostředí 

Při utváření firemní kultury, má tento vliv klíčovou roli. Působení podnikatelského a 

sociálního prostředí, výrazně ovlivňuje kulturu organizace. Úspěšnost a existence firmy na 

trhu, je díky těmto faktorům silně ovlivňována. Výjimku však mohou být ty firmy, které mají 

monopolní postavení a které nepodléhají konkurenčním tlakům. [4,16] 

Mezi nejčastěji uváděné vnitřní vlivy patří:  

Vliv profese 

S tímto vlivem se setkáváme zejména v organizacích, které jsou profesně stejnorodé a 

zabývají se příslušným předmětem činnosti. Jakákoliv profese v sobě nese určitou specifickou 

kulturu. Ta se může projevovat různými způsoby organizace práce, specifickým jazykem, 

zvyky a rituály.  

Vliv zakladatele/vůdce 

Zakladatelé organizace mají důležitou roli při udávání základních hodnot a 

předpokladů.  Tyto hodnoty výrazně ovlivňují obsah kultury a to zejména v počátečním 

období vzniku podniku. Pokud se firma na trhu drží dlouhodobě, jeho firemní kultura je 

formulována na základě norem chování, silného a uznávaného vůdce. [11] 
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Vliv velikosti a délka trvání existence organizace 

Vývoj podniku prochází určitými životními fázemi, které souvisejí se zráním organizace 

a jejím růstem. Majitele firem zpočátku považujeme za nositele firemní kultury. Evoluční fáze 

organizace podle Scheina, můžeme nejjednodušeji rozdělit na: 

 počáteční fázi, 

 střední věk organizace 

 fáze organizační zralosti. 

V počáteční fázi představuje důležitou roli zakladatel podniku. Kultura je zde důležitým 

zdrojem síly a energie. Za typické rysy můžeme považovat přizpůsobivost a schopnost 

improvizace. 

Druhou fázi Schein nazval jako střední věk organizace. Správně zavedený a fungující 

podnik pro svůj budoucí vývoj musí udržet svůj růst a neměnný výkon. Proto je nutné 

zakládat na strategických rozhodnutích – jako například na rozvoji nových produktů, expanzi 

na nové trhy apod. Pro podnik je nutné zavedení pevné organizační struktury, jasnějších 

předpisů, regulací a koordinací. V okamžiku, kdy podnik výrazně roste, ztrácí se společné cíle 

a prvotní smysl existence. 

S fázi organizační zralosti přichází období interní stability. V podniku jde především o 

dodržování standardů v postupech, o snahu bránit svou kulturu, uctívat minulost a tradice, 

které jsou zdrojem sebevědomí. Některé aspekty kultury se stávají nefunkční. Schein 

poukazuje na dvě možnosti, které může podnik využít: možnost proměny nebo možnost 

destrukce. Pro podnik by mělo být prioritní snadné přizpůsobování měnícímu se prostředí a 

nalezení a udržení rovnováhy mezi vnitřními a vnějšími silami. [11,18] 

Vliv technologií 

Technologie nejčastěji ovlivňují pracovní procesy, interní chod organizace ale i chování 

podniku navenek. Způsob komunikace uvnitř organizace je nejvíce ovlivňován zejména 

vybaveností výpočetní techniky a výstavbou počítačových sítí. Elektronické obchodování 

napomáhá podniku lépe komunikovat se svými zákazníky. V mnoha podnicích dochází 

k úbytku ústní komunikace se zákazníky, příčinou jsou moderní komunikační technologie. 

Které napomáhají k vzniku virtuálních podniků. Pracovníci jsou spolu v kontaktu převážně 

prostřednictvím elektronické formy. Firemní kulturu můžeme determinovat pomocí značného 

vývoje informačních a komunikačních technologií. Pokud usilujeme o úspěšný chod podniku, 
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musíme klást důraz na technologii. [11] Podle toho jakým způsobem jsou v podniku úkoly 

předváděny, významnou roli hrají: typ, kvantita, úroveň, a využití dostupných technologií. 

Způsob, jakým je daný úkol proveden, je výrazně ovlivňován nebo pozměňován především 

technologií. [4] 
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1.8 Kritické zhodnocení 

Firemní kultura je souhrn všech tradic, zvyků, pravidel, stylů oblékání, komunikace a 

práce, které podnik vytváří. Je to oblast chování a činností, jenž podnik ve svém okolí vytváří, 

jeho styl řízení, důvěra na pracovišti a mnoho dalších záležitostí, které se podniku dotýkají.

 Firemní kultura má značný vliv na vedení společnosti, na zaměstnance, dodavatele, 

odběratele, na obchodní partnery a na všechny ostatní, kteří s firmou přijdou do styku, neboť 

jejich pohled na společnost významně ovlivňuje právě firemní kultura.  

Silná firemní kultura přináší určité výhody pro danou společnost, které jsou při jejím 

fungováním neocenitelné a jsou základem její existence. Tato kultura má pozitivní vliv jak na 

činnosti zaměstnanců, jejich pracovní návyky a věrnost, tak na postoj k činnostem, které 

provádějí a jejich chuť pro daný podnik něco vytvářet a být součástí jeho prosperity a růstu.  

Nelze ale říci, že by silná firemní kultura automaticky znamenala pro dané podniky 

přínos a efektivní práci. V určitých situacích můžeme najít i negativní stránky silné firemní 

kultury. K častým stránkám, které mohou negativně ovlivňovat cestu podniku k prosperitě 

patří například sklon k uzavřenosti a neochota podílet se na změnách, vedoucích k lepší 

budoucnosti. Jestliže je firemní kultura silná, její hodnotový systém vžitý a podnik si stabilně 

vytváří dobré zisky, ukazuje se neochota poslouchat a sledovat vnější a vnitřní signály, kritiky 

a varování, které jsou v nesouladu se stávající firemní kulturou. Tyto signály a varování 

bývají úmyslně přeslechnuty a bývají řadou zaměstnanců i manažerů odmítány. Silná firemní 

kultura má sklon setrvat na tradičních a osvědčených hodnotách a normách, což vede ke snaze 

vyvarovat se změnám a novým orientacím, které nejsou v souladu se stávající firemní 

kulturou. Skutečnost, že stávající firemní kultura vedla v současnosti podnik k prosperitě a 

výkonnosti vede často ke společnému úsilí vyhnout se kritice, konfliktům, novým myšlenkám 

a změnám, ač jsou mnohdy pro budoucnost podniku klíčové. Nové myšlenky, názory a 

návrhy bývají velmi rychle zavrhnuty, pokud jen nepatrně překračují rámec stávající firemní 

kultury. 

Ideální firemní kultura neexistuje, každý podnik si musí firemní kulturu vytvořit ke 

svému obrazu tak, aby byla co nejvhodnější a co nejefektivnější v prostředí, ve kterém se 

pohybuje. V každém podniku by se měla vyskytnout snaha a úsilí, která by napomohla 

k vytvoření zdravé a vhodné firemní kultury. Vedení podniku by mělo absolvovat manažerské 

školení, které by zvýšilo schopnost pečovat o firemní kulturu. Firemní kultura by měla být 
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silná, zdravá a zaměřená na zákazníka. Jen za těchto předpokladů může firemní strategie 

fungovat. 

Podnik by se měl obklopovat schopnými lidmi a měl by využívat jejich potenciálu. Měli 

bychom dbát na jejich názory a zabývat se jejich nápady, které by podniku mohly prospět. 

Podnik, který disponuje mladým kolektivem, kde lidé jsou přizpůsobivější, mají větší chuť 

učit se novým věcem a jsou celkově dynamičtější, mohou pro podnik představovat jisté 

nebezpečí z hlediska nedostatku zkušeností, proto by vedení podniku nemělo zanedbávat 

školení svých pracovníků, mělo by jim umožnit rozvoj a profesionální růst. Zavedení 

pravidelných pracovních porad by zlepšilo komunikaci a informovanost podniku. V některých 

podnicích se setkáváme se špatným oceňováním zaměstnanců. Podnik by měl oceňovat své 

zaměstnance podle jejich schopností, jelikož zaměstnanci jsou nejvýznamnější složkou pro 

správné fungování podniku.  

Pouze podnik, který je založen na výkonných a schopných zaměstnancích, kteří jsou pro 

podnik ochotni leccos obětovat, je schopný obstát v konkurenčním prostředí, posouvat se ve 

vývoji dopředu a vytvořit stabilní subjekt pro budoucnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 Strategické řízení průmyslového podniku 

K osvětlení pojmu strategické řízení, je nezbytné se podívat na řízení dnešních firem, 

podniků a organizací z většího nadhledu. Jednou z částí řízení úspěšného průmyslového 

podniku je vlastní strategické řízení. V  dnešní době je zobrazováno odborníky jako tzv. 

trojrozměrná pyramida řízení, která je obecně definována, jako souhrn metod nebo postupů, 

které musí vrcholový management zvládnout k dosažení cílů podniku (viz kapitola 2.3). 

2.1 Vymezení pojmu strategie 

V oblasti současného managementu považujeme slovo strategie za nejčastěji 

skloňovaný pojem. Existuje celá řada pohledů na význam a chápání strategie, tudíž není 

možné uvést pouze jednu definici.  

Podíváme-li se do historie na původ slova strategie, zjistíme, že vzniklo z řeckého slova 

„strategos“, což znamená vůdce. [14] Již ve starověkém Řecku byla využívána strategie 

především ve vojenské vědě a umění. Až do počátku 20. století byla úzce spojená 

s plánováním vojenských operací a taktikou vedení bitev. [21] V průběhu minulého století se 

pojem strategie výrazně rozšířil z vojenské terminologie do oblasti řízení podniku. Postupně 

vznikala celá řada definicí, které se lišily podle přístupů odborníků k chápání strategie.  Na 

strategii podniku lze pohlížet z několika hledisek - tradiční a moderní pojetí. Podle tradiční 

definice nahlížíme na strategii, jako na dokument, v němž jsou dlouhodobě určeny cíle 

podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění 

daných cílů. [15] Naopak moderní definice chápe strategii jako připravenost na budoucnost. 

Ve strategii jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a 

rozmístění firemních zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů, takovým způsobem aby 

strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám zdrojů a schopností a současně 

odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku. [6]  

Nezbytnou podmínkou pro přežití jakéhokoliv podniku, je nutnost zpracování kvalitní 

strategie a systém její realizace. K tomu aby podnik dosáhl svých cílů, je nutné vypracovat 

strategii sestávající z marketingové strategie, kompatibilní technologické strategie a strategie 

zásobování. [10] 
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2.2 Strategické cíle 

„Strategický cíl je žádoucí stav, jehož má být v určité budoucnosti dosaženo a který lze měřit 

příslušnými kvalitativními nebo také kvantitativními ukazateli.“ [10] 

Strategické cíle jsou ve většině průmyslových podnicích vyjadřovány ve finančních i 

nefinančních ukazatelích. Firemní cíle jsou dosahovány především pomocí produktových cílů. U 

každého produktu je podstatné určit jeho hlavní ekonomický cíl. Jedná se především o objem prodeje, 

tržby z prodeje, nákladovou a investiční rentabilitu, tržní podíly aj. Tyto cíle by měli být náročné, 

hierarchicky uspořádané, ale i reálné. Strategické cíle tvoří nejen podstatu strategií, ale především jsou 

součástí jejich obsahu. V tržní ekonomice je vrcholovým cílem průmyslového podniku, dosáhnout 

dlouhodobé maximalizace zisku. V podnikové praxi to ale není jediný cíl, i když dominuje. 

Stanovené cíle by se měly vyznačovat tak, aby splňovaly pravidlo SMART [10]: 

 S (stimulating) specifické - cíle musí motivovat k dosažení co nejlepších výsledků. 

 M (measurable) měřitelné - dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné. 

 A (acceptable) akceptovatelné - cíle by měly být přijatelné i ze strany těch, kdo je 

budou plnit. 

 R (realistic) reálné - cíle by měly být reálné a dosažitelné. 

 T (tild) termínované - cíle musí být splněné v daném čase. 

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující volbu strategických cílů patří [9]: 

 vliv prostředí, v němž podnik působí, 

 očekávání důležitých „stakeholders“, 

 objem dostupných výrobních faktorů, 

 interní vztahy, 

 schopnosti manažerů, 

 minulý vývoj podniku. 

Strategické cíle charakterizují, čeho chce průmyslový podnik dosáhnout. Dávají smysl 

stanovenému poslání a jsou pomocníkem při definování strategie. Všechny cíle by nakonec měly 

směřovat k jednomu- k maximalizaci bohatství vlastníků podniku. [6] 
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2.3 Strategické řízení 

Řízení bývá nejčastěji v odborné literatuře zobrazováno jako trojrozměrná pyramida, 

kde na vertikále (ose Y) jsou zachyceny jednotlivé hierarchické úrovně řízení:  

 strategické, 

 taktické 

 operativní. 

Jednotlivé úrovně se od sebe liší mírou zodpovědnosti, kompetencí při stanovování a 

realizaci cílů podniku. Strategická úroveň na základě dlouhodobých cílů, zadává jednotlivé 

úkoly a cíle vrstvě jí přímo podřízené tedy, taktickému řízení, která je dále předává vrstvě 

operativní. Čím výše se nacházíme v jednotlivých úrovních, tím jsou delší časové úseky pro 

zpracování dílčích problémů. Ve strategickém řízení se pracuje s dlouhodobými plány v 

řadách let. Zatímco u nejnižší vrstvy uvažujeme o dnech i o kratších časových jednotkách. 

[19] 

 

Obrázek 2.1: Pyramida řízení [9] 

 

1. Operativní řízení 

Operativní řízení znázorňuje poslední, nejnižší článek v hierarchii podnikového řízení. 

Pojednává o manažerských aktivitách, které se zaměřují na realizace taktických záměrů. 

Jedná se o detailní řízení v krátkém časovém horizontu ve čtvrtletí a měsících. Provádí se 

zejména na nejnižších pracovních úrovních (pracoviště, dílny, pracovníci). 
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2. Taktické řízení 

Od strategického řízení se obzvláště liší užším záběrem, nižším stupněm neurčitosti a 

nejistoty, vyšším stupněm podrobnosti a také kratším časovým horizontem. Úkolem 

taktického řízení je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější 

realizaci strategie podniku. Toto řízení je uskutečňováno zejména na nižších pracovních 

úrovních (divize, závody, provozy). Předpisy jsou zde dobře známé a problémy jsou dobře 

strukturované. 

3. Strategické řízení 

Strategické řízení je souhrn manažerských rozhodnutí, která výrazně ovlivňují 

dlouhodobou výkonnost podniku. V důsledku obecných vývojových trendů jako je 

globalizace, informatizace, ekologizace aj. se před podniky objevují stále nové příležitosti. 

Uplatňování vhodného strategického řízení vede k tomu, aby bylo možné tyto trendy zachytit, 

ale i využít dlouhodobě ve prospěch podniku. Zásadním úkolem strategického řízení je 

definování strategií a kontrola jejich realizace, z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat mu 

vlastní kapitolu. [19] 

Strategické řízení 

„Strategické řízení zahrnuje soubor činností vedoucích pracovníků, jehož výsledkem je 

definování cílů, stanovení jejich dosažení, realizace a kontrola.“ [10] 

Strategické řízení považujeme za složitý nekončící proces, jehož záměrem je rozvíjení a 

udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku a měnícími se podmínkami tržních 

příležitostí. [19] Jeho klíčovým posláním je formulace a realizace strategie a rovněž 

formulace cílů a jejich celopodnikové dodržování. Jakékoliv strategické řízení probíhá 

v soustavě tří souřadnicových os, jimiž jsou čas, prostor, a souhrn materiálních i morálních 

sil. Strategické řízení má důležité postavení v řízení průmyslového podniku. Zahrnuje nejen 

ujasnění výchozí situace, její komplexní vyhodnocení, odhad vlastních možností, ale i 

formulaci alternativ a zvolení konkrétních cest k realizaci cílů. Pro existenci průmyslového 

podniku má rozhodující význam správné stanovení strategie. [9] 
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M. Keřkovský  a O. Vykypěl uvádějí, že: „Strategické řízení je mix základních 

manažerských činností a to plánování, organizování, vedení a kontroly.“ [9] 

 Plánování - plánování je obecný proces vyjádření věcných cest a cílů k jejich 

dosahování. [21] 

 Organizování - organizování je činnost, která vede k uspořádání prvků a vztahů 

mezi nimi. Vede také k zavedení specifického řádu v organizovaném objektu.  

 Vedení - hlavním úkolem vedení je přimět pracovníky dělat věci ochotně, 

s nadšením a za účelem dosažení plánovaných cílů. 

 Kontrola - kontrola je sledování skutečných výsledků, chování podniku, 

srovnání skutečných a plánovaných hodnot. Skutečný stav můžeme zjistit osobní 

kontrolou, z hlášení a zpráv podřízených nebo ze zdrojů mimo organizaci. [13] 

Mezi specifika strategického řízení patří:  

 převážná část informací pochází z externích zdrojů, 

 strategické cíle mají celofiremní význam a platnost, 

 managament má mít celofiremní rozhled a orientaci na okolí podniku, 

 dosažení cíle je možné klasifikovat až s delším časovým odstupem, 

 špatně strukturované problémy, jejichž řešení je založeno zejména na intuici. 

Prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií se uskutečňuje strategické 

řízení. Hovoříme o strategickém cyklu, který tvoří tyto etapy: 

 přesvědčení podnikatele o nutnosti strategie, 

 stanovení mise a vize firmy, 

 strategická situační analýza, 

 stanovení strategie, 

 implementace strategie a hodnocení její úspěšnosti. 

Pokud usilujeme o to, aby náš průmyslový podnik byl strategicky řízen, měli bychom 

postupně provést všechny uvedené etapy strategického cyklu. Strategické řízení není nikdy 

ukončený proces, avšak jedná se o proces, který se v určitých cyklech opakuje. [13] 

2.4 Proces strategického řízení 

Jedním ze způsobů, jak nahlížet na strategické řízení průmyslového podniku, je vnímat 

tento pojem jako soubor po sobě jdoucích a na sebe navazujících procesů. Na tvorbě strategie 

se nepodílí jeden člověk, nýbrž celý tým lidí podniku. Jednoduše řečeno, strategie je nutná 
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k tomu, aby průmyslový podnik byl schopný dlouhodobě vydělávat peníze. Na strategii 

můžeme pohlížet jako na řízenou změnu, kterou zaměstnanci mohou vnímat jako zlo, jenž 

může ovlivnit jejich zavedené zvyky a chování. [8] 

Proces strategického řízení by neměl být jen posloupností řádných kroků. Pro 

pochopení, jak takový proces probíhá v různorodých podnicích, je Tahaddeus Mallya 

rozděluje do pěti fází [13]:  

 identifikace mise, 

 vize a poslání organizace, 

 analýza okolí organizace, 

 formulování strategie. 

„První fáze zahrnuje identifikaci současných podnikových misí a cílů. Má za úkol zjistit 

skutečný stav strategického řízení v dané společnosti a určit přesně, čeho chce firma 

dosáhnout, určit její hlavní důvod existence.“ [13] 

„Druhá fáze se zabývá strategickou analýzou vnějšího, odvětvového a vnitřního 

prostředí organizace.          

 Při analýze vnějšího nebo obecného prostředí organizace se snaží najít okolní faktory 

a jejich vliv na fungování organizace. 

Analýza odvětvového nebo konkurenčního prostředí zohledňuje hrozbu potenciálních 

konkurentů, sílu zákazníků a dodavatelů, hrozbu substitutů a úroveň konkurenční rivality. 

V rámci analýzy interního okolí organizace vedení zajišťuje, jaký je stav všech aktivit uvnitř 

organizace a jaká je jejich provázanost v rámci celého hodnotového řetězce. Analýza 

vnitřního prostředí zahrnuje identifikaci a evaluaci (hodnocení, vyhodnocení) současné mise, 

strategické cíle a výsledky, ale také hlavní silné a slabé stránky organizace. Vedení se snaží 

určit klíčové oblasti, které potřebují více pozornosti nebo priorit.“ [13] 

Tvorba strategie vyžaduje dobrou znalost nejen okolí průmyslového podniku, ale i 

podnik samotný, možných změn, jejich vlivů na podnik a schopnost podniku na tyto změny 

reagovat přijatelným způsobem. Znalost budoucího prostředí i průmyslového podniku, by 

měla umožnit vhodně uskutečněná strategická analýza, o které se zmíním v následující 

kapitole. 

 „Třetí fází je formulace strategie pomocí jasného souboru odůvodněných opatření, 

která má za úkol zhodnotit dosavadní mise a cíle organizace a také stanovit nápravu, pokud 
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došlo k odchylce od původního očekávání. Při formulaci se vedení snaží modifikovat současné 

cíle a strategie organizace tak, aby byla úspěšnější. Zahrnuje vytvoření udržitelné 

konkurenční výhody, protože současné výhody jsou neustále pod tlakem konkurencí.“ 

 „Čtvrtou fází je implementace strategie, která se zabývá sladěním organizační 

struktury, systémů, procesů atd. se zvolenou strategií.“ [13] 

Úloha marketingu ve strategickém řízení organizace je nenahraditelná. Marketingové 

strategie charakterizují směr, který bude organizace sledovat v určitém časovém období. Při 

zpracování marketingové strategie vycházíme z připravených analýz vlastního průmyslového 

podniku, trhu, konkurence, ale i ze závěrů marketingových výzkumů. Je nutné identifikovat 

několik variant strategií a vybrat z nich tu nejvhodnější. Snažíme se objevit výhody 

průmyslového podniku před konkurencí při získávání zákazníků. 

 „Poslední fází je evaluace (hodnocení) a kontrola strategie, která má za úkol 

kontrolovat a monitorovat vývoj implementace zvolené strategie a iniciovat nápravný krok, 

pokud je nutný.“ [13] 

2.5 Strategická analýza  

Strategická analýza by se měla uzpůsobit konkrétní situaci průmyslového podniku. 

Závisí na atraktivitě odvětví podniku, tržním životním cyklu výrobků, vztahu podniku 

s okolím, organizační struktuře, velikosti podniku atd. Ke zvolení správné metody analýzy, je 

vždy rozhodující velikost průmyslového podniku. Strategickou analýzu lez nejčastěji rozdělit 

do dvou druhů analýz: externí a interní. 

2.5.1 Externí analýza 

Záměrem externí analýzy je poznat faktory vnějšího prostředí, které mají dopad na 

činnost průmyslového podniku.  S pomocí externí analýzy leze získat informace o současných 

i budoucích příležitostech a hrozbách podniku. Tato analýza lze rozdělit na následující dva 

druhy analýz: analýza makrookolí, analýza mikrookolí. 

Analýza makrookolí 

Jedná se o analýzu faktorů, vnějšího prostředí podniku, jenž podnik nemůže ovlivnit 

(jsou dané odvětvím nebo celkovým stavem vnějšího prostředí). [6]                           
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Mezi nejčastěji používané nástroje analýzy makrookolí považujeme:  

 metodu PEST, 

 metodu „4 C“. 

Metoda PEST 

Pomocí této metody lze rozebrat faktory vnějšího prostředí, které by mohly znamenat 

budoucí příležitosti či hrozby pro daný průmyslový podnik. PEST analýza v sobě zahrnuje 

nejdůležitější faktory makrookolí: politické a legislativní, ekonomické a kulturní, technické a 

technologické. 

 P – Political (politické faktory) 

 E – Economical (ekonomické faktory) 

 S – Social (sociální faktory) 

 T – Technological (technologické faktory)  

 Politické a legislativní faktory zahrnují regulace vývozu a dovozu, daňovou politiku, 

bezpečnost práce, politickou stabilitu, stabilitu vlády, systém politických stran atd. Členství 

dané země v Evropské Unii je nezanedbatelnou součástí, která může přinášet jak příležitosti, 

tak i hrozby. 

 Ekonomické faktory hodnotí faktory místní, národní a světové ekonomiky. Jedná se 

především o míru inflace, úrokovou míru, rozpočtový deficit, výši DPH, průměrnou mzdu, 

atd.  [2] 

 Sociální a demografické faktory zahrnují průměrný věk, růst populace, životní styl, 

mobilitu a úroveň vzdělání. „Tyto elementy jsou výsledkem kulturních, ekonomických, 

demografických, náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života člověka.“ [10] Při 

zvládnutí tohoto faktoru se průmyslový podnik, může se dostat do velké výhody v boji o 

zákazníka. 

 Technické a technologické faktory se týkají celkového stavu technologie, rychlosti 

zastarávání a nových objevů. Jsou významné hlavně pro svoji inovační činnost, aby podnik 

nebyl zaostalý. Jejich vznik může zřetelně změnit síly v konkurenčním prostředí.  

Tyto faktory mají různou váhu pro průmyslové podniky, které se zabývají různými 

činnostmi. Jednotlivé vlivy se mění v průběhu času, tudíž mohou pro podnik postupně ztratit 

nebo zvýšit svou důležitost. Proto je vhodné jejich vývoj sledovat a konat patřičné závěry.  
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Metoda „4 C“ 

Záměrem této metody je motivovat manažery, aby se zabývali širšími souvislostmi, 

často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemným propojením. Metoda je vhodná pro 

průmyslové podniky, kterým již domácí trh nestačí a usilují vstoupit na další trhy. [19] 

 Customers – zákazníci - zaměření je hlavně na požadavky zákazníků a 

marketingovou strategii.  

 Country – národní specifika - náleží sem obchodní politika, technické standardy 

a kulturní normy jednotlivých zemí. 

 Cost – náklady - u nákladů v první řadě zkoumáme náklady na vývoj, výnosy 

z rozsahu a náklady na dopravu. 

 Competition – konkurence - tato skupina zahrnuje globální konkurenci a 

provázanost činností. 

 Analýza mikrookolí 

Zahrnuje faktory, které může průmyslový podnik svou činností ovlivnit. Jedná se o 

přímé faktory podniku, což jsou dodavatelé, odběratelé, konkurence, atd. Tato analýza nám 

napomáhá k analyzování konkurence, eventuálně konkurenceschopnosti podniku v odvětví, 

ve kterém průmyslový podnik podniká. Nejrozšířenějším nástrojem pro analýzu mikrookolí 

podniku je Porterův model konkurenčních sil. 

Porterův model konkurenčních sil 

Podle známého autora M. Portera závisí ziskovost odvětví na pěti faktorech, které 

ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice v daném odvětví. Porterům model je zaměřený 

na základní struktury daného odvětví, které mohou pracovat jako hnací síla konkurence 

daného podniku. Jde o velmi často používanou metodu analýzy mikrookolí organizace. 

Hlavním důvodem je to, že model umožňuje dostat se do struktury daného odvětví a poznat 

faktory, jenž jsou důležité pro konkurenční organizace. Porterův model konkurenčních sil 

hodnotí těchto pět základních faktorů [6]: 

 Konkurence v odvětví – udává, jak velká rivalita vládne v daném odvětví. Pokud 

je tato konkurenční síla slabá, podniky mají šanci zvýšit ceny a dosáhnout tak 

většího zisku. Jestliže je tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. 

 Potencionální nová konkurence – za potencionální konkurenty považujeme 

podniky, jenž si v současné době nekonkurují v daném mikrookolí, avšak mají 
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schopnost se konkurenty stát. Hrozba konkurenční síly potencionálních 

konkurentů závisí na výši bariér vstupu na trh, tudíž na řadě faktorů, které brání 

podniku prosadit se v daném mikrookolí. Pokud dojde k překroční bariér, 

dochází k podstatnému zvýšení nákladů. Čím vyšší jsou bariéry vstupu, tím 

vyšší náklady musí případní konkurenti vynaložit. 

 Dodavatelé – v některých případech dodavatelé mohou působit jako hrozba, 

dokážou zvyšovat ceny a podnik tak musí toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit 

na nižší kvalitu. Obojí vede k úpadku zisku. Naopak slabí dodavatelé přinášejí 

podniku možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu. Podnik tedy jako 

kupující závisí na schopnostech dodavatelů.  

 Odběratelé – zde se hodnotí vyjednávající síla odběratelů (zákazníků). 

 Substituce – existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující 

ceny, za kterou podnik prodává, a tím limituje i ziskovost podniku. Pokud mají 

výrobky podniku nedostatek blízkých substitutů, pak mají podniky příležitost 

zvýšit ceny i výsledný zisk. 

 

Obrázek 2.2: Porterům model konkurenčních sil [6] 

2.5.2 Interní analýza 

Hlavním úkolem interní analýzy je uskutečnit objektivní zhodnocení současného 

postavení průmyslového podniku. Jde o snahu identifikovat, v čem podnik exceluje a co není 

jeho silnou stránkou. Interní analýza zahrnuje hodnocení těch veličin, které jsou uvnitř 

analyzovaného podniku a vytváří bázi, na které bude analýza provedena. [13] 
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Mezi metody interní analýzy podniku patří:  

 portfolio analýza – matice BCG, matice GE, 

 finanční analýza, 

 analýza zdrojů a jednotlivých funkčních oblastí, 

 McKinseyova analýza „7 S“, 

 evaluace dosavadní strategie.  

BCG Matice je pojem, který označuje portfoliový model strategie. Na jeho vzniku se 

podílí americká společnost „The Boston Consulting Group“ odtud pochází název BCG. 

Matice slouží především manažerům společností, jako pomoc při řízení a rozhodování se o 

zdrojích. Uplatnění matice probíhá ve třech krocích: 

 rozdělení podniku na strategické podnikatelské jednotky (SPJ) 

 vzájemné srovnání jednotlivých SPJ a jejich přínosů, 

 rozvoj strategických cílů s ohledem na jednotlivé SPJ. 

V této matici na vertikální ose zapisujeme skutečný růst trhu za určité období a na 

horizontální ose relativní tržní podíl (je to poměr tržby podniku k tržbám největšího 

konkurenta v odvětví, eventuálně několika nejsilnějším konkurentům). Tempo růstu trhu je 

vyjádřeno v procentech. [19] 

Strategické podnikatelské jednotky jsou rozděleny do čtyř kvadrantů, na základě toho 

jaký podíl na trhu jednotlivé SPJ zaujímají a jaký se očekává rozvoj konkurenčního okolí. 

Kvadranty BCG matice se nazývají:  

 Hvězdy (Stars) – jedná se o produkty a služby s vysokým tempem růstu a 

velkým podílem na trhu. Hvězdy jsou našimi silnými kartami pro budoucnost.  

 Otazníky (Question marks) – jedná se o produkty a služby, které mají malý podíl 

na trhu, ale rostoucí tendenci. Převážná většina produktů služeb začíná svou 

existenci v této skupině. Vždy doufáme, že otazníky se mohou stát hvězdami. 

 Dojné krávy (Cash cos) – jedná se o produkty a služby s vysokým podílem na 

trhu a s nízkým nebo žádným stupněm růstu. Produkty a služby této skupiny, 

jsou na trhu hodně známé.  

 Hladoví psi (Dogs) – jedná se o produkty a služby neperspektivní, nerozvíjející 

se, téměř nezajímavé, díky svému nízkému tržnímu podílu a nízkému tempu 

růstu trhu. Měli bychom zvážit, zda s produkty a službami, které patří do této 

skupiny pokračovat, nebo je utlumit či zcela opustit. 
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Obrázek 2.3: BCG matice [6] 

Důležitou analýzou je rovněž analýza zákazníka, jelikož průmyslový podnik musí 

nabízet nejen výrobky, nýbrž i služby dodávající přidanou hodnotu požadovanou jejími 

zákazníky. Je nutné pochopit, kdo jsou naši zákazníci a co chtějí. Efektivnější uspokojení 

potřeb zákazníků rovněž napomáhá k získání výhody nad našimi konkurenty. Je nutné, aby se 

této analýze věnovala náležitá pozornost, každý průmyslový podnik si na jejím základě může 

upevňovat vztahy se stávajícími zákazníky. 

Zákazníka můžeme považovat, jak za konečného spotřebitele výrobků či služeb, tak i za 

obchodního partnera, který je schopen dostat příslušný výrobek ke konečnému spotřebiteli. 

Některé podniky mají výhradně konečné spotřebitele výrobků, jiné dodávají jen dalším 

firmám, jenž výrobek upraví a dodají konečným spotřebitelům výrobky s přidanou hodnotou. 

Jiné průmyslové podniky dodávají pouze zboží přes distribuční články a další mohou mít 

všechny skupiny zákazníků. Pokud by podnik neměl žádné zákazníky, není důvod pro jeho 

existenci. Je nutné, aby si podnik vážil svých zákazníků a náležitě se o ně staral. 

2.6 Vztah mezi firemní kulturou a strategií 

Firemní kultura je významným subsystémem, který je přítomen v organizaci a 

umožňuje ovlivňovat výkonnost organizace. Pomocí funkcí, které v rámci organizace 

naplňuje, má vliv na chování lidí uvnitř organizace i na chování organizace navenek vůči 

prostředí. Významnými subsystémy, s nimiž je firemní kultura ve vzájemných vztazích jsou 

především strategie a organizace. Podle Keřkovského a Vykypěla považujeme za klíčový 

prvek pro úspěch či neúspěch podnikání strategii. Vývoj a realizace strategického plánování je 
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však záležitostí lidí, jenž jsou nositeli určitých domněnek, hodnot, názorů a norem chování.  

Jsou tedy nositeli kultury organizace a promítají ji do své formulace strategie. Firemní kultura 

tak výrazně ovlivňuje formulaci strategie organizace.  

Strategické plánování se provádí v organizaci, ve které již nějaká firemní kultura 

existuje. V dynamickém a konkurenčním prostředí, ve kterém dnes průmyslové podniky 

působí, nabývá firemní kultura na významu a vztah mezi kulturou, strategií a prostředím se 

stává klíčovým. [11] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4: Vztah strategie, kultury a prostředí [11] 
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2.7 Kritické zhodnocení 

Jedním z klíčových nástrojů strategického řízení podniku je dobře zpracovaná firemní 

strategie, která představuje způsob, jakým je možné zajistit úspěšný rozvoj podniku. 

Strategické řízení považujeme za souhrn metod, přístupů a názorů, jenž vedou 

k úspěšnému řízení společnosti a získání konkurenční výhody. Pro každý podnik je nutné, aby 

strategie existovala, byla splňována a vedla k cíli, kterým je prosperita podniku. Je to 

systematický, provázaný, jasný a zřetelný projekt, který musí vést k dlouhodobým cílům, 

musí být soustavně monitorován a musí motivovat k jeho naplňování. Stanovení základní 

firemní strategie a základních cílů, kterých chce podnik dosáhnout je vždy záležitostí 

vrcholového managementu.  Jeho úkolem je určit strategické cíle, cestu, která povede k jejich 

naplnění, stanovit podnikovou politiku a koordinovat činnosti, které k této cestě vedou.  

Problémem v našich zemích je, že spousta manažerů nemá na strategické řízení 

potřebné znalosti, oprávnění a schopnosti. Velmi často se stává, že se o strategickém řízení 

mluví a píše, ale v mnoha průmyslových podnicích jsou tyto pojmy pouze prázdným pojmem, 

který v podstatě nikomu nic neřekne. Můžeme tedy říci, že strategické řízení, strategie, taktika 

a strategické cíle jsou pojmy, jenž současný management skloňuje ve všech pádech. V drtivé 

většině společností má management plné ruce především optativy a výše uvedené strategické 

řízení zaostává.  

Dalším problémem, se kterým se průmyslové podniky setkávají, je komunikace mezi 

vedením společností a zaměstnanci. Vnitřní komunikace je prvek společnosti, jehož posláním 

je propojení všech zaměstnanců společnosti tak, že získají správné informace potřebné 

k jejich práci v jasném znění a v potřebný čas. Není-li tomu tak vzniká mnoho problémů, 

které mají dopad na výsledek jednotlivých činností a v důsledku mají vliv na celou strategii a 

naplňování jejich cílů.  

Jak již bylo zmíněno, většina manažerů u nás nemá na strategické řízení kompetence a 

schopnosti. Správný manažer by měl využívat znalostí z psychologie, pedagogiky a dalších 

vědních disciplín ke komunikaci se zaměstnanci a k jejich výchově směrem k cílům 

společnosti. Dalším hojným problémem manažerů je zřejmě skutečnost, že se strategické 

řízení podceňuje, že jsou obavy z jeho zavedení a z odhalení skutečnosti, že na svou pozici 

nejsou kompetentní. V zavádění systému řízení vidí komplikaci, která je obtížná a zbytečná a 

mají obavy, že by zavedení systému řízení mohlo zjistit mnoho nedostatků a vedlo ke 
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konfliktům, které by na svých pozicích nemuseli ustát. Z tohoto důvodu jsou běžné výmluvy, 

že je systém řízení časově a finančně náročný a stávající systém je vlastně dobrý, i když tomu 

tak mnohdy není. Je prostým jevem, že se za strategické řízení považuje pouze plánování a 

změnám spojeným s vhodnou implementací nové strategie se vedení brání.  

Jestliže chce průmyslový podnik v současnosti a blízké budoucnosti vzkvétat, je pro něj 

nezbytně nutné, vytvořit si poslání a vizi, strategické cíle a zaobírat se moderními trendy 

strategického řízení. Pouze tato cesta povede průmyslový podnik k neustálému zlepšování, 

konkurenceschopnosti a prosperitě. Je to dlouhá cesta, ale výkonnost podniku poroste tím, 

čím déle po ní půjdeme. 
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Závěr 

Tuto bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou kapitol. V první kapitole jsem se 

zabývala zkoumáním firemní kultury jako pojmu. Snažila jsem se nastínit, co to firemní 

kultura je, jaké má funkce a prvky a jaké faktory ovlivňují firemní kulturu. 

Firemní kultura významně ovlivňuje úspěšnost podniku prostřednictvím představ, 

hodnotových postojů a pracovních přístupů zaměstnanců podniku. Na potenciálu lidí totiž 

závisí dosažené výsledky všech procesů a řešení problémů. Je také důležité umět uplatnit 

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

systému chovat. Protože lidské zdroje, jejich kvalita, rozvoj, profesní růst a řízení je jedním 

z nejdůležitějších pro úspěšnost společnosti.  

V druhé kapitole jsem se zabývala obecnými východisky strategického řízení 

průmyslového podniku. První podkapitola je zaměřená na strategii a strategické cíle 

především na pravidlo SMART. Další důležitou podkapitolou je strategické řízení, které je 

rozděleno do tří úrovní. Dále je zde rozebrán proces strategického řízení a strategická analýza. 

Poslední část druhé kapitoly zahrnuje vztah mezi firemní kulturou a strategií.  

Mnoho řídících pracovníků si neuvědomuje svou nezastupitelnost ve strategickém 

řízení, příliš se zaměřuje na řízení operativní a uvažuje spíše v krátkodobých horizontech. 

Přitom je strategie základem řízení průmyslového podniku. Od strategie se odvíjí taktické a 

operativní plány všech podnikových úrovní. Bez strategie je průmyslový podnik v současném 

světě předurčen k bankrotu. 

Strategické řízení můžeme chápat jako snahu o sladění aktivit podniku s probíhajícími 

změnami. Vytváří možnost být vnímavější vůči potenciálním příležitostem i hrozbám. Každý 

průmyslový podnik by měl být schopen reagovat na změny, neboť pouze takové přežívají 

v dnešním konkurenčním prostředí. Průmyslový podnik, který není schopen se změnám 

přizpůsobit, postupně zaniká. 

Cílem této práce bylo vytvoření uceleného pohledu na firemní kulturu a na strategické 

řízení průmyslového podniku.  
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