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ÚVOD 

S rozvojem globalizace, kdy dochází k propojování jednotlivých států zkracováním 

vzdáleností a zrychlováním komunikace, by bez vzájemné interakce jednotlivých národů a 

národností nemohlo být zabezpečeno fungování především ekonomického, ale nejen tohoto 

sektoru. Zahraniční firmy pronikají na český trh, tudíţ analogicky je tomu i naopak, kdy stále 

častěji české firmy zakládají své pobočky mimo Českou republiku dokonce i mimo evropský 

kontinent. Logicky tak dochází k prolínání různých kultur, etnik, náboţenství a zvyklostí, 

které si národy přenáší z místa na místo. Záleţí pak na vůli národa, jak toto své kulturní 

dědictví udrţí či zda dojde k postupné asimilaci a k vytvoření „euronároda“ či globálního 

národa. Nelze podle etických hledisek jednoznačně určit, co je dobré a správné u jedné 

kultury a co u druhé nikoliv. Určitá míra nonkonformity by měla být zachována při dostatečné 

míře koheze a to nejen v rámci společností, které jsou národnostně smíšené, ale i 

v kaţdodenním ţivotě. 

Se stále rostoucím počtem společností, které jsou mezinárodně angaţované a 

rozptýlené, roste i připravenost managementu jednotlivých firem před vstupem na zahraniční 

trhy. Touto připraveností se rozumí nejen materiální zabezpečení, ale a především 

v posledních letech i připravenost nemateriálního rázu, dá se říci připravenost kulturní. 

Manaţeři by měli být důkladně připraveni na setkání a spolupráci s jinou kulturou. V rámci 

Evropy tyto rozdíly nejsou zas, aţ tak zásadní, ale i zde se projevují nejen rozdíly mezi 

jednotlivými státy, ale i regiony.  Manaţeři, u kterých předpokládáme znalost obchodních 

zvyklostí, jazykovou připravenost nevjímaje tak naráţejí na bariéru zdánlivě nepodstatných 

nuancí jednotlivých kulturních mentalit, se kterými se musí naučit pracovat, jinak se mohou 

dopustit škod i nemalých hodnot. 

Česká republika po vstupu do Evropské unie získala na stabilitě a kredibilitě u 

zahraničních společností, které se zde rozhodly zřídit svá sídla nebo pobočky. V rámci 

otevření Schengenského prostoru se ještě více tyto hranice zmenšily, i kdyţ cla a necelní 

bariéry alespoň zatím zůstávají. I Česká republika, která je spíše menším evropským státem, 

má určitá kulturní specifika, která by měl zahraniční investor vzít v potaz.   

Předmětem diplomové práce je analýza podnikové kultury ve firmě působící v 

automobilovém průmyslu v České republice v čele převáţně s francouzským managementem. 
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Hlavní náplní je zkoumání kulturních odlišností, ale i společných vazeb mezi českou a 

francouzskou firemní mentalitou, kdy budeme vycházet z komparace jednotlivých národů. 

Přes historické základy odlišností se dostaneme, aţ k současným proevropským tendencím 

obou států a budeme se snaţit najít vzájemné základní „stavební kameny“, které by měly být 

odrazovým můstkem úspěšné a dlouhodobé spolupráce.  

Analýza byla provedena ve francouzské firmě působící na českém trhu jiţ od roku 1993, 

kdy postupně odkoupila akcie české firmy a nynější podobu a vedení ze strany francouzského 

managementu získala od roku 1998. Právě tento rok je pro naši analýzu relevantní, protoţe 

zde jiţ došlo k celkovému ovládnutí firmy ze strany Francouzů a čistě francouzského vlivu na 

české zaměstnance. Od této chvíle se začal utvářet multikulturní vztah a došlo k zásadnímu 

prolínání kultur, které je pro nás podstatné a zároveň předmětem zkoumání. I kdyţ 

zaměstnanci byli jiţ relativně dlouho dopředu informování, ţe k této fúzi dojde, přece jenom 

částečně došlo ke kulturnímu šoku. Nyní 10 rokem po započetí spolupráce můţeme zkoumat i 

postupný vývoj a změnu v postojích, chováních a názorech jak českých, tak francouzských 

zaměstnanců. Získané údaje mohou slouţit nejen v rámci zkoumané firmy, ale i pro další 

firmy s česko-francouzskou účastí. 

Jako základ pouţití teoretických a koncepčních východisek byla vyuţita metoda 

komparace, na niţ navazovala v praxi pouţitá kvalitativní metoda skrytého pozorování, 

diskurzu a dotazníkového šetření mezi vrcholovým a středním managementem nejen 

francouzských, ale i českých vybraných respondentů. Teoretická část uvádí čtenáře do dané 

problematiky vysvětlením základních pojmů jako kultura, národní kultura a její dimenze, kde 

v závěru jsou porovnávány jednotlivé národní odlišnosti a specifika, provedena komparace a 

následné zhodnocení. Praktická část dále navazuje na tuto komparaci a implementuje ji do 

daného analyzovaného podniku VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. s tím, ţe hypotézy 

vycházející z obecných předpokladů porovnává v rámci deskriptivní statistiky a 

antropologického přístupu se zjištěnými skutečnostmi analyzovaného podniku. Na základě 

empirického výzkumu a v jeho rámci uţité metody analýzy věcných skutečností a pozorování 

jsme dospěli k závěru, který bude prezentován kvůli větší přehlednosti v grafické podobě a 

následně vyhodnocen. Zjištěné nedostatky budou eliminovány formou doporučení a vlastních 

návrhů. 
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1. TEORETICKÁ A KONCEPČNÍ VÝCHODISKA 

1.1 Kultura 

Pojem kultura (Lehmannová, Z., 1999) pochází z lat. colere – vzdělávat, pěstovat 

(původně ve smyslu zemědělském). Pokud se však dnes zeptáme jakéhokoliv člověka, co si 

pod pojmem kultura představí, jistě jej napadne zcela jiná definice, která je v souvislosti 

s naším tématem ţádoucí. Jiný zdroj uvádí (Šroněk, I., 2001), ţe pojem kultura se poprvé 

objevil výhradně ve významovém spojení s uměním v 18. století v Německu (Kultur), v 19. 

století ve Francii (culture) a počátkem 20. století pak v anglosaských zemích (culture). Tento 

původní význam se však do dnešních podob dále rozvinul a dnes na něj nahlíţíme 

v souvislosti s hodnotami, idejemi, vírou, zvyklostmi, tradicemi, jednáním, způsobem 

komunikace, které si osvojují a sdílejí osoby, jeţ jsou součástí určité skupiny. Definice, která 

má asi největší vypovídající hodnotu (Vodáková, A., Linhart, J., 1996), označuje kulturu, 

jako: „specifický způsob organizace, realizace a rozvoje činností, objektivizovaný ve 

výsledcích fyzické a duševní práce“. Kultura se vytváří v rámci styku osob, takţe k interakci, 

tvorbě a přenosu dochází minimálně mezi dvěma jedinci. 

Definic kultury existuje mnoho. Pro zajímavost (Schroll-Machl, S., Nový, I., 2005) uţ 

roku 1952 jich bylo napočítáno přes 152. Všechny nazírají na danou problematiku relativně ze 

stejného úhlu pohledu a jen s malými rozdíly. I přesto je však pro pochopení významu 

celkového spektra názorů nutné si tyto definice rozdělit z hlediska uţité metody autora. Podle 

Hofstedeho (2007) slovo kultura vychází ze základní myšlenky, ţe: „kaţdá osoba s sebou 

nese prvky myšlení, cítění a potenciálu jednání, které se naučila v průběhu svého ţivota. 

Stejně jako jsou programovány počítače, jsou tyto prvky myšlení, cítění a jednání nazývány 

duševní programy – software mysli.“ Kultura je utvářená společností neboli lidmi, kteří tvoří 

skupinu a sdílejí určité společné hodnoty. „To, co odlišuje členy jedné skupiny nebo kategorie 

od lidí jiné skupiny, je kolektivní programování mysli.“
 
Z jeho teorie můţeme tedy vyvodit, 

ţe jedinec je ovlivňován prostředím v rámci procesu socializace, které postupně utváří jeho 

„kulturní balíček“, který dále rozvíjí a předává v rámci sociální interakce nejen uvnitř 

„domácí“ skupiny, ale i při střetu s jinými kulturami. 
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Dalším moţným přístupem je antropologický, který je zaloţen na asimilaci v rámci jiné 

kultury. Představitelem tohoto názoru je Francouz Philippe D'Iribarne (cit. Šroněk, I., 2000, s. 

11), který v rámci jedné společnosti a jejich třech poboček v různých státech zkoumal vztah 

dělníků k nadřízeným, komunikaci a organizaci práce. Tato metoda je dobrým doplňkem 

k metodě kvantitativní volenou Hofstedem. 

Odlišný pohled zaujímají Kluckhohnová a Strodtbeck (cit. Šroněk, I., 2000, s. 11), kteří 

vidí hlavní rozdíl mezi hodnotovou orientací (systémem) jednotlivých kultur v přístupu 

k času, vztahu člověka k přírodě, způsobu a postojům k činnostem a dosaţeným výsledkům. 

Výraz „kultura“ je někdy zaměňován za „mentalitu“, který se téţ vyskytuje ve francouzštině 

(„mentalité“ – stav duše). Avšak kultura je bohatší o vnější projevy. 

Pokud bychom utřídili tyto tři základní metody a zjištěné názory jejich autorů spojili 

v jeden celek, vygenerujeme definici kultury, která bude postavena na několika pilířích. 

Jedinec, po svém narození, vnímá okolí a samočinně přebírá hodnotový ţebříček sociální 

skupiny, jehoţ je členem („programování mysli“). Vnímá zvyklosti, tradice, ale i svojí 

osobnost, přirozenost a svobodu. Zaujímá vůči těmto nepsaným symbolům postoje a vytváří 

svůj vlastní hodnotový ţebříček (hodnotová orientace). Jedinec také neţije izolovaně, nýbrţ 

se setkává i s jinými kulturami, kdy dochází k akulturaci (asimilaci). 

Většina kultur je odvozená zejména v důsledku rozlišného náboţenského cítění. 

V mnoha pramenech, jak psaných tak nepsaných, nalezneme odkazy na jednotlivé hodnoty, 

které jsou součástí kultury a určují chování a jednání členů komunity. Kultura není určena ani 

hranicemi států, ani přísně sociální skupinou, ve které jsme vyrůstali. Přenáší se z generace na 

generaci a zahrnuje vše, co vytvořil člověk. 

 

1.2 Národní kultura 

Jak jiţ bylo zmíněno v rámci definování kultury, tak ani národní kultura není vázána 

hranicemi, nýbrţ jazykovou a náboţenskou příslušností či etnickým původem. Pokud je země 

jazykově i územně jednotná není pochyb, ţe zde existuje i kulturní jednota. Jiný a mnohem 

častější případ je jazyková či přes hraniční rozptýlenost, kdy je stát tvořen menšími 

subkulturními celky. Moţným zcela opačným případem je „nadnárodní kultura“.  
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„Zejména ve velkých zemích obvykle existují různé menší subkultury, pospolitosti či 

skupiny lidí, které spojuje podobný ţivotní styl a nezáleţí na tom, jakého původu jsou.“ 

(Machková, H., Zamykalová, M., Sato, A., 2002). Pro příklad můţeme uvést Českou 

republiku, kde nalezneme subkulturu romskou, vietnamskou atd., i kdyţ se nejedná o velký 

stát. Existence a vznik nových subkultur je s ohledem na globalizaci, vliv nadnárodních 

společností a silných většinových kultur států ohroţena.  

Opačným příkladem jsou kultury „nadnárodní“ např. křesťanská, muslimská, ţidovská 

atd., které jsou rozptýleny po celém světě. Velice trefně tuto problematiku definoval Šroněk 

(2001): „Vzdor některým výhradám můţeme předpokládat, ţe při praktickém jednání 

s obyvateli jednoho státu bude spíše převaţovat jejich příslušnost k jednotné národní kultuře 

dané země nad rozdíly mezi subkulturami působícími uvnitř té které země“. Následující 

obrázek pro jasnější přehlednost dokresluje vlivy jednotlivých faktorů na národní kulturu. 

Obr. 1-1: Faktory ovlivňující národní kulturu (in Brooks, I., 2003, s. 241) 

 

 

 

 

 

 

1.3 Kulturní standardy 

Z orientačního systému neboli hodnotového ţebříčku vycházejí kulturní standardy. Pod 

tímto pojmem si představíme chování a jednání resp. celkovou reakci jedince z jedné kultury 

při střetu s jinou kulturou, ať uţ při pracovních povinnostech nebo v rámci interpersonálních 

konfliktů. Kulturní standardy rozlišujeme centrální a kontextuální. U centrálních lze 

klasifikovat hlavní charakteristiky typické pro danou kulturu, kdeţto ty kontextuální se 

projevují v určitých situacích. A právě kontextuální jsou pro nás velmi důleţité, protoţe 

poodhalují reakci člověka v kritických interakčních situacích a nám jde především o situace 

na poli pracovním, kdy jako manaţeři potřebujeme znát nejlépe předem reakce zaměstnanců 

Národní kultura 

Jazyk 

Právní systém 

Hodnoty 

Politický systém 

Náboţenství 

Vzdělání 
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s různými orientačními preferencemi a kulturou. Existuje mnoho výzkumů na toto téma 

(Triandis, 1995; Brislin, 1986; Landis a Bhagat, 1996; Thomas 2000 cit. Schroll-Machl, S., 

Nový, I., 2005, s. 15). 

Orientační systém kaţdého jedince je podle Šroňka (2001) individuální. Spolu s dalšími 

jedinci, takto vytváří společnou škálu postojů ve vztahu k „základním“ elementům, jeţ 

povaţuje daná skupina za důleţité. Aby bylo moţné porovnat tyto skupiny mezi sebou, bylo 

zvoleno několik kritérií, a to jazyk, národnost, vzdělávací systém, přístup k času, příslušnost 

k etnickým skupinám, náboţenství, společenské skupiny aj. Není vhodné, aby byly skupiny a 

následně jednotlivé země posuzovány z hlediska jednotlivých prvků, které postupně 

zobecníme, ale jejich kombinací můţeme docílit kompaktního celku a můţeme očekávat nebo 

alespoň předvídat chování nebo jednání členů těchto skupin, které nám můţe být zejména 

v podnikové sféře ku prospěchu. A abychom si mohli zdůvodnit jednotlivá pro a proti, 

pokusíme se provést srovnání. 

 

1.3.1 Nevýhody kulturních standardů 

Kulturní standardy nám mohou záměrně zkreslit naše vnímání zkoumaných faktorů. 

Lidské vnímání, myšlení, cítění a jednání je totiţ typické pro kaţdou kulturu zvlášť i mezi 

jedinci navzájem. Kulturní standardy se vztahují na určité konkrétní případy. Je také nutné 

brát ohled na prostorovou a časovou závislost a v neposlední řadě se jedná se o pouhé 

„nástroje myšlení“ pro individuální reflexi během interkulturálního procesu učení. 

 

1.3.2 Výhody kulturních standardů 

Kulturní standardy mají však i své pozitivní didaktické výhody. Firemní struktura je 

vytvořena v závislosti na realitě, je přehledná, snadno pochopitelná a jednoduchá 

k zapamatování i učení. 

Logicky si můţeme poloţit otázku kolik takových základních kulturních standardů 

(dimenzí) je? Holanďan Geert Hofstede (1994) sestavil dotazník, který zkoumal tzv. pracovně 

orientované hodnotové představy, na základě nichţ pomocí korelačně statistických a 

faktorově analytických vyhodnocení dospěl k závěru, ţe je moţno rozlišit čtyři základní 
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kulturní dimenze, které později doplnil ještě o dimenzi pátou (cit. Schroll-Machl, S., Nový, I., 

2005, 21 s.). 

Rozpětí moci v hierarchii – U kultur s vysokým rozpětím moci předpokládají její členové 

sklon k moci v institucích a organizacích jako bezproblémový a očekávají ho. Naopak je tomu 

u kultur s nízkým rozpětím moci, které si zakládají na propustnosti hierarchických systémů. 

Individualismus/kolektivismus – U této charakteristiky je logické, ţe individualisté se 

zaměřují na sebe, kdeţto kolektivisté se snaţí dosahovat úspěchů společnými silami. 

Vyhýbání se nejistotě – Kultury s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě mají rády jistotu a 

jasná pravidla nejen ve veřejném, ale i soukromém ţivotě a na chaos reagují podráţděně, aţ 

agresivně. Naopak kultury s nízkou mírou vyhýbání se nejistotě reagují pruţněji na změny 

společenských systémů. 

Maskulinita/feminita – U maskulinních kultur je typické rozdělování muţských a ţenských 

rolí. Muţi se zaměřují na kariéru, kdeţto ţeny mají na starosti domácnost. Feminní kultury 

tyto rozdíly nečiní. 

Dlouhodobá orientace – Silná dlouhodobá orientace se vyznačuje lpěním na kulturních 

tradicích, které jsou předávány z generace na generaci. Opakem je slabá dlouhodobá 

orientace, kde lidé ţijí dneškem a nemyslí na budoucnost. S tím jsou spjaty také lehce 

proveditelné sociální změny. 

Podle amerického antropologa Edwarda T. Halla (1985, 1990 cit. Schroll-Machl, S., 

Nový, I., 2005, s. 23), který vycházel z antropologického základu, můţeme identifikovat ještě 

další dimenze, a to dimenze prostoru, času a komunikace. 

Prostor (menší versus větší) – Obecně bez ohledu na kulturu, lze říci, ţe čím vyšší pozici ve 

firmě zastáváte, tím více máte prostoru např. dle velikosti kanceláře. Pokud bychom však 

chtěli definovat prostor ve vztahu ke kultuře, záleţí, jestli se jedná o kulturu zaměřenou na 

individualismus či nikoliv. 

Čas (monochronní versus polychromní vnímání času) – Monochronní kultury jsou zvyklé 

plnit úkoly postupně v předem definovaném pořadí a dodrţení termínů je nezbytným 
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předpokladem dobré spolupráce, kdeţto u polychromních kultur jsou zadané úkoly 

zpracovávány najednou, coţ je důkazem flexibility a odevzdání je často v kolizi 

s předpokládaným termínem. 

Komunikace (silný versus slabý komunikační kontext) – U kultur s vysokým 

komunikačním kontextem můţeme očekávat zvýšenou implicitní a nepřímou komunikaci 

(high context), kdeţto u kultur s nízkým komunikačním kontextem převládá explicitní a přímá 

komunikace (low context). 

Holanďan Fons Trompenaars (1993 cit. Schrool-Machl, S., Nový, I., 2005, s. 23) 

navázal na tyto dva předchozí modely a sestavil vlastní model kulturních dimenzí. Podle něj 

vznikají kulturní rozdíly v odlišných postojích ke třem základním oblastem lidského ţivota v 

postoji: 

 lidí k času, 

 k přírodě a 

 k ostatním lidem. 

V návaznosti na rozdělení postojů podle tří základních oblastí, rozlišuje autor sedm 

kulturních dimenzí, v nichţ z postoje k času a k přírodě odvozuje po jedné dimenzi a 

z posledního postoje dimenzí pět. Jelikoţ je jedna kulturní dimenze totoţná s dimenzí od 

Geerta Hofstedeho (individualismu/kolektivismus), naleznete zde pouze dimenzí šest. 

Universalismus/partikularismus – Universalistické národy uznávají všeobecná pravidla 

lidského souţití a zejména jejich dodrţování a vynucování je poţadováno za všech okolností. 

U národů partikularistických je brán více ohled na individuální situaci neţ na striktní 

dodrţování všeobecně zakotvených pravidel. 

Neutrální/afektivní – Neutrální kultury se vyznačují rozváţností a vnitřním klidem. Snaţí se 

své pocity nedávat najevo. Opačným případem jsou kultury afektivní, kde jsou více 

tolerovány hlasitější zvukové projevy, jako je např. smích. Tyto projevy jsou součástí 

komunikace a nalezneme zde paralelu s Thomasovou (2000, cit. Scholl-Machl, S., Nový, I., 

2005, s. 13) orientací na lidi. 
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Specifické/difuzní – Specifické kultury striktně oddělují jednotlivé oblasti svého ţivota. 

Oddělují práci a zábavu, kdeţto u difuzních kultur po překonání prvotního seznámení dochází 

k prolínání všech oblastí jedince. Mnohdy je dokonce nutností poznat svého obchodního 

partnera i v jiných neţ pracovních záleţitostech.  

Dosaţený status/připisovaný status – Rozdíl mezi těmito statusy spočívá ve způsobu jejich 

získávání. U prvního zmiňovaného se upřednostňují osobní zásluhy jedince a svůj status 

získává vlastní snahou. U druhého statusu je naopak důleţité, kde se jedinec např. narodil, 

pohlaví, titul či příslušnost k určité sociální skupině. 

Orientace na přírodu – Kulturní dimenze vycházející z postoje k přírodě rozlišuje kultury, 

které se snaţí s přírodou ţít v rovnováze a přizpůsobovat se, kdeţto druhým typem kultury je 

kultura, která se ji snaţí vyuţívat, ovládat a kontrolovat. 

Orientace v čase – Z postoje k času rozlišujeme kultury se vztahem k minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti. Kultury zaměřené na minulost a budoucnost preferují zmíněné časové období, 

kdeţto kultury orientující se na přítomnost, nepřikládají váhu ani minulosti, ani budoucnosti. 

 

1.4 Podniková (firemní) kultura 

Od vymezení obecného pojmu kultura jsme se přesunuli k národní kultuře a posledním 

nejniţším článkem kultury je kultura podniková (firemní). Stejně jako u vymezení pojmu 

kultura i zde naráţíme na problém v důsledku existence většího mnoţství definic od mnoha 

významných autorů, a proto je zde zmíněno jen několik z nich. 

„Podnikovou kulturu tvoří zejména artefakty, perspektivy, hodnoty a domněnky, které 

jsou sdíleny členy organizace.“ (Dyer, G. W., 1985, cit. Bedrnová, E., Nový, I., 2007, s. 204) 

„Podnikovou kulturu lze chápat jako systém hodnot a norem účelového společenství 

podniku.“ (Heinen, E., 1985, cit. Bedrnová, E., Nový, I., 2007, s. 987) 

„Pod pojmem podniková kultura se chápe typické jednání, uvaţování a vystupování 

členů firmy. Tvoří jednotu společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a 

projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně 
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udrţovaných zvycích, obyčejích, pravidlech a materiálním vybavení.“ (Brose, P., Hentze, J., 

1990, cit. Bedrnová, E., Nový, I., 2007, s. 239) 

Pojem podnikové kultury se dá v češtině nahradit pojmy firemní nebo organizační 

kultura. V anglicky psané literatuře pak nalezneme ekvivalentní pojmy „organizational 

culture“ nebo „corporate culture“ a v německy psaných pramenech „Organisationskultur“, 

„Unternehmenskultur“ nebo „firmenkultur“ (Vágner, I., 2004). 

Z definic jsme si mohli vytvořit představu, co vše zahrnuje firemní kulturu. Podle 

Pichaniče (2004) je jím minulý vývoj, úspěchy, ale i chyby, organizační chování v určitém 

ekonomickém makroprostředí, tj. trh, konkurence, převaţující kultura společnosti, vnější 

regulace atd. Vyznačuje se téţ charakteristikou osobností, které stojí v čele organizace, 

obzvláště pak hodnot původních zakladatelů. 

Podniková (firemní) kultura vycházející z těchto sloţek je průnikem národní kultury 

dané země a kultury společnosti. Nejvýstiţnější je definice E. H. Scheina (1985 cit. Bedrnová, 

E., Nový, I., 2007, s. 485), která vymezuje „podnikovou kulturu jako vzorec základních a 

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

nichţ se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, 

ţe jsou chápány, jako všeobecné platné. Nový členové organizace je mají pokud moţno 

zvládat, ztotoţnit se s nimi a jednat podle nich.“ 

Pichanič (2004) nahlíţí na kulturu jako na mnohovrstevnatý jev, který je důsledkem 

střetu dvou a více kultur v rámci individuální mezinárodní firmy. Podniková kultura sestává 

ze tří vrstev, přičemţ začínáme od středu tedy jádra, které je nejdůleţitější. Zde jsou základní 

předpoklady v rámci firemní filozofie stojící na respektování kaţdého individuálního člena 

společnosti. V druhé vrstvě nalezneme hodnoty a víru a poslední vrstva zahrnuje kreativnost a 

artefakty. 
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Obr. 1-2: Firemní kultura jako mnohovrstevný jev (in Nový, I., 2007, s. 107) 
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Pokud dojde v podnikatelském prostřední ke střetu kultur, jedná se o střet mezi 

kulturami národními. Ovšem ani zde nelze jednoznačně kaţdou národní kulturu vymezit. 

V rámci národní kultury existují specifické sociální skupiny, subkultury jakési niţší národní 

kultury, které jsou podle Hofstedeho (1991) spojeny příslušností k určité generaci, 

společenské třídě a jsou součástí kultury organizace, podniku, instituce, coţ je především 

zájmem našeho výzkumu. 

Následující schéma ukazuje, jak na sebe vzájemně působí národní a podniková kultura, 

přičemţ rozlišujeme alternativy A, B a C, které jsou postupně vertikálně znázorněny pod 

sebou.  
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Obr. 1-3: Vzájemný vztah národní a podnikové kultury (in Nový, I., 2007, s. 529) 
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Podniky, profesní skupiny, hospodářská odvětví (obory) vytvářejí specifické subjekty, 

které si budují vlastní podnikatelskou kulturu na základě tlaků zevnitř (vliv kultur podle 

vlastníka společnosti případně zaměstnanců) a také z venku (země působení firmy, legislativa, 

ekonomické podmínky aj.). Jiţ dávno při popisu společnosti nejde jen o ekonomické 

ukazatele, ale i o analýzu „nehmotné“ struktury ve formě dodrţování interních směrnic, 

etických kodexů aj. 

Podle definice Scheina (1985), kterou jsme zmínili v rámci úvodních definic podnikové 

kultury, byl vytvořen třívrstvý model. Jeho znázornění je nezbytné k dokreslení vysvětlované 

problematiky. 

Scheinův třívrství model rozlišuje artefakty, o kterých hovoří autor jako o hmotných a 

nehmotných, ale jejich vliv na chování členů lze jen těţko vypozorovat. Druhou vrstvu 

představují sociální normy a předpoklady, které jsou však velmi individuální. Mají ovšem 

větší vliv na budování podnikové kultury. Pokud se tyto sociální normy stanou všeobecně 
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akceptované, většina zaměstnanců se s nimi ztotoţní, je vytvořen základ pro společnou 

orientaci na základě subjektivní konstrukce nikoliv objektivní. 

Obr. 1-4: Scheinův model podnikové kultury (in Schroll-Machl, S., Nový, I., 2005, s. 96) 

Artefakty 

 

 

Sociální normy a předpoklady 

 

 

Základní předpoklady 

Kromě Pichaniče, Hofstedeho a Scheina nesmíme opomenout zmínit náhled na danou 

problematiku podle Nového (2004), který pod pojmem organizační kultura chápe soubor 

základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci 

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

(výtvorech) materiální a nemateriální povahy. 

A podle Kaspera (Kasper, 1987 cit. Schroll-Machl, S., Nový, I., s. 96, 97) lze 

podnikovou kulturu vymezit deseti charakteristickými znaky. Organizační kultura kaţdé 

firmy je tvořena lidmi a má individuální charakter. Je výsledkem kolektivního vyjednávání a 

regulátorem chování. Základní předpoklady jsou členy podniku všeobecně akceptovány, 

tradují se a lze si je osvojit prostřednictvím symbolů a modelovým učením. Kultura se také 

vyznačuje schopností přizpůsobit se novým skutečnostem a organizačním poţadavkům. 

Všechny její aspekty jsou pro členy v podstatě vědomé, avšak mnoho znaků je i nevědomých, 

a ne přímo zachytitelných. Kultura je zároveň výsledkem i procesem specifického vývoje 

podniku. 
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1.5 Národní kultura versus podniková kultura 

Jedince si při individuálním procesu socializace utváří hodnoty pocházející z národní 

kultury. Jelikoţ se proces socializace děje také v určité subkultuře i zde přejímá některé 

specifické znaky. S rozvojem globalizace a internacionalizace se jedinec setkává stále častěji 

s jinými kulturami i subkulturami např. v rámci podnikové kultury. Tudíţ se dá říci, ţe 

jedinec se pohybuje mezi těmito socializačními procesy a utváří si svoji vlastní hodnotovou 

orientaci. 

Podniková kultura není tedy ničím zcela stabilním a uzavřeným, ale je to nehmotný 

obraz odvíjející se od stavu podniku. Pokud dojde, jako v našem případě, k převzetí českého 

podniku zahraničním investorem, který si jej přebuduje a zmodernizuje podle svých potřeb, 

nelze očekávat, ţe nedojde ke změně podnikové kultury. Bylo definováno, ţe podniková 

kultura je nehmotný odraz stavu společnosti, avšak nelze to zcela zobecňovat. Podniková 

kultura sebou přinese řadu změn, které se jiţ v hmotné formě objeví např. ve mzdě 

zaměstnanců, které se odvíjí od systému odměňování a ten mimo jiné vychází právě 

z podnikové kultury, takţe vše souvisí se vším.  

Maximálně dosaţeným úspěchem je v našem případě celkové ztotoţnění zaměstnanců s 

normami, morálními zásadami, etickým kodexem a interním řádem. Neznamená to úplné 

vytlačení české národní kultury, ale podle koncepce syntézy/kombinace, kterou si posléze 

osvětlíme, je splynutí obou kultur nezbytným předpokladem úspěšné ekonomické spolupráce. 

Od splynutí (akvizice) české společnosti a převzetí společností VALEO 

AUTOKLIMATIZACE k.s. uběhlo téměř 10 let a podle ekonomických výsledků je to 

spolupráce velice úspěšná. K prvotním kulturním šokům však i zde zpočátku docházelo a byla 

nutná důsledná příprava v rámci investičního záměru. 

 

1.5.1 Čtyři faktory ovlivňující úspěšné sloučení dvou ekonomických subjektů 

Prvním z faktorů podle Nového (2005) je jasná strategie plánovaného sloučení podniků. 

Druhým faktorem je následně provedená důkladná analýza právních a finančních aspektů, ale 

i zaměstnanců a samotné kultury podniku. Včasná a aktivní komunikace s ostatními 
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zúčastněnými osobami včetně koncentrace vedení podniku na integrační fázi, která je pro 

úspěch rozhodující. 

Zkusme si čistě hypoteticky nasimulovat určitou situaci, která nikoliv náhodou souvisí 

s naší analyzovanou firmou. Dopředu jsme si důkladně nastudovali faktory nezbytné pro 

plynulé splynutí společností. Po ekonomické stránce se nám vše podařilo, ale podcenili jsme 

přípravu manaţerů na střet s ne francouzskou kulturou. Došlo tedy ke střetu vlastní v našem 

případě české a cizí kultury tedy té francouzské. Výsledkem můţe být vznik kolizní situace, 

coţ dokresluje následný obrázek a čtyři typy regulace chování v nově vzniklém 

podnikatelském subjektu. V našem případě je nejideálnější koncept syntézy/kombinace. 

Obr. 1-5: Dynamika interkulturálních situací (in Schroll-Machl, S., Nový, I., 2005, s. 99) 

 

 

 

 

 

 

Výzkumy dynamiky v oblasti interkulturálních problémových situací (Bochner, 1982, 

Nový a Schroll-Machl, 1998, 2000, 2002 cit. Schroll-Machl, S., Nový, I., 2005, s. 35) 

ukázaly, ţe lze rozlišit čtyři typy regulace chování. Těmito typy jsou koncept dominance, 

koncept asimilace, koncept divergence a našim cílovým typem je koncept syntézy/kombinace 

a ten si blíţe specifikujeme. 

Koncept syntézy/kombinace pro nás představuje optimum, kterého bychom chtěli dosáhnout 

ve společnosti, jenţ je naším analyzovaným subjektem. V tomto konceptu dochází 

k propojování obou kultur. Z kaţdé kultury si vybereme společný prvek a snaţíme se vše 

zakomponovat do efektivně pracujícího celku. Nutným předpokladem je znalost obou kultur a 

jejich silných a slabých stránek. Výsledným produktem je originální organizační či podniková 

kultura (Nový a Schroll-Machl, 2003). 
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Akulturaci (asimilaci) firemních kultur lze podle Pichaniče (2004) provést několika 

způsoby. V našem případě však budeme usilovat o situaci, kdy dojde k malé adaptaci na obou 

stranách (tzv. kulturní separatismus). Akulturace je tedy snaha o integraci různých kulturních 

skupin v rámci jedné firmy a probíhá za účasti osob různých kulturních skupin v dané 

organizaci (strukturální integrace), postihuje důleţitost práce, která navazuje na neformální 

kontakty, jako jsou firemní večeře, víkendové sportovní aktivity či kulturní akce (neformální 

integrace). Slouţí k překonání předsudků, tj. negativního postoje k členům organizace 

zaloţeného na její/jeho příslušnosti k určité kulturní skupině (překonání kulturní zaujatosti). 

Ukazuje míru, do jaké se osoba identifikuje s organizací, která ho zaměstnává (organizační 

identifikace) a je nutné efektivně řešit vznikající heterogenity skupin, jinak můţe dojít ke 

zpomalení naplňovaného cíle (řešení vnitroskupinových konfliktů). 

Míru efektivnosti pozitivní implementace podnikové kultury lze jen těţko změřit, ale 

částečně se podle empirických studií odvíjí od finanční výkonnosti organizace. 

 

1.6 Typ organizace podle podnikové kultury 

Kaţdá firemní kultura, jak zmiňuje Dědina (2005) je originální, specifická a 

neopakovatelná, přesto je moţné roztřídit je a popsat některé základní v podnikové sféře 

nejčastěji se objevující typy. Podnikovou kulturu můţeme např. rozdělit na silovou či 

mocenskou kulturu, úlohovou kulturu (ve smyslu kultury rolí), úkolovou kulturu a osobní 

kulturu. Typologie dle charakteristiky Bedrnové (2007) jsou samozřejmě velmi zjednodušeny 

a s mnoha omezujícími faktory, přesto mají důleţitý vliv, neboť nám ukazují příklady 

modelů, kterým se chceme přizpůsobit nebo naopak vyhnout. 

 

1.6.1 Typologie organizace podle J. Molea 

Pokud bychom chtěli odlišit jednotlivé organizace podle vlivu ze strany národní kultury, 

subkultury či firemní kultury, můţeme pouţít dvou faktorů autora Johna Molea (1995). 

Prvním je soubor názorů na organizaci a tím druhým na styl vedení. Podle dimenzí můţeme 

rozloţit organizaci a styl vedení na mnoho prvků. 
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Organizace: 

 systematická – podobná stroji projektovanému a sestavenému s cílem dosáhnout 

precizního výsledku (extrém – automatismus), 

 organická – společenský organismus vyrůstající z potřeb jeho členů a vztahů mezi 

nimi (extrém – anarchie). 

Styl vedení (autokraticko-demokratický): 

 individuální – jedinec má rozhodovací moc ve svých rukou, protoţe se domnívá, ţe je 

chytřejší neţ ostatní (extrém – absolutismus), 

 skupinový – lidé se ve svých schopnostech a dovednostech liší, a proto by měli mít 

všichni moţnost vyjádřit svůj názor a vedoucí by měl rozhodovat na základě souhlasu 

většiny (extrém – kolektivismus). 

Dimenze organizace a vedení spočívá v prognózování, rozhodování, dozorování, 

kontrole, komunikaci, odměnách, motivaci a stylu vedení. John Mole (1995) na základě typu 

organizace a stylu vedení sestavil následující schéma podle předem určených osmi základních 

dimenzí, které se vyskytují a jsou určující pro kaţdou organizaci. V rámci našeho výzkumu 

byl obrázek poupraven pro naše potřeby a doplněn o Českou republiku a Francii, abychom 

lépe mohli sledovat a vyvodit rozdíly. Pro pochopení je nutné seznámit se s definicemi 

jednotlivých typů. V závěru bylo provedeno následné zhodnocení, které ospravedlňuje 

umístění obou států v nákresu. 

Indiánská organizace kombinuje organickou organizaci s vůdčím typem jednotlivce. 

Jednotlivec vše rozhoduje na základě několika ekonomických ukazatelů. 

Jízdní organizace kombinuje systematickou organizaci a vůdčí typ jednotlivce. Opět vše 

rozhoduje jednotlivec, ale na základě prognózování a plánování. 

Psanecká organizace slučuje organickou organizaci se skupinovým vůdčím typem. Kaţdý 

člen organizace se podílí na tvorbě plánu, avšak formou vlastních představ a názorů. 

Policejní organizace slučuje systematickou organizaci a vůdčí typ skupinový. Proces 

plánování je systematický, ale začíná jiţ na operativní úrovni. 
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Obr. 1-6: Střet kultur (in Mole, J., 1995, s. 171, upraveno autorkou) 

         

Jednotlivec                                                            Francie 

                      INDIÁNSKÁ org.                          JÍZDNÍ org. 

Styl vedení                      Česká republika                                  

                      PSANECKÁ org.                           POLICEJNÍ org. 

Skupina 

                     Organická                                                 Systematická 

                                                 Organizace 

Po přečtení předchozích typů organizací a na základě kvalitativní metody zúčastněného 

pozorování uvnitř VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., jsme dospěli k závěru ohledně 

umístění obou států a z něj vyplývajícího typu organizace. Pro Českou republiku je 

charakteristická Indiánská organizace a pro Francii organizace Jízdní. Následně jsme se 

pokusili o konfrontaci obou těchto typů, kterou naleznete v části třetí. 

 

1.6.2 Typologie organizace podle T. B. Deala a A. A. Kennedyho 

Jednou z nejvýstiţnějších typologií uváděných v odborné literatuře, je typologie T. B. 

Deala a A. A. Kennedyho (cit. Bedrnová, E., Nový, I., 2007, s. 501). Její nespornou 

nevýhodou je, ţe je určitým zjednodušením a její aplikovatelnost je moţná jen se značnými 

omezeními. Význam tohoto i jiných modelů však spočívá v jeho praktickém vyuţití, kde je 

moţné se přibliţovat (vzdalovat) ideálnímu modelovému stavu. 
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Obr. 1-7: Typologie podnikové kultury (in Bedrnová, E., Nový, I., 2007, s. 501) 

 

velké                     „analyticko-projektová“ kultura        kultura „všechno nebo nic“ 

RIZIKO 

malé                      „procesní“ kultura                               kultura „chléb a hry“ 

 

                                        pomalá                DYNAMIKA            rychlá 

Tato typologie vychází z předpokladu existence omezeného okruhu nejdůleţitějších 

obsahových náleţitostí, které kaţdá podniková kultura obsahuje, jako je způsob zaměstnávání 

spolupracovníků, kritéria a způsob rozhodování, interpersonální vztahy, styl řízení a 

převaţující způsob kontroly z kritérií a časových cyklů hodnocení pracovníků a dynamika 

jejich pracovní kariéry. 

Na obrázku jsou dle Bedrnové (2002) v matici popsány podnikové kultury s ohledem na 

dynamiku reakce ze strany trhu a riziko spojené s aktivitami realizovanými firmou. Odborná 

literatura (cit. Lukášová, R., Nový, I., 2004, s. 80) se však liší ve způsobech překladu 

jednotlivých kategorií, proto jsou v závorkách uvedeny anglické ekvivalenty českých výrazů. 

Kultura „Všechno nebo nic“ (angl. the tough-guy, macho culture) – Typická ve firmách 

plných individualit, kteří čekají na rychlou zpětnou vazbu, i kdyţ by znamenala neúspěch. 

Kolektivní spolupráce je v rozporu se soupeřivostí. Jejich hlavním kritériem je výkon. Častým 

negativním jevem je přílišná fluktuace. 

Kultura „chléb a hry“ (angl. the work hard, play hard culture) – Projevuje se nejčastěji ve 

firmách, které mají rychlou zpětnou vazbu, ale při nízké míře rizika. Společným znakem je 

spolupráce, ztotoţnění se s firmou a vysoká aktivita zaměstnanců hodnocená podle kvality 

práce. 
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„Analyticko-projektová“ kultura (angl. the bet-your-company culture) – Tato kultura se 

projevuje u firem, v nichţ je rozhodování z dlouhodobého hlediska ţivotně důleţité. 

Zaměstnanci spolehlivě kooperují, kontrolují se, respektují hierarchii a autority a kariérový 

postup je dán podle zkušeností a technických kompetencí. 

„Procesní“ kultura (angl. the process culture) – Firma s touto kulturou se vyznačuje jen 

malou odezvou a velmi nízkým rizikem. Zaměstnanci jsou zvyklí dbát na detaily a dodrţovat 

interní dokumenty, coţ však v přehnané míře můţe mít dopad na zákazníky. Hodnocen je 

postup nahoru a funkce, jeţ zaměstnanec zastává. 

Jak uţ tomu bývá u všech modelů i tento je pouhým zjednodušením. Autoři uvádí, ţe 

neexistují společnosti, které by bezvýhradně odpovídaly některému z těchto typů, ale jedná se 

vţdy o kombinaci těchto typů kultur, i kdyţ nutně ne všech. Výrobnímu závodu VALEO 

AUTOKLIMATIZACE k.s. nejlépe odpovídá kultura „chléb a hry“ a z části „analyticko-

projektová“ kultura. 

 

1.6.3 Typologie organizace podle G. Hofstedeho 

Dle názorů řady odborníků nejlépe vystihl a utvořil základ typů podnikové kultury 

právě tento autor. Stanovil krajní polohy, rozmezí, ve kterém můţeme přisuzovat specifické 

organizaci její vlastnosti. Následně se pak můţeme přesunout k detailnějšímu popisu a 

konkrétnějším atributům. 

Orientace na proces nebo na výsledky 

Na výsledky jsou orientované instituce s velkou pracovní náročností, s plochými 

organizačními strukturami a činnostmi typu výzkumu, vývoje nebo obecně sluţeb. Role 

odborů bývá v těchto institucích poměrně malá. Na proces jsou orientovány především 

výrobní podniky s materiálně náročnou produkcí a s vysokým stupněm specializace, stejně 

jako správní instituce s velkou mírou formalizace činností. 
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Orientace na lidi nebo na úkoly 

Na úkoly bývají orientovány podniky, jejichţ systém řízení předpokládá výlučnou 

zainteresovanost na zisku a dalších finančních kritériích. Většinou také tam, kde řídící 

pracovníci dosahují všeobecně niţšího vzdělání a vyššího věku. Naopak na lidi jsou 

orientovány firmy, kde je investován vyšší kapitál a kde jednoznačně převládá primární 

zainteresovanost na výkonech. 

Vazba na podnik nebo na profesi 

Orientace na profesi převaţuje ve velkých podnicích, podnicích se špičkovými 

technologiemi a tam, kde převaţují vysoce kvalifikovaní řídící pracovníci. Orientace na 

podnik převládá v menších podnicích s tradičními technologiemi. 

Otevřený systém nebo uzavřený systém 

Otevřený systém podnikové kultury je většinou ve velkých podnicích s velkým počtem 

mladých lidí. Typické je i rovnoměrné zastoupení muţů a ţen a moţnost diskuse o 

kontroverzních podnikových problémech. U uzavřených systémů platí, ţe se jedná spíše o 

menší podnik s jedním vlastníkem, jeţ je zdrojem autoritativního rozhodování. 

Slabá kontrola nebo přísná kontrola 

Přísná kontrola převládá u materiálově náročných činností, v institucích s převaţující 

administrativní prací, niţší kvalifikací pracovníků a vysokou mocenskou distancí mezi 

jednotlivými pracovními pozicemi. Dále pak pro podniky pracující s velkým rizikem a 

vysokou přesností. Naopak slabší kontrola je často v inovativních podnicích a tam, kde se 

pracuje s „nevyčíslitelnými“ aktivitami. Mimo jiné i v podnicích, které se kvantitativně 

rozrůstají (zvyšování počtu zaměstnanců atd.) a vykazují slabší kontrolní mechanismy. 

Normativní nebo pragmatický přístup 

O normativní přístup se jedná tehdy, kdyţ dodrţování vnitřních pravidel a předpisů má 

ve společnosti větší důleţitost, neţ výsledky, kterých by mohlo být dosaţeno, pokud by se 

některé z těchto pravidel porušilo. Zejména v oblasti obchodní etiky a čestnosti jsou zásady, 

které lze povaţovat za velmi uznávané. V současné době lze pozorovat trend posunující 
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původně normativně orientované společnosti směrem k pragmatismu. Tyto posuny jsou 

vysvětlovány zvyšováním konkurenčních tlaků, které jsou zaměřeny na větší efektivitu 

podnikání. 

V souladu s Hofstedem (1994) můţeme spatřovat existenci korelací mezi výše 

uvedenými dimenzemi. Například korelace orientace na úkoly a výsledky či pragmatický 

přístup a slabá kontrola je jiţ téměř na první pohled zřejmá. Tato skutečnost však nesniţuje 

vypovídací schopnost těchto dimenzí, naopak je zjištěno, ţe vyjadřuje míru jisté 

„konzistence“ podnikové kultury v dané firmě či podniku a takovou kulturu pak můţeme 

povaţovat za homogenní. 

 

1.7 Kulturní rozdíly a jejich komparace 

V předchozích kapitolách bylo cílem dokázat, ţe analýza jak národní, tak podnikové 

kultury není samoúčelná, ţe stanovení typu kultury organizace a prvků, které působily po 

provedení fůze s cílem česko-francouzské spolupráce, se vzájemně ovlivňují a v mnoha 

případech jsou bariérou způsobující problémy při spolupráci, kdy můţe nezřídka docházet ke 

konfliktům, zaloţeným pouze na nepochopení chování či jednání odlišné kultury. Opět se 

vraťme ke Geertu Hofstedovi (1994), který na základě jiţ dnes legendárního výzkumu 

v padesáti různých zemích (v pobočkách firmy IBM) stanovil kulturní dimenze, které 

zjednodušeně vyjadřují největší rozdíly v kultuře. 

Závěrem je tento autor uváděn úmyslně, neboť právě jeho výzkum bude naším 

výchozím vstupem pro provedení analýzy konkrétní firemní kultury. 

Velká resp. malá vzdálenost mocenských pozic 

V této dimenzi se vyjadřuje, do jaké míry jsou členové společnosti ochotni akceptovat 

výrazně diferencované, případně nerovnoměrné rozloţení moci v organizaci. Ve 

společnostech s vysokou tolerancí mocenské autority je respektována značná hierarchie a 

přesně definovaná struktura pracovních pozic a rolí.  V opačném případě převaţují ploché 

řídící struktury se značnými pravomocemi delegovanými na vybrané pracovníky. 
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Míra individualismu resp. kolektivismu 

Individualismus představuje převahu osobních zájmů, osobních přístupů a 

odpovědnosti, zatímco kolektivismus předpokládá preferenci sociální skupiny, společných 

zájmů a cílů nad individuálními. V kolektivistických společnostech je člověk skupinou na 

jedné straně chráněn, a na straně druhé je zároveň kontrolován. 

Převaha feminních resp. maskulinních hodnot 

Ve společnostech s převahou maskulinních hodnot je preferována rozhodnost, 

výkonnost, konkurence, hrdinství a úspěch. Femininní hodnoty znamenají orientaci na 

vzájemnou solidaritu, mezilidské vztahy, ţivotní úroveň v nejširším slova smyslu, péči o 

sociálně slabé apod. 

Velikost snahy vyhýbat se riziku a nejistotě 

Snaha vyhnout se riziku a nejistotě zuţuje prostor pro tvůrčí a uvolněnější atmosféru, 

omezuje riziková rozhodnutí a zdůrazňuje systematický, přísně organizovaný a strukturovaný 

přístup k řešení problémů. 

Krátkodobá nebo dlouhodobá orientace 

Společnosti inklinující ke krátkodobé orientaci se zaměřením na blízkou historii a 

současnost preferují nejbliţší výsledky jejich jednání, s tím ţe na dlouhodobější plánování 

nekladou takový důraz. Dlouhodobě orientované společnosti se soustřeďují na dlouhodobější 

cíle a investice. Jsou typické svou houţevnatostí a vytrvalostí, které jim umoţňují zdolávat 

překáţky zpomalující jejich úsilí dosáhnout svých cílů. 

Stejně jako u jiných kulturních typologii i zde platí, ţe se kulturními dimenzemi 

zabývalo více autorů. Za zmínku rozhodně stojí F. Trompenaars, ale s ohledem na rozsah 

práce a blízkou souvislost s výzkumem G. Hofstedeho, budou při specifikaci kultury české a 

francouzské interpretovány jen ty dimenze, které byly popsány v rámci kulturních rozdílů. 



24 

 

2. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ FIRMY 

Jestliţe chceme zjistit vliv kultur v rámci individuální organizační struktury v našem 

případě ve výrobním závodě VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., měli bychom podle 

Dědiny (2005) zkoumat vlivy, které hrají klíčovou roli. Postupně se seznámíme s historií, 

výrobním portfoliem a technologií, cíli, velikostí, umístěním, managementem včetně 

personálního obsazení a prostředím zkoumané společnosti, jakoţto objektivními informacemi.  

Pro analýzu podnikové kultury byla vybrána společnost VALEO 

AUTOKLIMATIZACE k.s. (Základní údaje, 2005), která je součástí nadnárodního koncernu, 

jeţ se zaměřuje na design, výrobu a prodej systémů, modulů a komponentů pro automobilový 

průmysl. V celosvětovém měřítku se VALEO řadí mezi 10 největších dodavatelů v 

automobilovém průmyslu a do roku 2010 se hodlá prosadit do první pětice. Svoji konkurenční 

strategii buduje na vysoké úrovni technické inovace, špičkové kvalitě výrobků i procesů a 

důsledném respektu k ţivotnímu prostředí a lidskému zdraví. 

VALEO = "síla rozmanitosti se společnou kulturou" (VALEO je multikulturní…, 2006) 

Jelikoţ je VALEO velký nadnárodní koncern, byl výzkum zaměřen pouze na rozbor 

závodu na výrobu klimatizací do automobilů VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. 

v Rakovníku. Kromě této divize působí ještě v České republice další dva závody, a to 

v Humpolci (Valeo Compressor Europe, s.r.o.) a v Ţebráku (Valeo výměníky tepla s.r.o.). 

Součástí rakovnického závodu je i technické a vývojové centrum (R&D = Research & 

Development) v Praze Holešovicích. Kromě oddělení mechanické konstrukce je součástí 

projektových týmů v České republice i oddělení industrializace, které má na starosti vývoj 

výrobních linek, oddělení kontroly kvality dodavatelů, nákup a projektový management.  

 

2.1 Historie 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. v Rakovníku vzniklo přeměnou společnosti 

Klimatizační Systémy Automobilů s.r.o., jejíţ akcie vlastnily společnosti Siemens, a.s. a 

Ateso, a.s. V červenci 1995 společnost VALEO odkoupila 51 % akcií a o rok později i 
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zbývající akcie. Od září 1998 nesl tento výrobní závod název VALEO 

AUTOKLIMATIZACE s.r.o. Od 1.1.2008 se změnila právní forma a současný název je 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. 

 

2.2 Výrobní portfolio a technologie 

VALEO (VALEO group, 2006) reprezentuje na všech světových kontinentech 13 

výrobních odvětví, 133 výrobních závodů, 65 vývojových středisek a 9 distribučních center 

ve 31 zemích světa. Celkem zaměstnává 70 400 zaměstnanců 95 různých národností.  

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. v Rakovníku patří do odvětví (branţe) „Climate 

control“, která v celosvětovém měřítku zahrnuje 13 výrobních závodů a 7 vývojových 

středisek ve 12 zemích světa. Za první čtvrtletí roku 2007 vyprodukovala tato divize zisk 740 

miliónů Eur.  

Zaměřuje se na výrobu topicích a klimatizačních jednotek (HVAC) a ovládacích panelů 

(CP) do automobilů. Mezi největší zákazníky patří ŠKODA Auto, AUDI, VW, Mercedes-

Benz, SAAB, NISSAN, OPEL, RENAULT a GM. Nejnovějším významným zákazníkem je 

Toyota Peugeot Citroen Automobile v Kolíně. 

V prostorách R&D se nachází oddělení konstrukce pro klimatizační jednotky i pro 

ovládací panely, oddělení numerických výpočtů, laboratoře včetně optických měření, 

prototypové dílny a zařízení pro testování ţivotnosti a dalších validačních kritérií pro 

vývojové i sériové produkty.  

 

2.3 Cíle 

Cílem VALEA je dodávat přidanou hodnotu pomocí inovací, totální kvality, nákladově 

efektivních řešení a sluţbami ve třech oblastech, coţ znázorňuje následující obrázek. 
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Obr. 2-1: Oblast řešení (VALEO group, 2006) 

PODPORA PŘI ŘÍZENÍ 

 

Bezpečnější řízení zvýšením viditelnosti a monitorováním okolí vozidla. 

SNIŢOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ 

 

Zvýšení výkonu motoru a zlepšení jízdních vlastností se současným sníţením paliva a 

škodlivých emisí. 

ZLEPŠENÍ KOMFORTU 

 

Zvýšení pohodlí a komfortu během pouţívání vozidla. 

 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. (Recertifikační audity, 2007) je drţitelem 

mezinárodního certifikátu kvality podle ISO/TS 16 949:2002 (Systém managementu), 

certifikátu ochrany ţivotního prostředí podle ISO 14 001:2004 (Systém environmentálního 

řízení podniku) a certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci dle 18001:1999 (Systém 

managementu bezpečnosti). Kaţdoročně probíhají vnitropodnikové audity. 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. (Systém kvality, 2006) klade důraz na vysokou 

kvalitu procesů a výrobků. Pro zajištění spokojenosti zákazníků z hlediska kvality, včasnosti 

dodávek a výrobních nákladů aplikuje principy metodologie 5 Směrů, které jsou základním 

kamenem VALEO firemní kultury (VALEO 5000). Jednou z pěti os, která je však pro náš 

výzkum nejdůleţitější, je nástroj zapojení zaměstnanců. Patří sem komunikace (denní 

meetingy, informační tabule), uznání (roční hodnotící pohovory, kariérové pohovory, týmový 

bonus, kaţdoroční přehodnocení platů), rozvoj dovedností (polykompetence, polyvalence, 
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systém školení), týmová práce (měsíční meetingy, dobré nápady), týmy a bezpečnost 

(organizace výrobních týmů, organizace projektových týmů), jeţ jsou pravidelně měřeny 

indikátory (počet pracovních úrazů, absentérství v práci, počet operátorů na supervizory 

a splněné dobré nápady). 

Metodologie 5 Směrů:                                                                  

 zapojení zaměstnanců, 

   
 výrobní systém, 

   
 stálá inovace, 

   
 zapojení dodavatelů, 

   
 totální kvalita. 

 

Obr. 2-2: Firemní znázornění systému kvality – 5 Směrů (Systém kvality, 2006) 

 

5 os tvoří základní kámen pracovní efektivity, na nichţ stojí zásady a metody, jak 

dosáhnout provozní dokonalosti. K dosaţení bezchybné kvality je třeba neustálého 

zlepšování.  
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Pro zajištění spokojenosti zákazníků z hlediska kvality a dodacích lhůt, firma VALEO 

vytvořila a nekompromisně zavádí svůj systém 5 os, který je motivován snahou o neustálé 

zlepšování a vychází z principu „napoprvé správně“ (principle of right first time). Systém 5 os 

je zaváděn v celé skupině všude na světě a vyţaduje plné nasazení od všech vedoucích 

pracovníků i zaměstnanců, stejně jako rozmístění všech nutných zdrojů a pečlivé vyuţívání 

postupů a procesů firmy VALEO. 

VALEO si stanovilo 4 strategické orientace (stále rostoucí zastoupení ve světě, špičková 

technologie, úměrné náklady a totální kvalita), jejichţ cílem je trvalá spokojenost zákazníka, 

coţ převzalo od společnosti Toyota, kde jsou tyto principy známé jako Kaizen (Masaaki, I., 

2007). Z japonské kultury také VALEO zastává postoj „San Gen Shugi“ (reálné místo, reálné 

součástky a skutečnost) a ve výrobě vyuţívá TQC (total quality cotrol), Kanban 

(komunikační nástroj typu „právě v čas“) a Just-in-time (technika kontroly a výroby zásob). 

Kromě morálního kodexu je součástí vnitropodnikových směrnic i tzv. „Deset 

přikázání“, které se dotýkají oblastí disciplíny, kvality, zákazníka, nákladů, zdraví, správných 

a pravdivých informací, indikátorů, řešení problémů, „benchmarkingu“ a práce v týmu. 

Na závěr nesmíme zapomenout zmínit, ţe nejen systém kvality 5 os, ale i důraz na 

politiku ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro tak 

celosvětově operující společnost působící v automobilovém průmyslu důleţitý.  

 

2.4 Velikost 

Z tabulky můţeme vidět, jak VALEO expandovalo po celém světě, ţe nejen v České 

republice je tahounem ekonomiky automobilový průmysl. VALEO AUTKLIMATIZACE k.s. 

v Rakovníku (Základní údaje, 2005) se rozkládá na ploše téměř 30 tisíc m² a zaměstnává 

okolo 1600 zaměstnanců (1200 THP a 400 výrobních dělníků). VALEO je jedním z 

největších zaměstnavatelů v kraji a plánuje další vytvoření pracovních míst, avšak v Ţatci a 

Lounech byly postaveny nové výrobní závody, a tak velkým problémem zůstává nábor 

nových zaměstnanců zejména na pozice operátorů ve výrobě. 
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Tab. 2-1: Celosvětové působení skupiny VALEO (VALEO group, 2006) 

Kontinent Severní 

Amerika 

Jiţní 

Amerika 

Západní 

Evropa 

Východní 

Evropa 

Afrika Asie 

Výrobní závod 16 11 59 16 10 22 

R&D centrum 14 0 43 1 1 9 

Distribuč. centrum 0 1 6 2 0 0 

Zaměstnanci 7800 3400 33 400 9300 9400 7100 

 

2.5 Umístění závodu 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. se sídlem v Rakovníku se nachází ve 

Středočeském kraji blízko hlavního města Prahy, tudíţ se dá předpokládat, ţe dostupnost 

nejen v rámci České republiky, ale i okolních států zejména Německa, se kterým výrazně 

spolupracuje, Rakouska a Polska je dostačující. Jelikoţ se jedná, s ohledem na počet obyvatel, 

o menší město, jediným větším problémem je získat kvalifikované zaměstnance, jenţ se řeší 

náborem zahraničních zaměstnanců zejména z východní Evropy. 

 

2.6 Management a personální obsazení 

Nejvyšší management významně zasahuje do povahy podnikové kultury, proto budeme 

předpokládat rozhodující vliv francouzské kultury. Přesto, ţe VALEO 

AUTOKLIMATIZACE k.s. v Rakovníku (dále jen VALEO) poskytuje pracovní příleţitost 

pro téměř 1600 zaměstnanců a R&D v Holešovicích se stalo pracovištěm pro zhruba 80 

zaměstnanců a během roku 2008 se plánuje zvýšení počtu zaměstnanců i objemu 

zpracovávaných projektů. Pracovní pozice, jeţ jsou rozhodující pro zásadní rozhodnutí jako 

oddělení finanční, personální i kvality, zastávají francouzští manaţeři. 
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2.7 Prostředí 

Aby podnik správně fungoval, musí reagovat na podněty přicházející z vnějšího 

prostředí. Česká republika v posledním čtvrtletí v rámci EU dosahovala třetího nejvyššího 

nárůstu ekonomiky přes 6 %, coţ především způsobuje tahoun automobilový průmysl. Právní 

prostředí ČR zabezpečuje právní jistotu, daňové zvýhodnění a nárůst investic je dobrým 

signálem o zdravém ekonomickém vývoji a fungujícím politickém mechanismu otevřené 

ekonomiky, která stále nabízí nové obchodní příleţitosti. 

 



31 

 

3. ANYLÝZA VLIVU FRANCOUZSKÉHO MANAGEMENTU 

V ČESKÉM VÝROBNÍM PROSTŘEDÍ 

Jiţ tradičním problémem při zkoumání podnikové kultury je stanovení výzkumných 

metod. Zda má být vyuţito spíše kvalitativního nebo kvantitativního výzkumu. Zcela 

nejpreferovanějším přístupem je vyuţití obou těchto kombinací. V rámci kvalitativního 

výzkumu byly zohledněny veškeré relevantní informace, které byly získány zúčastněným 

pozorováním badatele a analýzou vnitropodnikových dokumentů (etický kodex, interní 

směrnice aj.). Kvantitativní postup by podloţen profilovým dotazníkem spolu s hloubkovým 

rozhovorem (Lukášová, R., Nový, I., 2004). 

Aby mohla analýza vůbec proběhnout, bylo nutné zaměřit se na specifika obou kultur, 

ze kterých byly vyvozeny výzkumné otázky.  

Dle empirického výzkumu (Nový, I., Schroll-Machl, S., 2005), dospěli autoři ke 

stanovení českých kulturních standardů. Pro naše účely však nelze absolutně těchto specifik 

vyuţít, jelikoţ byly vytvořeny právě ve srovnání s kulturou německou, coţ nemá zcela 

vypovídající schopnost právě při srovnání našich dvou zmiňovaných kultur. V tomto 

specifickém případě, kdy srovnáváme právě českou a francouzskou kulturu bylo proto nutné, 

vyuţít i jiných pravdivě kvalitativně i kvantitativně hodnotných zdrojů. 

 

3.1 Kulturní východiska analýzy 

3.1.1 Specifika české kultury 

Česká republika je státem leţícím ve střední Evropě. Na ploše přes 78 000 km² ţije více 

neţ 10 miliónů obyvatel. Díky své strategické pozici láká čím dál více strategických 

investorů. Podle nedávných průzkumů ČSÚ náboţenství uţ nehraje takovou důleţitou roli a 

jazyková vybavenost obyvatel se stále zlepšuje. Můţeme říci (Česko, 2004), ţe Češi jsou 

skvělými techniky a konstruktéry a vyznačují se tvůrčími schopnostmi, vynalézavostí a 

logickým myšlením. 
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Komunikační styl (vysoký komunikační kontext versus slabý komunikační kontext) 

Češi a Francouzi mají společný vysoký komunikační kontext, coţ znamená, ţe kromě 

verbální komunikace hojně uţívají i komunikaci neverbální. Rozdíl však spočívá v míře 

přikládání váhy tomuto neverbálnímu vyjadřování a chování. U Čechů je to okolo 35 %, 

avšak u Francouzů je to mnohem více a v zásadě ještě příjemce zprávy musí umět rozlišovat 

mezi důleţitým a nepodstatným. 

Orientace na osobu (versus věcná orientace) 

Charakteristické neformálními vztahy a laskavosti, dobrá pracovní atmosféra a kdo chce 

získat kvalitní informace, vyuţívá známostí. Vše se pak spojuje v úspěšnou kolektivní práci. 

Češi si velmi potrpí na dobré sociální klima, aţ kamarádství. O to víc je pak zaměstnanec 

zranitelnější, pokud odhaluje, aţ příliš osobní záleţitosti. 

Podceňování struktur/láska k improvizaci 

Češi nemají rádi přílišné svazování interními normami a směrnicemi. Při plnění 

pracovních úkolů, mají mnohdy pocit, ţe jsou omezování při své tvůrčí činnosti a snaţí se 

všemocně tyto bariéry překonat často i jejich obcházením či překroucením. Za své přednosti 

povaţují flexibilitu, vynalézavost a přizpůsobivost. 

Souslednost jednání v organizaci (simultánnost) 

Komplexnost při plnění úkolů je charakteristická pro obě kultury. Dává jim určitý pocit 

svobody při rozhodování, neznamená však libovůli. Zaměstnanci si mohou stanovit svůj 

rozvrh práce mezi jednotlivými projekty v závislosti na nutnosti jejich splnění. Češi jsou spíše 

pohodlný národ a nejsou zas, aţ tak horliví a cílevědomí při plnění úkolů pokud nemají jasně 

stanoveny termíny. 

Kontrola orientovaná na lidi (versus kontrola orientovaná na pravidla) 

Z „negativního hodnocení struktur“ vyplývá pro Čechy charakteristická zaměřenost na 

lidi a jejich osobní vztahy, kterým dávají přednost před dodrţováním standardů a pravidel. 

Hájí se svojí interní kontrolou před tou vnější, která má podle jejich přesvědčení vyšší morální 

hodnotu neţ kontrola externí, která vychází ze zaměstnaneckého prostředí.  
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Vyhýbaní se konfliktům 

Češi se raději konfliktům vyhýbají. Vysílají poměrně dlouho implicitní signály. Neţ 

přímí ústní kontakt, vyuţívají klidnější písemnou formu a pokud jiţ konflikt vznikne, snaţí se 

jej dlouho bagatelizovat. Pokud se tato situace stane neúnosnou, pak můţe dojít k zániku 

dobrého pracovního vztahu nebo naopak k jakémusi automatickému usmíření. 

Kolísavá sebejistota 

Tato charakteristika je spíše typická pro menší národy. Pramení z historicky zakotvené 

nejistoty vlastní existence, kdy malé národy byly podřízeny těm velkým silnějším. Nelze 

jednoznačně určit, zda jsou Češi více skromní a podceňování nebo sebejistí, aţ suverénní. 

Kaţdopádně se pohybují mezi extrémy, coţ není zcela ideální. 

Globální, strategické myšlení 

Na problém je nahlíţeno jako na celek s vyuţitím veškerých dostupných zdrojů uţitím 

nových, ale i starých informací a sítí známostí. Opět je zde jistá paralela Čechů a Francouzů. 

Rozdíl je však v tom, ţe český pohled na problém je více aktuální, pragmatický, situační a 

krátkodobý. Shoda je v celistvosti pohledu.  

Vzájemné prolínání různých oblastí ţivota a aspektů osobnosti (specifické versus difuzní 

kultury) 

Rozdíl mezi specifickou a difuzní kulturou spočívá v mnoţství a kvalitě informací, které 

jsou předávány v rámci pracovních vztahů, jeţ se však týkají osobního ţivota zaměstnance. 

Češi jsou národem difuzním, kdy jejich osobní záleţitosti jsou součástí i pracovních vztahů a 

sociálního klimatu na pracovišti. Tím, ţe ukazují svoje slabší stránky, dávají najevo blízký, aţ 

přátelský vtah a vzájemnou důvěru, která je pro ně důleţitá. 

 

3.1.2 Specifika francouzské kultury 

Francie je svojí rozlohou největším evropským státem a s počtem přes 61 miliónů 

obyvatel rozhodně nezanedbatelným obchodním partnerem. S tímto výčtem je samozřejmě 
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spjata i velká národní hrdost a cítění. Francouzština v posledních letech získává na oblibě i v 

důsledku mezinárodní spolupráce. Francie je mnohonárodnostní stát. Neopomenutelným 

znakem francouzské kultury je náboţenství. Okolo poloviny obyvatel je katolického vyznání, 

30 % ateistů a něco málo ţidů, protestantů a vyznavačů islámu (Francie, 2007). 

Komunikační styl 

Francouzi (Schroll-Machl, S., Nový, I., 2005) předpokládají, ţe kaţdé explicitní 

vyjádření je doprovázeno implicitní částí, která často bývá tou hlavní a posluchač si ji musí 

domyslet. Tato teorie se naplňuje zejména v přímém ústním kontaktu. Nevýhodou je, ţe 

Francouz bude mít tendenci informace zadrţovat, pokud se příjemce zprávy přímo nezeptá. 

Tomuto komunikačnímu stylu říkáme, ţe je silně implicitní.  

Orientace na osobu 

Při utváření důvěryhodných vztahů je typické pro Francouze nejprve navázat kontakt 

(spojenectví), „comlicité“. Následuje stisknutí ruky nebo „bises“ (vzájemné polibky na tvář) a 

rozšířená „small talk“, vkusné ţertování a řada malých neverbálních signálů. Toto vše je 

nutné pro základ úspěšné spolupráce. Souhrn těchto činností je jakýmsi primárním 

předpokladem a následné plnění úkolů (sekundární předpoklad) je na této části závislé. 

Podceňování struktur/láska k improvizaci 

Pro francouzské firmy jsou typické ostře vydělené divize a striktní hierarchie, avšak to, 

co mají s Čechy společné je mimořádné nadaní pro obcházení formálních systémů. Francouzi 

se nechávají rádi vést, ale jenom správným směrem a ze správných důvodů. Respekt 

k autoritě vyplývá především z respektu k odbornosti.  

Souslednost v organizaci jednání 

Pro Francouze tato charakteristika spočívá a vychází z flexibility. Obvykle pracuje 

souběţně na více úkolech, přičemţ datum dokončení je spíše přibliţné a přednost dává 

jednotlivým povinnostem podle toho, kdo je zadal a z hlediska jejich důleţitosti. To jim dává 

určitý pocit autonomie.  
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Kontrola orientovaná na pravidla 

Nelze jednoznačně určit, zda si Francouzi potrpí na kontrolu zaměřenou věcně, ale tato 

dimenze spíše převaţuje. Při oficiálním kontaktu se projevují organizovaně a profesionálně, 

avšak skutečná rozhodnutí se odehrávají na základě neformálních kontaktů, coţ je Čechům 

také velmi blízké. 

Orientace na rozpor (versus orientace na shodu) 

Francouzi jsou zvyklí řešit konflikty a neshody v rámci „horkých“ diskuzí, přičemţ se 

snaţí ukázat odlišný názor. Pokud jsou vztahy jiţ pevněji vypěstované, nebojí se Francouz 

horlivě o tématu diskutovat, aby mohlo dojít k pluralitnímu řešení problému. Pokud jsou 

vztahy teprve na počátku, snaţí se zesílit alespoň implicitní komunikační vyjadřování. 

Moc a cesty vlivu, externalizovaná mocenská autorita (versus internalizovaná) 

Pro francouzské vedení je typické důsledné oddělení vedoucích pracovníků „cadres“ a 

ostatních zaměstnanců. Vedoucí pracovníci činí rozhodnutí a zdůvodňují je jen tehdy, pokud 

jsou o to poţádání. Vyuţívají silně implicitní kontext na základě spíše neformální 

komunikace, avšak rozhodnutí jimi vydaná jsou závazná. 

Globální, strategické myšlení 

Dlouhodobost, flexibilita, myšlení ve variantách a zapojení celého oddělení s vyuţitím 

motivace zaměstnanců. To vše jsou charakteristiky, které jsou blízké i českému zaměstnanci. 

Oddělování jednotlivých oblastí ţivota 

Ve francouzské kultuře se očekává oddělení jednotlivých oblastí ţivota, zejména oblast 

pracovní od soukromí. Francouzi si potrpí na pouţívání příjmení, pouze jedinci v rámci 

stejných pozic se oslovují křestními jmény, ale stále si vykají. 
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3.1.3 Syntéza obou kultur 

Po specifikaci obou kultur jsme dospěli k závěru, ţe čeští a francouzští zaměstnanci 

mají společný vysoký komunikační kontext, přičemţ citová sloţka zahrnutá do neverbální 

komunikace je nezbytnou součástí. Obě národnosti se orientují na dobré vztahy v práci a často 

zahrnující, aţ přátelství. Při dodrţování striktní hierarchie, kterou vyţadují francouzští 

zaměstnanci je zde patrný sklon k improvizaci, avšak podloţený odbornými znalostmi. 

Pracovní úkoly jsou řešeny komplexně dle priority. Kontrola je postavena na 

vnitropodnikových pravidlech a směrnicích. Oba národy taktéţ preferují strategické a globální 

myšlení ve variantách. Pro Francouze je typická orientace na shodu, mocenský charakter 

firemního postavení a oddělování jednotlivých oblastní ţivota. Naopak pro české zaměstnance 

je typická difuzní kultura spolu s kolísavou sebejistotou. 

 

3.2 Specifikace předmětu analýzy – výzkumné otázky 

Vzhledem k tomu, ţe diplomová práce je pojata jako explorační organizační výzkum, 

byly pro zaměření analýzy zvoleny následující okruhy výzkumných otázek. 

1. Jaká je stávající podniková kultura? Převaţuje vliv francouzské nebo české kultury 

nebo došlo k postupné asimilaci a vytvoření kultury smíšené? Existuje soulad mezi 

stávající a ţádoucí podnikovou kulturou? Jaké faktory se podílí na efektivitě a 

rozvoji podniku? Má zde rozhodují vliv i styl vedení vyššího managementu? 

2. Jak velký je dopad vlivu sdílení podnikových norem a hodnot u vyššího a středního 

managementu na ostatní zaměstnance? Platí zde premisa, ţe zaměstnancům má jít 

vedení příkladem? 

3. Jaká je představa zaměstnanců ohledně podnikové kultury podle pohlaví, věku, 

vzdělání, pracovní pozice a jak se liší od stávající podnikové kultury? 
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3.3 Postup analýzy a pouţité metody 

Pro analýzu výzkumných otázek jsme pouţili Hofstedeho test VSM 94 (Values survey 

model z roku 1994). Tento test je zaměřen na zkoumání 5 dimenzí zmíněného autora u dvou a 

více národností kooperujících v rámci jedné společnosti (viz. „Kulturní rozdíly a jejich 

komparace“). Jedná se o vzdálenost mocenských pozic, míru individualismu, převahu 

maskulinity, vyvarování se nejistotě a riziku a dlouhodobost orientace. 

Tento test zkoumá pomocí 26 dotazů hodnoty, které utváří firemní kulturu. Kaţdá 

dimenze je zastoupena po 4 otázkách, coţ nám dohromady dává 20 otázek. Zbývajících 6 

otázek nám slouţí pro zodpovězení údajů ohledně demografického vlivu respondenta. Jedná 

se o pohlaví, věk, dosaţené vzdělání, druh vykonávané práce ve společnosti, národnost při 

narození a nynější národnost, pokud se odlišuje.  

Abychom test mohli deklarovat pro jeho realiabilitu a validitu, sám autor navrhuje 

pouţít vzorku nejméně 20 zaměstnanců kaţdé národnosti. V našem případě se jednalo o 20 

českých a 20 francouzských zaměstnanců. Pro lepší přehlednost byli také rozděleni podle 

pohlaví a dosaţeného vzdělání.  

Bodové rozpětí bylo 1, 2, 3, 4, 5 (1 – nejdůleţitější, 5 – nepatrně důleţité nebo 

nedůleţité), přičemţ u kaţdé otázky počítáme, kolik respondentů odpovědělo právě nabízenou 

hodnotu. Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. Na otázku č. 3 (Dobré pracovní vztahy se 

svým přímým nadřízeným?) mohlo odpovědět 40 osob takto: 12 * odpověď č. 1, 11 * 

odpověď č. 2, 14 * odpověď č. 3, 3 * odpověď č. 4, 0 * odpověď č. 5. 

Nyní zjistíme celkové skóre, které vypočteme jako (12*1) + (11*2) + (14*3) + (3*4) + 

(0*5) = 88. Konečným výsledkem je pak průměrné skóre, které získáme vydělením celkového 

skóre počtem respondentů, ale nesmíme zapomenout vyloučit odpovědi chybné, nesprávně 

označené (např. více odpovědí) nebo odpovědi chybějící. Dostaneme se tak k průměrnému 

skóre (mean score = m) 88/40 = 2,2 (a zokrouhlíme vţdy na 2 desetinná místa). Toto 

průměrné skóre je velmi důleţité, protoţe jej budeme potřebovat pro dosazování do vzorců ke 

kaţdé dimenzi, abychom zjistili její vypovídací hodnotu. 
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Index vzdálenosti moci 

PDI (z angl. zkratky) = – 35m(03) + 35m(06) + 25m(14) – 20m(17) – 20                          (3.1) 

(m = mean score = 2,2; čísla v závorkách označují otázky, u kterých se tento index zkoumá 

tedy otázky 3, 6, 14, 17). Výsledek je vyjádřen procentuálně od 0 % do 100 %, přičemţ čím 

větší %, tím větší je vliv mocenských pozic. 

Index individualismu 

IDV = – 50m(01) + 30m(02) + 20m(04) – 25m(08) + 130                                                   (3.2) 

(uţijeme obdobně jako v předchozím indexu, čím větší % zastoupení, tím spíše se jedná o 

individuální osobnosti) 

Index maskulinity 

MAS = + 60m(05) – 20m(07) + 20m(15) – 70m(20) + 100                                                 (3.3) 

(vysoká hodnota tohoto ukazatele nám dává odpověď, ţe ve společnosti převaţují spíše 

muţské rysy neţ ţenské) 

Index vyhýbání se nejistotě 

UAI = + 25m(13) + 20m(16) – 50m(18) – 15m(19) + 120                                                   (3.4) 

(čím vyšší je tento ukazatel, tím silnější je vnitřní impulz k vyvarování se riziku a nejistoty) 

Index dlouhodobé orientace 

LTO = - 20m(10) + 20m(12) + 40                                                                                        (3.5) 

(index blíţící se k 100 % nám říká, ţe respondenti jsou zaměření více do budoucnosti) 

Tímto jsme si nastínili celý postup zhodnocení výsledků dotazníku včetně následné 

interpretace výsledků (schéma dotazníku naleznete v příloze). Nyní si představme vzorek 

respondentů, jenţ byl vybrán podle námi zvolených kritérii. Jednalo se tedy o vyšší 

management, přičemţ střední management byl doplněn, aby byla zachována podmínka 
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minimálního počtu respondentů. Pro lepší přehlednost je vše vyobrazeno pomocí tabulky, 

která je obohacena o 6 otázek z Hofstedeho testu, týkající se osobních atributů dotazovaných. 

 

3.4 Strukturální charakteristika zkoumaného souboru 

Tab. 3-1: Základní údaje o zkoumaném souboru (absolut. = absolutní četnost, % = 

relativní četnost) 

Zaměstnanci 

Česká 

národnost 

Francouzská 

národnost 
Celkem 

Absolut. % Absolut. % Absolut. % 

Pohlaví 
ţeny 5 25 2 10 7 17,5 

muţi 15 75 18 90 33 82,5 

Věk 

do 35 4 20 7 35 11 27,5 

35 - 50 9 45 10 50 19 47,5 

nad 50 7 35 3 15 10 25 

Vzdělání 

vyučen(a) 0 0 0 0 0 0 

s maturitou 1 5 0 0 1 2,5 

VOŠ 4 20 2 10 6 15 

VŠ 15 75 18 90 33 82,5 

Pracovní 

pozice 

vyšší 

manag. 

18 

 

90 

 

15 

 

75 

 

33 

 

82,5 

 

střed. 

manag. 
2 10 5 25 7 17,5 

 

Z tab. 3-1 jsme zjistili, ţe výzkumu se zúčastnilo poţadovaných 20 respondentů 

francouzské národnosti a 20 respondentů národnosti české tak, aby šetření v rámci testu mělo 

objektivizované vstupní podmínky. Kaţdý účastník testování byl dotazován individuálně 

formou rozhovoru na svém pracovišti a mohl se v případě nejasnosti na cokoliv zeptat, avšak 
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otázky vyplňoval samostatně. Z tabulky nám jiţ vyplývají určité specifické znaky pro 

průmyslové resp. automobilové odvětví. Na rozdíl od G. Hofstedeho, zde nalezneme pouze 

pět demografických charakteristik nikoliv šest, a to z toho důvodu, ţe respondenti mají 

národnost stejnou od narození. 

V rámci charakteristiky zkoumaného souboru je zastoupení ţen minimální v poměru k 

muţům. Není to v ţádném případě způsobeno diskriminující firemní politikou, nýbrţ 

výrobním programem a oblastí působení dané společnosti, který je spíše doménou muţů i co 

se týče zastoupení profesí s převaţujícími technickými dovednostmi a znalostmi, výjimkou je 

zde oddělení personální. Z daného souboru nám tedy vzešly tyto výsledky. Celkově jsou ţeny 

zastoupeny 17,5 % a muţi 82,5 %, přičemţ ve srovnání národností je účast francouzských ţen 

ještě o více neţ polovinu niţší neţ je tomu u ţen českých v rámci převáţně vyššího 

managementu, coţ si můţeme vysvětlit opět oborem podnikání nebo také menší ochotou 

cestovat mimo rodnou zemi neţ je tomu u muţů.  

Pro větší vypovídající hodnotu a názornost byli také ţeny a muţi rozděleni nejen podle 

národnosti, ale i jejich zastoupení v rámci vyššího a středního managementu do následujícího 

grafu. Z něj můţeme vyčíst, ţe ţeny Francouzky jsou stejně zastoupeny, jak ve vyšším, tak 

ve středním managementu, kdeţto u českých zaměstnankyň je vyšší podíl u vyššího 

managementu. U muţů je podíl v rámci vyššího managementu stejný, avšak francouzští 

respondenti zastávají mnohem častěji funkce v rámci niţšího managementu, coţ je způsobeno 

personální politikou společnosti, která přijímá na dlouhodobé stáţe a posléze nabízí 

absolventům francouzských prestiţních škol („VIE“) pracovní místo právě na pozici středního 

managementu. 
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Obr. 3-1: Sloţení respondentů dle pohlaví a funkce  

                 (sloupce zleva – ţeny Francouzsky, ţeny Češky, muţi Francouzi, muţi Češi) 
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Dalším významným ukazatelem, který nám pomůţe pochopit provázanost jednotlivých 

odpovědí v rámci dotazníkového šetření je vztah věku, kdy opět tento indikátor poměříme 

k jednotlivým národnostem a pracovnímu zařazení v rámci vyššího nebo niţšího 

managementu. Přílohu č. 3, představuje organizační strukturu zkoumaného vzorku 

společnosti. 

V následující tabulce nalezneme rozdělené respondenty podle věku do tří kategorií, 

přičemţ první sloupeček zleva je pro francouzské zaměstnance nejmladší skupiny a druhý pro 

české zaměstnance. Ostatní sloupečky jsou pro další dvě skupiny vytvořeny analogicky. Ţlutá 

část sloupce doplňuje 100 % zastoupení všech věkových kategorií obou národností. Můţeme 

si tedy povšimnout, ţe v nejmladší věkové kategorii převaţují francouzští zaměstnanci, coţ je 

způsobeno stáţisty (absolventy VŠ). U druhé skupiny je procento relativně vyrovnané, avšak 

u poslední skupiny je větší zastoupení českých respondentů. U francouzských zaměstnanců se 

ochota k mobilitě s vyšším věkem stává strnulejší. 

V porovnání mezi vyšším a středním managementem nám vychází korelující pravidlo, 

ţe čím starší je zaměstnanec, tím vyšší pracovní post zastává. Tedy procento zastoupení 
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vyššího managementu nám stoupá, i kdyţ u českého zaměstnance nad 50 let je procento 

středního managementu relativně vysoké oproti nulovému výskytu respondentů 

francouzských. Zkreslení je dáno i z důvodu výběru testovaného vzorku, u kterého byla 

preference vyššího managementu. 

Obr. 3-2: Sloţení respondentů dle věku a funkce  

                (sloupce zleva – zaměstnanci Francouzi následně Češi podle věkových skupin) 
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Poslední tabulka, která nám umoţní uchopit danou problematiku z hlediska osobních 

předpokladů kaţdého respondenta a začít rozebírat oněch 5 dimenzí, která jsou pro náš 

výzkum relevantní a zkoumají kulturu organizace, je kauzální vztah mezi nejvyšším 

dosaţeným vzděláním, zařazením v rámci vyššího nebo středního managementu a národností.  

Tabulka je rozdělena do čtyř kategorií podle dosaţeného vzdělání respondentů. Opět je 

zde zahrnut i prvek národnosti zaměstnance.  Vstupní údaje vychází z tabulky 3-1. Základní 

vzdělání tedy vyučen(a) se v dotazovaném souboru nevyskytuje ani jedenkrát, coţ je celkem 

logické, jelikoţ zkoumáme vyšší a střední management. S maturitou se setkáme pouze u 

jediného českého zaměstnance ve středním managementu, coţ argumentuje rostoucí význam 
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vzdělání. VOŠ je více zastoupena u českých zaměstnanců, ale s VŠ vzděláním se celkově 

setkáme spíše u francouzských zaměstnanců. VŠ titul na středním stupni managementu je 

charakteristický u mladých začínajících stáţistů z domovské společnosti VALEO ve Francii. 

Obr. 3-3: Sloţení respondentů dle dosaţeného vzdělání a funkce  

                (zleva vyučen(a) u Francouzů a Čechů, dále obdobně vzdělání s maturitou, VOŠ a 

VŠ)
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3.5 Výsledky dotazníkového šetření dle národnosti 

K hodnocení dotazníku bylo vyuţito 20 otázek, přičemţ podle Hofstedeho uvedených 

vzorců jsme vyhodnotili jednotlivé odpovědi jednak společně, tedy u celkem 40 lidí, a jednak 

u dvakrát 20 lidí zvlášť u kaţdé národnosti, abychom mohli zjistit, jak se společná kultura 

společnosti odlišuje od kultur obou národností a jak koresponduje se zamýšlenou firemní 

kulturou popřípadě, jaké přednosti a nedostatky by měly být doplněny, rozvíjeny nebo naopak 

odstraněny či zcela eliminovány. A odpovědi v rámci těchto 5 dimenzí by pak měly být 

určující pro řešení výzkumných otázek, které jsme si v úvodu stanovily, jako téma celého 

výzkumu. 
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3.5.1. Mocenská vzdálenost 

Tab. 3-2: Index PDI 

PDI (Index vzdálenosti moci) 

číslo otázky podstata otázky 1 2 3 4 5 celkem mean score 

3 
Pracovní vztahy 

8 7 4 1 0 20 1,9 

5 7 5 3 0 20 2,3 

Celkem (F, Č) 13 14 9 4 0 40 2,1 

6 
Míra samostatnosti 

0 3 12 4 1 20 3,15 

0 2 12 4 2 20 3,3 

Celkem (F, Č) 0 5 24 8 3 40 3,23 

14 
Schopnost prosazení názoru 

0 2 7 7 4 20 3,65 

0 1 8 7 4 20 3,7 

Celkem (F, Č) 0 3 15 14 8 40 3,68 

17 
Organizační struktura 

7 6 6 1 0 20 2,05 

7 5 8 0 0 20 2,05 

Celkem (F, Č) 14 11 14 1 0 40 2,05 

 

PDI(F) = - 35 * 1,9 + 35 * 3,15 + 25 * 3,65 – 20 * 2,05 – 20 = 74%                                   (3.1) 

PDI(Č) = - 35 * 2,3 + 35 * 3,3 + 25 * 3,7 – 20 * 2,05 – 20 = 66,5%                                    (3.1) 

PDI(C) = - 35 * 2,1 + 35 * 3,23 + 25 * 3,68 – 20 * 2,05 – 20 = 70,55%                              (3.1) 

Prvním ukazatelem je index vzdálenosti moci PDI, jehoţ výsledek je opět v rámci lepší 

orientace interpretován v tabulce. Tento index byl hodnocen dle otázek číslo 3, 6, 14 a 17, coţ 

je vyjádřeno v prvním sloupečku. Ve druhém sloupečku nalezneme popis smyslu otázky. 

Následuje bodová škála od jedné do pěti, přičemţ v prvním řádku je souhrn odpovědí 

francouzských respondentů a v řádku druhém respondentů českých. Řádek třetí nám slouţí 

pro celkové skóre daných odpovědí. Čímţ pádem logicky vyvodíme tento index pro 

zaměstnance francouzské, české i obě skupiny dohromady. Mean score v posledním 

sloupečku je nezbytným podkladem pro dosazování do vzorečku PDI. 

Zde jsme provedli výpočty podle vzorce, který je rozhodující pro výpočet Indexu 

vzdálenosti moci. První výsledek se vztahuje na vybrané francouzské respondenty, druhý 
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výsledek pro české zaměstnance a poslední pro celou skupinu 40 dotazovaných. Je logické, ţe 

pro obě skupiny dohromady bude vycházet střední hodnota mezi PDI(F) a PDI(Č). 

Pří hodnotové škále od 0 % do 100 % nám vyšly relativně vysoké hodnoty, které nás 

informují o vyšší míře vzdálenosti moci. Mezi Čechy a Francouzi není zas aţ tak veliký 

rozdíl, i kdyţ u francouzských zaměstnanců nám vyšla hodnota vyšší. Tento ukazatel nám 

říká, jak obě skupiny chápou hierarchické firemní postavení. Jaký k němu zaujímají postoj. 

Dá se tedy říci, ţe obě skupiny formálně respektují postavení v rámci firemní hierarchie. Jsou 

zde zřetelné odstupy a střední management si jen málokdy dovolí odporovat managementu 

vyššímu. Můţeme se také, ale setkat s postojem odmítavým, který vzdálenost moci bere jako 

nutnou překáţku kariérního postupu. Navenek ji respektuje, ale vnitřně ji odmítá.  

Vyšší míra vzdálenosti moci jde často také ruku v ruce s centrálně řízeným systémem 

podnikání, kdy mzda se odvíjí od pracovní pozice a analogicky i úcta a uznání. Vedoucí je 

osobností, autoritou, které je jistě věnována nejen pozitivní, ale negativní pozornost s často 

emocionálně podbarvenou sloţkou. Jelikoţ náš průzkum proběhl ve výrobním závodu, je 

neodmyslitelné, ţe pro průmyslové odvětví se očekává větší míra "poslušnosti“ a disciplíny 

při plnění výrobních kvót a převáţně dlouhodobých plánů. 

Jelikoţ nám vyšli téměř totoţné výsledky u obou kultur, můţeme říci, ţe došlo 

k souladu ve vnímaní, coţ rozhodně není na překáţku. Obě kultury chápou význam firemního 

postavení. Tento index s sebou přináší i obdobný pohled na vnitřní firemní směrnice, které 

jsou také jedním z ukazatelů a pramenů vzdálenější mocenské pozice. U francouzských 

zaměstnanců je dobré ještě připomenout jeden významný element a tím je mocenské 

podbarvení chápání významu firemních pozic, coţ u zaměstnanců českých není pravidlem. 

Čeští zaměstnanci hierarchii formálně respektují, ale vnitřně mají často pocity smíšené, aţ 

negativní, coţ můţe vést k záměrnému porušování oficiálních firemních vazeb. 

Shrnutí (PDI): 

 Rozvětvená a několika stupňovitá hierarchie nejen u vyššího a středního managementu 

(viz. organigramy v příloze) 

 Rozptyl v mzdovém ohodnocení (čím vyšší je pracovní post, tím větší je flexibilní 

sloţka mzdy) 

 Pracovní pozice odvozena nejen od zkušeností, ale především dosaţeného vzdělání 
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 Vliv socializace rodiny a kulturního prostředí 

 Důleţitost dodrţování interních směrnic zejména firemního řádu, VALEO 5000 a 

etického kodexu 

 Čím vyšší postavení, tím více firemních benefitů a privilegií 

 Existence formálních pravidel ohledně vztahu nadřízený a podřízený 

 Dlouhodobá efektivnost v závislosti na ukazateli PDI nezjištěna 

 

3.5.2. Individualismus 

Druhým ukazatelem, který nám slouţí k hodnocení námi poloţených výzkumných 

otázek, je index individualismu. Opět jsme vypočítali tři hodnoty pro francouzské a české 

zaměstnance a následně pro obě skupiny dohromady. Hodnoty nám vyšli spíše v horní 

polovině. Opět, stejně jako u předchozího indexu, čím vyšší hodnota byla námi zjištěna, tím 

více individualisticky hodnocená společnost je.  

Tab. 3-3: Index IDV 

IDV (Index individualismu) 

číslo otázky podstata otázky 1 2 3 4 5 celkem mean score 

1 
Dostatek volného času 

2 7 8 3 0 20 2,6 

4 4 10 2 0 20 2,5 

Celkem (F, Č) 6 11 18 5 0 40 2,55 

2 
Odpovídající prac. prostředí 

3 5 5 5 2 20 2,9 

3 8 3 5 1 20 2,65 

Celkem (F, Č) 6 13 8 10 3 40 2,78 

4 
Jistota zaměstnání 

1 6 8 4 1 20 2,9 

6 7 4 2 1 20 2,25 

Celkem (F, Č) 7 13 12 6 2 40 2,58 

8 
Míra seberealizace 

2 9 5 2 2 20 2,65 

2 8 5 4 1 20 2,7 

Celkem (F, Č) 4 17 10 6 3 40 2,68 

 

IDV(F) = - 50 * 2,6 + 30 * 2,9 + 20 * 2,9 – 25 * 2,65 + 130 = 78,8%                                 (3.2) 

IDV(Č) = - 50 * 2,5 + 30 * 2,65 + 20 * 2,25 – 25 * 2,7 + 130 = 62%                                  (3.2) 
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IDV(C) = - 50 * 2,55 + 30 * 2,78 + 20 * 2,58 – 25 * 2,68 + 130 = 70,5%                           (3.2) 

Je všeobecně známo, ţe společnost je čím dál více zaloţena na individuích. Kaţdý se 

snaţí prosadit jako jednotlivec a často se neohlíţí na potřeby druhých. Zde máme názorný 

příklad, který je charakteristický interkulturálně. Spolupráce je jistě nezanedbatelný fenomén 

zvlášť v závodě, který je utvořen na výrobních týmech a společných projektech, ale se 

zvyšujícím se firemních postavením a rostoucí odpovědností je břemeno rozhodování přece 

jen přeneseno na individuum.  

Jedním příkladem za všechny si můţeme tuto domněnku potvrdit. Z francouzské 

domovské pobočky VALEO jsou vysílání tzv. „VIE“, coţ jsou absolventi prestiţních 

vysokých škol („grande ecoles“), kteří místo toho, aby nastoupili na povinnou vojenskou 

sluţbu, preferují stáţ v rámci pobočky v zahraničí (mluvíme teď samozřejmě o muţích). Uţ 

to, ţe jsou vysokoškolsky vzdělání na „správné univerzitě“ jim dává velkou šanci k nalezení 

dobrého zaměstnání. Tedy během studií být snaţivý, osobnost a individuálně zaměřený, coţ 

v ČR ještě není pravidlem, ale i dnes se najdou společnosti, které preferují titul ze školy 

z kraje Praha.  

Existuje zde vztah mezi těmito indexy. Kdy sám Hofstede (2007) popisuje, ţe: „země 

s vysokou vzdáleností moci vykazují tendenci k většímu kolektivismu a země s malou 

vzdáleností moci k většímu individualismu.“ To se však v našem konkrétním výzkumu 

nepotvrdilo, coţ můţe být způsobeno tím, ţe určité posty ve VALEU jsou automaticky 

obsazovány Francouzi a jiné zas českými zaměstnanci, avšak obě skupiny chápou svoji roli, 

jakoţto individuální odpovědnost za svěřené pracovní úkoly, kdy jsou však primárně 

odpovědni sobě a teprve následně firmě. 

Shrnutí (IDV): 

 Nutný soulad dlouhodobých cílů a zájmů společnosti a jednotlivce 

 Příbuzenské vztahy jsou chápány jako „podhoubí“ moţného neopodstatněného 

zvýhodnění, avšak pouze na strategických středních a vyšších pracovních pozicích 

 Zaměstnanec očekává od zaměstnavatele přiměřenou odměnu za vykonanou práci, a 

pokud tomu tak není, je toto akceptováno jako důvod k odchodu ze společnosti 
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 Manaţer je v prvé řadě samostatně odpovědný za rozhodovací činnost v oblasti jemu 

svěřené nikoliv jeho podřízení 

 Uplatňováno je řízení podle cílů, kdy velmi častý je pravidelný rozhovor a hodnocení 

podřízeného podle dosaţených výsledků a zhodnocení jeho moţného rozvoje do 

budoucnosti 

 Preferováno je zaměření na úkol nikoliv na vztahy, i kdyţ pro české zaměstnance je 

důleţité přátelské prostředí na pracovišti 

 Uplatňováno je celoţivotní vzdělávání a kariérní postup 

 Universalistický přístup k zákazníkům, kdy veškeré výrobky mají splňovat vysoké 

kvalitativní standardy 

 

3.5.3. Míra maskulinity 

Třetím ukazatelem v pořadí je index maskulinity. Ten nám vyjadřuje, do jaké míry je 

pro společnost charakteristické, vnímaní ţenské nebo naopak muţské role. Z našich výsledků 

se dočteme, ţe u Francouzů převaţují více feminní rysy, kdeţto čeští zaměstnanci jsou 

mnohem více maskulinně zaměřeni. Celkové skóre nám vyšlo na středové linii, tudíţ nelze 

zcela jednoznačně určit převaţující tendenci. 

Tab. 3-4: Index MAS 

MAS (Index maskulinity) 

číslo otázky podstata otázky 1 2 3 4 5 celkem mean score 

5 
Práce v kolektivu 

7 7 4 2 0 20 2,05 

4 7 6 2 1 20 2,45 

Celkem (F, Č) 11 14 10 4 1 40 2,25 

7 
Moţnost povýšení 

2 7 6 4 1 20 2,75 

1 7 7 5 0 20 2,8 

Celkem (F, Č) 3 14 13 9 1 40 2,78 

15 
Dobré pracovní vztahy 

7 6 7 0 0 20 2 

1 7 10 1 1 20 2,7 

Celkem (F, Č) 8 13 17 1 1 40 2,35 

20 
Míra individuální odpovědnosti 

4 7 8 1 0 20 2,3 

2 5 10 3 0 20 2,7 

Celkem (F, Č) 6 12 18 4 0 40 2,5 
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MAS(F) = 60 * 2,05 – 20 * 2,75 + 20 * 2 – 70 * 2,3 + 100 = 47%                                      (3.3) 

MAS(Č) = 60 * 2,45 – 20 * 2,8 + 20 * 2,7 – 70 * 2,7 + 100 = 56%                                     (3.3) 

MAS(C) = 60 * 2,25 – 20 * 2,78 + 20 * 2,35 – 70 * 2,5 + 100 = 51,4%                              (3.3) 

O maskulinních společnostech lze říci, ţe své názory a představy dávají zřetelně najevo 

i za cenu přímého konfliktu, kdeţto u feminních národů je důleţitým článkem komunikace i 

projev nonverbální (viz. „Specifika francouzské kultury“). Psychologové by nám jistě dali za 

pravdu, ţe pokud budeme logicky vycházet z teze, ţe feminní společnost je odvozena od 

pohlaví ţenského, pak typické vlastnosti jako je umírněnost, klidnost, spolehlivost, rozváţnost 

a smysl pro rodinu, budou i prvky typickými pro feminní kulturu. Do jisté míry se lze s tímto 

názorem ztotoţnit, avšak našim zkoumaným vzorkem jsou zaměstnanci průmyslového závodu 

s převahou muţského pohlaví, a proto, i kdyţ nám výsledky ukazují neutrální skóre, v našem 

závodě budou preferovány typicky muţské vlastnosti jako orientace na výsledek, rychlost a 

validita při rozhodování. 

Nezanedbatelným vstupním ukazatelem je, a to je stále nutno připomínat průmyslový 

závod, kdy většinu technických profesí zastávají muţi ne v důsledku diskriminace, ale 

z důvodu profesní specializace, která je mnohem častější u muţského pohlaví. Jedinou 

výjimkou je zastávání vysokých manaţerských pozic ţen na personálním oddělení. Právě zde 

je to záměrem kvůli schopnosti ţen vcítit se a průměrně vyšší emoční inteligenci.  

Shrnutí (MAS): 

 U vyššího a středního managementu je převaha muţů v důsledku průmyslově 

orientované výroby závislé na nutnosti znalostí v této oblasti 

 Orientace na dosahování výsledků, avšak zaloţená na kolektivní spolupráci obou 

pohlaví  

 Existence profesí, které jsou určeny pouze pro muţe kvůli fyzické náročnosti 

 Převaha kvantitativních schopností nad kvalitativními (nedostatek „humanizace“) 

 Rozhodování je v „rukou“ jedinců s vyšší pracovní pozicí 

 Konflikty jsou řešeny formou vyjednávání a hledání společně výhodného kompromisu 

s konečným slovem nadřízeného 
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 Práce není středobodem ţivota a teorii více peněz za cenu kompenzace volna nelze 

aplikovat do nekonečna (VALEO se vyznačuje negativním jevem, a to vysokou mírou 

přesčasů) 

 

3.5.4. Jistota a stabilita v práci 

Předposledním indexem je index vyhýbání se nejistotě. U obou kultur můţeme sledovat, 

ţe hodnota tohoto ukazatele je poměrně vysoká, coţ znamená, ţe obě kultury preferují 

jednoznačnost, předvídatelnost a porozumění nastalým situacím. Dává nám také odpověď na 

to, proč a jak často lidé mění zaměstnání a jak vysoko je pro ně stabilita a udrţení si 

pracovního místa hodnoceným kritériem. 

Tab. 3-5: Index UAI 

UAI (Index vyhýbání se nejistotě) 

číslo otázky podstata otázky 1 2 3 4 5 celkem mean score 

13 
Míra stresu 

4 7 6 2 1 20 2,45 

7 7 4 2 0 20 2,05 

Celkem (F, Č) 11 14 10 4 1 40 2,25 

16 
Politika obsazování prac. míst 

1 7 7 5 0 20 2,8 

2 7 6 4 1 20 2,75 

Celkem (F, Č) 3 14 13 9 1 40 2,78 

18 
Zaměstnanecká soutěţivost 

4 7 8 1 0 20 2,3 

7 6 7 0 0 20 2 

Celkem (F, Č) 11 13 15 1 0 40 2,15 

19 
Organizační řád 

2 5 10 3 0 20 2,7 

3 5 8 2 2 20 2,75 

Celkem (F, Č) 5 10 18 5 2 40 2,73 

 

UAI(F) = 25 * 2,45 + 20 * 2,8 – 50 * 2,3 – 15 * 2,7 + 120 = 81,8%                                    (3.4) 

UAI(Č) = 25 * 2,05 + 20 * 2,75 – 50 * 2 – 15 * 2,75 + 120 = 85%                                     (3.4) 

UAI(C) = 25 * 2,25 + 20 * 2,78 – 50 * 2,15 – 15 * 2,73 + 120 = 83,4%                             (3.4) 
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Z hlediska personálního managementu firmy je udrţení si zaměstnanců, jejich 

spokojenost a zájem u společnosti i nadále pracovat dlouhodobým záměrem, který je 

systematicky spjat s dlouhodobou efektivností. Z našich výsledků je zřejmé, ţe obě kultury 

mají k těmto hodnotám stejný postoj, avšak pouze u vyššího a středního managementu. U 

zaměstnanců pracujících a podílejících se na pásové výrobě je tato kulminace mnohem 

enormnější.  

To, co je také typické pro společnost, která se záměrně vyhýbá nejistotě, je potřeba 

vnitřních norem, pravidel, instrukcí, kodexů, bezpečnostních a hygienických řádů. VALEO, 

jelikoţ je výrobní závod, se touto charakteristikou také vyznačuje. I kdyţ dodrţování všech 

těchto nařízení je věcí zcela opačnou. Rezervovanost a někdy aţ záměrné porušování českými 

zaměstnanci ve jménu dobré víry samotné logiky věci.  

Další charakteristikou tohoto indexu je víra ve znalosti a odbornost zaměstnanců, 

jakoţto expertů. Jak Francouzi, tak Češi dokazují, ţe uznávají znalosti a dovednosti. 

Vystudované škole dávají přednost více Francouzi, ale znát odpovědi a umět zareagovat 

během porady na nejrůznější otázky je jistě dobrou vizitkou středního i vrcholového 

manaţera. Co se týká inovativního plánování, je VALEO „světovým hráčem“, protoţe velká 

část flexibilně vyplácené mzdy je závislá na počtu navrţených, schválených a také 

provedených zlepšovacích návrzích, a to nejen v rámci výrobní části podniku. Podíl nesou 

všichni zaměstnanci a také v kontextu světového VALEO i rakovnický závod jako celek. 

Z odpovědí zaměstnanců nám také vyvstaly názory na preferenci pracovního postu u většího a 

známějšího podniku, neţli u menší společnosti, coţ v našem případě zcela vyhovuje. 

Shrnutí (UAI): 

 Preference větších firem a menšího počtu vystřídaných zaměstnavatelů  

 Existence, aţ enormního mnoţství vnitropodnikových směrnic na úkor logiky 

zaměstnanců a v nesouladu s kontextem národních kultur, které je potřeba sladit 

 Zaměstnanci jsou spíše emocionálně závislí na dodrţování pravidel, ať uţ je jejich 

obsah kladný či záporný 

 Inovativní činnost hodnocena kvantitativně na úkor kvalitativního zhodnocení 

 Znalosti, dovednosti a vzdělání zaměstnanců spolu s odpovídající praxí jsou 

dostatečně objektivizovanými kritérii 
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 Vrcholový a střední management je spíše zaneprázdněn kaţdodenními provozními 

záleţitostmi (meetingy), neţli plánováním dlouhodobější strategie 

 Pocit nenahraditelnosti a zaneprázdněnosti v pracovní době, kdy časté a v podstatě i 

nutné jsou přesčasy 

 

3.5.5. Dlouhodobost pracovního zaměření 

Posledním indexem je index dlouhodobé orientace, u něhoţ si můţeme povšimnout 

dvojího způsobu výpočtu. Prvním, nezkráceným vzorečkem, nám vychází hodnoty o něco 

vyšší, neţ je tomu u vzorce druhého. Sám autor Hofstede svým dlouholetým výzkumem 

(1994) verifikoval platnost vzorce prvního a ten pak zkrátil o dvě otázky. My v rámci našeho 

výzkumu však vyuţijeme obou výsledných hodnot u kaţdé národnosti k přesnějšímu 

vysvětlení a orientaci v získaných údajích. 

Tab. 3-6: Index LTO 

LTO (Index dlouhodobé orientace) 

číslo otázky podstata otázky 1 2 3 4 5 celkem mean score 

9 
Odolnost a stabilita zaměstnance 

5 10 4 1 0 20 2,05 

7 8 4 1 0 20 1,95 

Celkem (F, Č) 12 18 8 2 0 40 2 

10 
Šetrnost 

5 10 5 0 0 20 2 

8 9 3 0 0 20 1,75 

Celkem (F, Č) 13 19 8 0 0 40 1,88 

11 
Houţevnatost 

6 9 4 1 0 20 2 

5 9 6 0 0 20 2,05 

Celkem (F, Č) 11 18 10 1 0 40 2,03 

12 
Respektování tradic 

0 6 11 3 0 20 2,85 

6 11 3 0 0 20 1,85 

Celkem (F, Č) 6 17 14 3 0 40 2,35 

 

LTO(F) = 45 * 2,05 – 30 * 2 – 35 * 2 + 15 * 2,85 + 67 = 72%                                            (3.5) 

LTO(F) = - 20 * 2 + 20 * 2,85 + 40 = 57%                                                                           (3.5) 

LTO(Č) = 45 * 1,95 – 30 * 1,75 – 35 * 2,05 + 15 * 1,85 + 67 = 58,3%                               (3.5) 



53 

 

LTO(Č) = - 20 * 1,75 + 20 * 1,85 + 40 = 42%                                                                     (3.5) 

LTO(C) = 45 * 2 – 30 * 1,88 – 35 * 2,03 + 15 * 2,35 + 67 = 64,8%                                    (3.5) 

LTO(C) = - 20 * 1,88 + 20 * 2,35 + 40 = 49,4%                                                                  (3.5) 

V pracovním prostředí nám, jako zaměstnavateli, hlavně bude záleţet na vztahu 

zaměstnance k pracovní kázni, vytrvalosti a šetrnosti ke svěřenému majetku versus jeho 

vnímání úcty k firemním tradicím a plnění celospolečenských závazků. Veškeré předchozí 

indexy nám korespondovaly s výsledky Hofstedeho výzkumu (1994) ve společnosti IBM, 

avšak tento ukazatel nám odhalil na škále od 0 % do 100 % mírný posun od krátkodobé 

orientace zaměstnanců k orientaci dlouhodobé, přičemţ u českých respondentů je hodnota 

tohoto indexu na niţší úrovni. 

V prostředí s dlouhodobou orientací dochází ke spojení práce a rodiny a zaměstnanec se 

snaţí o nalezení vzájemné harmonie a skloubení těchto dvou základních lidských potřeb. Je 

zaměřen na budoucnost. Snaţí se plánovat a důsledně zvaţuje své budoucí kroky. U 

národností s preferencí krátkodobé orientace je pohled upírán spíše na minulost a přítomnost, 

kdy jedinec přikládá velikou váhu svým národním tradicím a hodnotám a hodnotí svoji 

aktuální pracovní pozici.  

O Francouzích je známo, ţe si zakládají na svých tradicích a historie tak velké a 

významné mocnosti musí být stále připomínána. Důleţitým rysem je výrazná národní hrdost. 

U Čechů je jejich historie více rozporuplná a navíc se syndromem malého státu a ztráty 

sebevědomí nebo naopak přehnaného zveličování se je těţké najít kompromis.  

Podle výsledků z VALEA můţeme říci, ţe v důsledku postupné asimilace obou kultur 

nám indexy zaznamenaly střední hodnotu, kdy zaměstnanci nejsou výrazně orientováni ani 

krátkodobě, ani dlouhodobě. Čeští zaměstnanci doufají v pokračující hospodářský rozvoj ČR 

a zaměstnanci francouzští vidí svoji budoucnost v návratu do rodné vlasti, přestoţe zůstávají 

ve stejné společnosti. 
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Shrnutí (LTO): 

 Mocenské postavení francouzských zaměstnanců pramenící z historických událostí 

versus český pohled na budoucnost „malého národa“ 

 Francouzští zaměstnanci plnící úkoly v závislosti na důleţitosti osoby, jeţ byla 

zadavatelem, kdeţto u českých zaměstnanců pozorujeme flexibilitu a plynulý přechod 

mezi jednotlivými poţadavky podle jejich naléhavosti  

 Oddělení osobního a pracovního ţivota v závislosti na pracovní pozici (s růstem 

mocenské pozice směrem vertikálně vzhůru se kvantum informací sniţuje) 

 Z hlediska chápání tradic je významných elementem náboţenství, kdy v České 

republice nenalezneme takovou diferenciaci mezi jednotlivými náboţenstvími, jak je 

tomu ve Francii 

 Orientace na proces nás analogicky směřuje na dlouhodobější zaměřenost s výsledky, 

které se ve výrobním závodě dostaví za delší časový úsek 

 Přes nejrůznější ISO normy, které vedou ve výrobní sekci k úspoře nákladů je zvýšená 

míra plýtvání znatelná zejména v administrativě 

 Vyuţívání nonverbální komunikace včetně uţití jazykových nuancí a různých 

aforismů je typičtější pro francouzskou část zaměstnanců 

 Profesní osobní stabilita se pojí s mírou přizpůsobivosti s aplikovanou podnikovou 

kulturou, se kterou mají častěji problémy čeští zaměstnanci, kdy dochází k záměrnému 

porušování v důsledku alespoň částečného pocitu osobní svobody a nezávislosti 

 

Na zaměstnance bychom neměli nahlíţet zvlášť podle jeho národnosti, ale jako na 

osobu s konkrétním pracovním místem. V popředí zájmu by však mělo být vytvoření jednotné 

podnikové kultury, která bude zohledňovat individuální rozdíly, ale zároveň bude jasná a 

akceptovatelná pro všechny zaměstnance. 

 

3.6 Výsledky dotazníkového šetření celého zkoumaného souboru 

Z předchozích tabulek jsme mohli vyčíst, jak na jednotlivé otázky v rámci konkrétních 

indexů odpovídali zvlášť čeští a francouzští zaměstnanci, přičemţ jsme dospěli ke konkrétním 
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závěrům včetně shodných, ale i rozporuplných stanovisek. Nyní si odpovědi rozebereme ještě 

jednou, ale z jiného úhlu pohledu.  

K potvrzení našich výzkumných otázek jsme vyuţili Hofstedeho dotazník (1994), ale 

tentokrát jsme obě skupiny respondentů sloučili dohromady. Opět se budeme odvolávat na 

otázky vztahující se k jednotlivým indexům. Sumarizaci odpovědí včetně legendy naleznete v 

příloze. 

Jelikoţ by bylo velice obtíţné získané výsledky interpretovat pouze na základě 

číselného vyjádření z tabulky, bylo vyuţito grafického znázornění. Grafy jsme pouţily celkem 

čtyři podle rozdělení ze základní tabulky (viz. Příloha č. 4). Můţeme tedy sledovat vývoj 

odpovědí na čtyři otázky se stupnicí pěti moţných odpovědí. Pokud se na grafy podíváme 

v celkovém kontextu, zjistíme zcela zjevnou korelaci odpovědí. 

Obr. 3-4: Korelace indexu PDI 
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V otázce číslo tři nám nejvíce respondentů odpovědělo, ţe dobré vztahy se svým 

nařízeným jsou pro ně velmi důleţité. Jedinou výjimkou byly odpovědi zaměstnanců se 

vzděláním z VOŠ, kteří tuto otázku nepovaţovali za aţ tak určující. Uţ z předchozích 

výsledků můţeme dovodit snahu o přátelskou atmosféru na pracovišti, a to nejen u českých 

zaměstnanců, ale i u těch francouzských, kteří proţívají částečný kulturní šok v novém 

kolektivu i prostředí. U otázky číslo šest nám bez výjimky odpovědi kolidovaly okolo středu, 

coţ znamenalo, ţe konzultace se svým nadřízeným ohledně kaţdého rozhodnutí nejsou 

nutností. Tady bychom mohli zmínit výhodu pro české zaměstnance, kteří mnohem více ocení 

částečnou volnost, neţli zaměstnanci francouzští, kteří jsou zvyklí na mocenské postavení a 

hierarchii ve společnosti. V otázce číslo čtrnáct má většina respondentů obavy vyjádřit svůj 

nesouhlas s nadřízeným, coţ je typičtější pro západoevropské státy jako je Německo nebo 

Francie, ale ve výrobním závodě je tento výsledek spíše negativním jevem, který nevede ke 

konstruktivním řešením a návrhům. V poslední sedmnácté otázce je názor, ohledně dvou 

nadřízených, nejednotný. Respondent neví, co by mu tato situace přinesla, jak v pozitivním, 

tak v negativním smyslu. Tato odpověď byla typičtější u ţen a středního managementu, ale 

opět nesmíme opomenout zdůraznit niţší reliabilitu kvůli nízkému počtu respondentů v těchto 

kategoriích. 
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Dalším zkoumaným souborem otázek jsou otázky 1, 2, 4 a 8. Opět vyuţijeme stejného 

principu hodnocení jako v předchozím případě (viz. Příloha č. 4). 

Tento blok otázek se zaměřoval na index individualismu. Opět můţeme pozorovat 

téměř totoţné kolísání u jednotlivých odpovědí. Nezajímá nás ani tak mnoţství odpovědí u 

kaţdé otázky, které je zkresleno počtem respondentů, ale kvalifikace je zapříčiněna tvarem a 

sklonem jednotlivých na sebe navazujících útvarů, které vytváří oné čtyři kladené otázky.  

Obr. 3-5: Korelace indexu IDV 
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Otázka číslo jedna má pro nás částečně překvapující výsledky, jelikoţ téměř všichni 

respondenti odpověděli, ţe dostatek volného času pro sebe a rodinu není tím zcela určujícím 

parametrem. Tento výsledek je zapříčiněn převahou odpovědí muţské části zaměstnanců, 

kteří jsou mladšího věku a zatím bez rodinného zázemí. Druhá otázka tohoto bloku se 

zaměřovala na kvalitu pracovního prostředí, kdy se nám zaměstnanci rozdělili na skupinu, pro 

kterou je tento faktor velice důleţitý a na skupinu, která jej vnímá jen průměrně. Většina 

vyššího a středního managementu pracuje v kanceláři, kde jsou podmínky pro práci 

dostačující. Druhou skupinu pak tvoří lidé, kteří dochází do výrobní haly, kde mnohem 

citelněji vnímají potřeby běţných zaměstnanců. Předposlední otázka se věnovala jistotě 

zaměstnání, kterou pociťují respondenti. Opět se nám část rozdělila na ty, kteří se cítí být 

sebejistí a neobávají se ztráty zaměstnaní a část zaměstnanců, kteří jistotu zaměstnaní 

nepovaţují za, aţ tak důleţitý parametr. K této odpovědi inklinovala spíše mladší generace v 

rámci středního managementu. Poslední otázka byla zaměřena na pocit uspokojení a vyuţití 

dovedností a znalostí na pracovišti, kdy většina respondentů odpovídala, ţe ano. Smíšené 

pocity měly ţeny, dále mladší ročníky a jediný respondent se středoškolským vzděláním. 

Jelikoţ těchto zaměstnanců byla menšina, nemůţeme zcela eliminovat, ţe tyto odpovědi byly 

zkresleny právě menším počtem dotazovaných. 

Index maskulinity je naším následujícím hodnotícím kritériem a opět zdůrazníme jeho 

vstupní hodnoty, tedy otázky číslo 5, 7, 15 a 20, na něţ odpovídali zvlášť respondenti podle 

pohlaví, věku, vzdělání a postavení ve firemní hierarchii nikoliv podle národnosti. Tedy 

celkem čtyřicet zaměstnanců (viz. Příloha č. 4). 
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Obr. 3-6: Korelace indexu MAS 
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První ze čtyř otázek je otázka číslo pět, kde nás zajímalo, jak je pro respondenty 

důleţité pracovat s lidmi, na něţ je spolehnutí a pracovně si navzájem vycházejí vstříc. 

Z výsledků vyvodíme, ţe pro všechny respondenty je nutným předpokladem k dobrému 

pracovnímu výkonu vycházet se svými spolupracovníky, jestliţe dochází ke kooperaci na 

stejném projektu či pracovním úkolu a to bez výjimky bez ohledu na námi rozdělené kritéria. 
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Druhá otázka směřovala ke zjištění názoru respondenta ohledně moţnosti získání lepšího 

pracovního místa v rámci společnosti a to včetně mzdových a k nim přináleţejícím netarifním 

výhodám a benefitům. Zajímalo nás, jak moc preferovaná je tato oblast pro naše respondenty. 

Bez rozdílu věku a pozice v rámci vyššího a středního managementu lze z grafů vyčíst vysoká 

zainteresovanost na tomto ukazateli, avšak z názorů ţen a respondentů s niţším vzděláním 

neţli VŠ je moţno vypozorovat určitou klesající tendenci a lze usuzovat na častější inklinaci 

k mimo kariérním oblastem ţivota. Ve třetí otázce nás zajímal postoj respondentů na důvěru 

v mezilidské vztahy a to nejen uvnitř společnosti. Zde z výsledků respondentů vyplývá pocit 

nedůvěry nebo nepochopení otázky. Poslední otázkou tohoto bloku je otázka dvacátá, která se 

dotýkala názoru na pracovní pochybení. Četnosti, za kterou je odpovědný zaměstnanec nebo 

naopak neovlivnitelné okolnosti. Jelikoţ většinová odpověď byla hodnota uprostřed, znamená 

to, ţe nelze jednoznačně určit výsledek a respondenti hodnotí pracovní pochybení z poloviny 

jako lidský faktor a z poloviny jako nezaviněné okolnosti. 

Čtvrtým v pořadí je index, jenţ nám utváří pohled zaměstnanců na historii, přítomnost, 

ale co je nejdůleţitější, vnímáni jejich názoru na budoucnost. Na budoucnost spjatou zejména 

s jejich kariérním růstem. Tento ukazatel nám hodnotily otázky 13, 16, 18 a 19 (viz. Příloha č. 

4). 

Obr. 3-7: Korelace indexu UAI 
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V rámci čtvrtého bloku o čtyřech otázkách je první v pořadí dotaz týkající se tlaku, 

napětí nebo dokonce stresu, který pociťuje zaměstnanec v práci. Při srovnání odpovědí muţů 

a ţen můţeme pozorovat značné rozdíly. Muţi pociťují stres daleko méně neţ ţeny, ale 

otázkou zůstává, jak se pak s nepříjemnou situací vypořádají. Jelikoţ obecně známá je lepší 

přizpůsobivost ţen neţ muţů. U mladší generace je pak procento stresových situací o něco 

vyšší v důsledku nově vznikajících poţadavků a nároků zaměstnavatele na absolventa 

vyplývajících z první pracovní pozice. Další otázka byla následně zaměřena na názor 

respondentů ohledně tvrzení, ţe je mnohem snazší stát se manaţerem, neţli být povýšen na 

vyšší pracovní post. S tímto tvrzením souhlasil, jak vyšší, tak niţší management, ale zcela 

opačný názor zastávali osoby s niţším vzděláním neţli zaměstnanci z VŠ a také ţeny. Třetí 

otázka při zjišťování vlivu ukazatele UAI se týkala soutěţivosti zaměstnanců mezi sebou. 

Jestli je vzájemné soutěţení ku prospěchu jednotlivým respondentům a firmě, jakoţto celku 

nebo spíše vede ke vzájemné nevraţivosti a nepřátelství v pracovním kolektivu. Jako 

nerozhodní se v tomto případě ukázali muţi s VŠ vzděláním bez ohledu na práci v rámci 

vyššího nebo středního managementu. Kdeţto skepsi a souhlasný projev vůle prokázali ţeny 

dále pak zaměstnanci bez VŠ vzdělání a střední a mladší generace. Poslední otázka nám 

směřovala do oblasti vnitropodnikových norem, kdy respondent měl posoudit, zda a nakolik 

je tento dokument pro něj závazný a co by muselo nastat, aby jej porušil, i kdyby to bylo ku 

prospěchu celé společnosti. Na tento dotaz ke škodě celého průzkumu, odpověděli 
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respondenti neurčitě a vyuţili přitom neutrální bodové škály, tudíţ nelze zcela jednoznačně 

určit, jak se k podnikovým pravidlům zaměstnanci staví a jak je respektují. 

Posledním výchozím indexem pro zjištění zkoumaných otázek se stal ukazatel 

reflektující dlouhodobost orientace respondentů (viz. Příloha č. 4). Z předchozích výsledků 

jsme dospěli k závěru, ţe jak čeští, tak francouzští zaměstnanci nejsou vyhraněnými typy a 

neinklinují ani k jednomu pólu tohoto indexu. Vstupními otázkami jsou 9, 10, 11 a 12. 

Obr. 3-8: Korelace indexu LTO 
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Z výsledků indexu dlouhodobé orientace jsme zjistili tyto výsledky. Na první otázku 

dotýkající se oblasti odolnosti jedince a jeho osobní stability a vyrovnanosti nám respondenti 

odpověděli shodně, ţe je pro ně velmi důleţitá. Tato reakce je typická pro národ, který je 

zaměřen krátkodobě a preferuje spíše dosaţené úspěchy a nynější situaci. Budoucnost je pro 

něj neznámá, ze které pramení často nejistota v souvislosti s budoucím pracovním zázemím. 

Na druhou otázku týkající se šetrnosti a úspor, jak s vlastním, ale především s podnikovým 

majetkem odpověděla většina respondentů, ţe je pro ně velmi důleţité zbytečně neplýtvat 

zdroji a přitom měli na mysli i ochranu ţivotního prostředí a jejich obnovitelných, ale 

především i neobnovitelných zdrojů. Třetí otázka se opět dotýkala míry souhlasu či 

nesouhlasu zaměstnanců s poloţenou otázkou na téma jejich vlastní iniciativy v práci. Zda 

plní pouze pracovní úkoly nezbytně nutné k řádnému chodu společnosti nebo se naopak sami 

aktivně podílí na tvorbě nových projektů. Z grafů se opět můţeme přesvědčit, ţe zaměstnanec 

musí být aktivní a tvůrčí. V pořadí poslední otázka se zaměřila na chápání významu tradic a 

jejich dodrţování, přičemţ máme na mysli nejen tradice typické pro kaţdou kulturu, ale také 

společné zvyklosti uvnitř námi zkoumané firmy. Vyšší management se projevil, jako 

zásadovější neţli management střední. U mladší generace se projevila niţší důleţitost 

v souvislosti se ctěním firemních tradic a hodnot v důsledku menšího počtu dotázaných osob. 

Taktéţ u ţen se můţe jednat o mírnou odchylku způsobenou nízkým počtem respondentů. 

 

3.7 Celkové shrnutí získaných poznatků 

Francouzský management s důrazem na české zaměstnance se podle těchto dimenzí 

snaţí vyhnout riziku a nejistotě s vyuţitím většího mocenského odstupu. Tvoří organizační 

funkcionální strukturu s ohledem na centralizaci moci a důraz klade na technickou způsobilost 

a specializaci. Věnuje značnou pozornost kolektivnímu detailnímu plánování a průběţnému 

kontrolování. Zároveň platí, ţe tyto výše uvedené dimenze (zejména vzdálenost mocenských 

pozic a vyhýbání se riziku a nejistotě) významně ovlivňují organizační strukturu podniku. Na 

druhou stranu se však snaţí o vytvoření přátelské atmosféry a dostatečnou míru autonomie 

pro české zaměstnance, kteří si toho velice cení. Zvýšená míra přesčasů na úkor volného času 

a větší jistota v zaměstnání jsou kompenzovány odpovídajícím mzdovým ohodnocením. 
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4. Návrhy a doporučení pro management 

Z předchozích výsledků provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe i kdyţ se 

VALEO přímo nezabývá oblastí podnikové kultury, je tato na vysoké úrovni a zaměstnanci 

sdílejí stejnou firemní filozofii. I přes tato pozitiva je v budoucnu doporučením provádění 

sociálního auditu v rozsahu alespoň jedenkrát ročně speciálně připravenými interními 

zaměstnanci nebo externí firmou, aby byla podniková kultura utvářena v souvislosti 

s konkrétními strategickými cíli, firemní filozofií a politikou a její vnímání a interpretace se 

promítala v rámci celkového organizačního ţivota zaměstnanců. 

 

4.1 Návrhy francouzskému managementu 

Existují různé nástroje pro řízení a usměrňování firemní kultury. Mnohé z nich také 

VALEO nevědomky jiţ uţívá. Jedním z nich je měsíční resp. roční pohovor, který vede se 

zaměstnancem jeho nadřízený. Při něm dochází k sumarizaci a k porovnání stávající situace 

se situací ideální něco na způsob „benchmarkingu“. Negativem je, ţe jsou stanoveny pouze 

kritéria, které lze objektivizovat, např. znalost interních směrnic, ale jestli došlo k souladu ve 

vnímání a jejich dodrţování, to se z tohoto pohovoru nedozvíme, tudíţ by měl nadřízený 

pozměnit skladbu otázek a uzpůsobit je tak, aby zaměstnanec tyto interní směrnice nejen znal, 

ale také chápal. 

Dalším moţným způsobem by v našem případě bylo pořádání seminářů na téma rozvoje 

firemní kultury, kdy by pracovník z personálního oddělení formou her popř. „team builingu“ 

nenásilně vštěpoval zaměstnancům hodnoty, normy, pravidla a symboly, které jsou vázané na 

systém řízení výkonnosti. Nemalým problémem by v tomto případě byla účast všech 

zaměstnanců, kteří čítají počtem téměř 1600 osob. Došlo by tudíţ k časové prodlevě a nárůstů 

mzdových nákladů takového zaměstnance (pilota). 

Třetí moţností rozvoje podnikové kultury a v našem případě nejvhodnější, je vyuţití 

stávajícího podnikového časopisu, který bychom obohatili o kreslený komiks, jenţ by 

představoval krátkou a srozumitelnou formou dění uvnitř společnosti. Byl by v dostatečném 

mnoţství dostupný na veřejných místech zejména v odpočinkových zónách a pro střední a 
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vyšší management by byl rozesílán ve virtuální podobě. Náklady na reprografii by se zvýšili, 

ale k časové prodlevě by nedocházelo. K tomuto záměru by byla vyuţita outsourcingová 

firma. V následující tabulce naleznete porovnání jednotlivých variant. 

Tab. 4-1: Nástroje formování a ovlivňování organizační kultury společnosti 

Varianta Výhody Nevýhody Oblast Kdo Kde 
Odhad 

ceny 

Pohovor 

1. 

Individuální 

přístup, 

detailní 

rozbor 

Časová 

náročnost, 

částečné 

zkreslení, 

růst 

mzdových 

nákladů 

Veškeré 

týkající se 

zaměstnanců 

Vyšší a střední 

management 

(přijetí nového 

zaměstnance) 

Kancelář 14 000,- Kč. 

(poloviční 

úvazek) 

Seminář 

2. 

Lepší 

systematika 

učení, 

stmelování 

týmu 

Časová 

náročnost, 

mzdové 

náklady, 

provozní 

prodlevy 

Kaţdý 

seminář by 

se věnoval 

komplexně 

určité oblasti 

Školený 

zaměstnanec 

personálního 

oddělení 

Kancelář, 

pronájem 

místností 

popř. 

venkovní 

aktivity 

Mzdový 

příplatek 

2500,-, 

teambuilding 

– 150 000-

500 000,- 

Kč. 

Firemní 

časopis 

3. 

Plynulost 

výroby, 

informování 

všech 

zaměstnanců 

ve stejný 

okamţik 

Zvýšené 

náklady na 

tisk, menší 

účinnost 

Dle návrhů 

zaměstnanců 

nebo 

vzniklých 

problémů 

Návrhy všichni 

zaměstnanci, 

tisk 

outsourcingová 

firma 

Sběrné 

schránky, 

kancelář 

personálního 

oddělení 

3 schránky 

1200,- Kč., 

stránka 

časopisu 

navíc na 

náklad 1000 

kusů 3 000,-

Kč. 

Zhodnocení 

(vítězná 

varianta 

dle 

kritéria) 

1. 3. 3. 3. 3. 1. 

 

Z tabulky nám vyplývá, ţe třetí varianta v podobě doplnění jiţ stávajícího firemního 

časopisu je nejvýhodnější, ale rozšíření o nástroj č. 2, a tedy o strukturovanější pohovor má 

také své neodmyslitelné opodstatnění. Našim hlavním cílem je zapojení a rozvoj všech 

zaměstnanců a zejména pak operátorů ve výrobě, kteří jsou iniciátory zlepšovacích návrhů. 

Na oplátku by jim zase vedení společnosti mělo dát příleţitost vyjádřit se k firemní filozofii a 

politice. 

 



66 

 

4.2 Doporučení vyplývající z komparace kultur 

Pro práci s lidskými zdroji, které chceme usměrnit tak, aby dostatečně pochopili a 

rozvíjeli firemní politiku nelze sestavit detailní návod, jak přesně postupovat, protoţe kaţdá 

firma má svá neodmyslitelná specifika. I kdyţ předmětem našeho výzkumu bylo pouze 

zkoumání firemní kultury, nezohlednili jsme takové důleţité proměnné, jakými jsou systém 

odměňování, motivace, získávání a výběru zaměstnanců, kariérní postup nebo hodnocení 

zaměstnanců. Pokud bychom výzkum prováděli plošně, museli bychom zahrnout i tyto 

oblasti. Následná doporučení vychází ze skrytého pozorování a jsou výstupní proměnnou 

Hofstedeho dotazníku (1994). 

 

4.2.1 Doporučení a rady francouzské straně při jednání s  českým 

podřízeným  

 Neočekávejte vţdy pochopení všech svých poţadavků v plném rozsahu včetně 

způsobu provedení. 

 Přesně určete, co je moţné realizovat v rámci improvizace a co povaţujete za nezbytné 

splnit tak, jak přesně vyţadujete. 

 Počítejte s tím, ţe Češi se něco pozmění. 

 Věcná argumentace není pro českou stranu akceptovatelná bez motivačních faktorů, 

naopak na Čechy působí chladným, aţ arogantním dojmem. 

 Investujte do vztahů s lidmi – vytvořte příjemné sociální prostředí. 

 Vybírejte si spolupracovníky se silnými sociálními kompetencemi. 

 Dejte prostor českým zaměstnancům k hovoru o svých pocitech a dojmech. Sami je 

více dávejte najevo. 

 Kromě perfektního profesionálního přístupu se od Vás očekává i neméně dobrý 

přístup osobní. 

 Informace získané při neformálních rozhovorech povaţujte za důvěrné. 

 Dejte podřízeným najevo, jak si jich váţíte a pochvalte je, pokud se jim něco podaří. 

Firemní politiku na základě zvyšování platu nelze upřednostňovat do nekonečna. 

Stejně důleţitá je osobní motivace, sdílení firemní kultury a pocit sounáleţitosti a 

uplatnění. 
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4.2.2 Doporučení a rady české straně při jednání s francouzským 

nadřízeným  

 Očekávejte vyšší poţadavky na preciznost a kvalitu práce, neţ jste byli zvyklí. 

 Dejte si pozor na dodrţování plánů a dochvilnost. 

 Francouzský management není zvyklí jednat zpočátku příliš neformálně či o osobních 

záleţitostech, ale vyjadřuje se spíše neverbálně, aţ to můţe působit chladně a 

neosobně. 

 Pokud nejste po delší době v přátelském vztahu, neznamená to obvykle osobní 

antipatie. 

 Snaţte se být soustředění na problematiku a úkoly Vám svěřené. 

 Počítejte s tím, ţe Francouzi těţko snášejí neúspěch a jsou velmi soutěţiví a 

ambiciózní. 

 Nebojte se dát najevo své schopnosti, znalosti a názory, které podloţíte relevantními 

souvislostmi. Francouzi rádi diskutují, pokud zúčastnění prokáţou dostatečnou 

schopnost logicky uvaţovat a dosáhnout zamýšleného cíle. 

 Buďte však opatrní v souvislosti s oponováním nadřízenému. Francouz nerad 

zviditelňuje své nedostatky. 

 V osobním kontaktu se snaţte vyvarovat přílišnému odkrývání osobních záleţitostí a 

udrţujte vztahy na čistě pracovní úrovni, pokud Vám sám vedoucí nenaznačí opak. 

 Úkoly plňte podle toho, kdo Vám je zadal. Francouzi očekávají, ţe je budete plnit 

s ohledem na postavení osoby ve firemní hierarchii. 

 

Závěrem s odkazem na tabulku (viz. Příloha č. 5) naleznete, i přes velmi podobné 

vnímaní firemní kultury a akceptaci vnitropodnikových norem, odlišnosti u obou kultur, jeţ 

mohou nastat v rámci pracovních situací. Obě kultury mají individuální přístup k vedení, ale 

jedna je systematičtější více, neţli druhá. O systematičnosti hovoříme v souvislosti 

s docházkou, schůzemi, kontrolou a zejména plánováním. 

Podniková kultura je jedinečným prvkem firemního knowhow a image. Je výsledkem 

dlouhodobého vývoje a měla by být neustále rozvíjena, aby nedošlo k její roztříštěnosti a 

neúměrnému rozvoji individualit a segmentace různých subkultur. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjištění stávající podnikové kultury a v návaznosti na tyto 

výsledky interpretace doporučení francouzskému managementu, jak efektivně řídit české 

zaměstnance při plnění kaţdodenních pracovních povinností. Z provedeného dotazníkového 

šetření a metodou skrytého pozorování bylo zjištěno, ţe podniková kultura byla citlivě 

vytvořena vzájemným sloučením specifik, jak českých, tak francouzských zaměstnanců, tudíţ 

výrazně nepřevaţuje ani jeden ze základních rysů zkoumaných národností. I přesto, ţe 

převaţuje výrazný vliv francouzské domovské společnosti, oblast řízení podnikové kultury a 

s ní související potenciál rozvoje lidských zdrojů, zůstávají autonomní sloţkou v rukou české 

společnosti. 

Podniková kultura je neopomenutelným vstupním potenciálem dlouhodobého rozvoje 

společnosti, coţ nám dokazují samotné výsledky. Na jejím utváření se kromě cílené 

zainteresovanosti personálního oddělení podílejí i zaměstnanci, a pokud budou s jejím stavem 

spokojeni, budou spokojeni i sami zaměstnanci a výsledkem bude nárůst vyprodukované 

hodnoty. Podniková kultura není samočinně se vytvářeným rysem společnosti. Musí být 

cíleně ovlivňována, a aby naplňovala svůj účel, je potřeba ji věnovat dostatečnou pozornost. 

Není to jen otázka námi zkoumaného souboru respondentů, ale všech zaměstnanců, kde je 

nezbytné aplikovat jednotnou koncepci. Management je tvůrcem strategie podnikové kultury 

stejně jako vytváří strategii v jiných oblastech. Zde je však mnohem víc kladen důraz na 

samotné přijetí všemi zaměstnanci, protoţe pokud taková koncepce nebude přijata komplexně 

jako celek, ztrácí tím veškerý smysl. 

Kodifikace do psané podoby není vţdy nezbytnou nutností. Přemíra interních 

dokumentů, jak je tomu v našem případě, znamená nepřehlednost, aţ chaos. Zaměstnancům 

má být vštěpována základní pravidla, která mají své opodstatnění ve výrobním podniku, ale 

kaţdodenní interakce v mezilidských vztazích má být výsledkem z automatizovaného procesu 

řízení lidských zdrojů. Vyšší a střední management se snaţí jít příkladem a nezbytností je 

znalost veškerých interních směrnic, ale běţný zaměstnanec ve výrobě se ztrácí a neví, co je 

pro něj důleţité a co nikoliv. Základní „manuál“ firemní kultury, který nebude obsáhlý, zde 

chybí. 
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Navrhovaným nenásilným opatřením ve formě shrnutí základních poznatků diplomové 

práce, by mohl být kreslený komiks, jakoţto součást interního časopisu a k němu důsledné 

vyuţití „visual managementu“. Tím by došlo k průniku informovanosti veškerými 

vertikálními liniemi společnosti. Náplň by se netýkala čistě česko-francouzského vztahu, ale 

obecně by byl vztáhnut i na zahraniční zaměstnance zejména ve výrobě, kde jejich počet 

narůstá. Pilotem tohoto opatření by se stala osoba, jeţ by pracovala v rámci personálního 

oddělení, a přispívat svými náměty by mohl kaţdý zaměstnanec individuálně. Zvýšeným 

nákladem pro společnost by byla mzdová poloţka a náklady na tisk, i kdyţ převáţně by byla 

jeho forma interaktivní. 

Pokud by toto opatření nebylo přijato, následnou moţností je začlenit výsledky 

výzkumu do interního informačního systému, který je však dostupný pouze omezenému počtu 

zaměstnanců (nikoliv operátorům ve výrobě). 

Součástí provedených opatření by byla i pravidelná kaţdoroční kontrola a audit. 

Stávající management je sice kaţdoročně vystavován kontrole interními audity ze strany 

domovské společnosti, avšak výlučně oblasti firemní kultury, jako součást péče o 

zaměstnance, se nevěnuje.  Přesto, ţe námi analyzované výsledky jsou uspokojivé, byly 

zjištěny konkrétní nedostatky zejména v oblasti komunikace, pracovních vztahů a plnění 

pracovních úkolů. 

Audity zadané interně, mají nesporně jednu nevýhodu, jelikoţ je provádějí zaměstnanci 

z analyzované společnosti a mohou být ovlivněny řadou faktorů a zkreslovat zjištěné 

výsledky, ale na straně druhé jsou levnější variantou řešení. Naopak audity prováděné 

externími firmami jsou několikanásobně draţší. Na základě předběţných konzultací by řešení 

námi zkoumaných výzkumných otázek poradenskou firmou v rámci celé společnosti stálo 

v rozmezí od 200 000 do 400 000,- Kč. bez DPH (APERTA s.r.o., 2008). 

V našem konkrétním případě by přijetí navrhovaných opatření přineslo kladné efekty 

projevující se v bezproblémovější spolupráci a nárůstu hodnoty „image“ společnosti. Pokud 

by nebyla opatření přijata, můţe se z dlouhodobého hlediska projevit pokles ztotoţnění se 

zaměstnanců s firemní politikou, coţ můţe přinést negativní jev ve formě zpomalení tempa 

ekonomického růstu a nárůstu direktivního stylu vedení u managementu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČSÚ – Český statistický úřad 

IDV – index individualismu (z angl. Individualism Index) 

LTO – index dlouhodobé orientace (z angl. Long-term orientation Index) 

MAS – index maskulinity (z angl. Masculinity Index) 

PDI – index vzdálenosti moci (z angl. Power Distance Index) 

UAI – index vyhýbání se nejistotě (z angl. Uncertainty Avoidance Index) 

VOŠ – vyšší odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

 

 


