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1 ÚVOD 

V současné době je v oblasti řízení lidských zdrojů hodně slyšet o podnikové kultuře. 

Kultura se stala důležitým aspektem, jehož existenci by si každý manažer měl uvědomit  

a počítat s ním. Poznání firemní kultury je důležité pro úspěšné řízení společnosti a vedení 

všech zaměstnanců. Bez znalosti organizační kultury se dnes již neobejde žádný manažer. Je 

podstatná pro malé, střední podniky i velké korporace. Její důležitost jen dokazuje její 

kosmopolita. Jelikož je podniková kultura všudypřítomná, vydobyla si svůj prostor v oblasti 

managementu jako vědě. Záleží jen na vedoucích pracovnících, jak budou tohoto fenoménu 

využívat. Zdali ho využijí ku prospěchu své organizace či nikoliv. Organizační kulturu lze 

považovat za trend moderního managementu. Řada personalistů vidí poznání, koordinaci 

 a utváření podnikové kultury jako výzvu a zároveň nutnost pro vykonávání své manažerské 

funkce. 

Oblast firemní kultury je poměrně nová. O podnikové kultuře se začalo mluvit teprve 

nedávno v 80. letech minulého století. Od té doby prošel tento těžko uchopitelný a měřitelný 

prvek vývojem v oblasti jeho zkoumání. Firemní kultuře je připisována čím dál tím větší 

důležitost a objevují se stále nové metody a přístupy k jejímu zkoumání a měření. Existují 

společnosti, které se zabývají přímo zkoumáním organizační kultury, což jen potvrzuje 

význam tohoto jevu. 

Pole působnosti firemní kultury se neomezuje pouze na oblast České republiky, ba 

naopak, prvními osobnostmi, které se její existencí vůbec začaly zabývat, jsou přední světoví 

představitelé managementu.  

Téma organizační kultury je velmi rozsáhlé a obsahuje snad všechny aspekty podniku. 

V pojmu firemní kultury se spojují všechny složky podniku (styl vedení, normy, hodnoty, 

strategie aj.), což je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla ji analyzovat. Poznání kultury řada 

manažerů podceňuje nebo si důležitost jejího významu vůbec neuvědomuje. Zároveň mě také 

zaujal její význam pro společnost jako celek. Působí na všech úrovních řízení a je jen  

na managementu společnosti, jestli ji dokáže využít ku prospěchu organizace, nebo tvorbu 

 a udržování kultury naopak zanedbá a ta nakonec bude celý podnik oslabovat.  

Cílem mé práce je analyzovat firemní kulturu vybrané akciové společnosti, odhalit 

problémy v oblasti kultury této společnosti, zjistit vztah mezi kulturou společnosti a strategií, 
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navrhnout a doporučit možná řešení problémů spojených s kulturou. Akciová společnost si 

přeje zůstat v anonymitě, proto jsem pro účely této práce podnik nazvala C&T Trans, a.s. 

V práci je kultura analyzována pomocí kvalitativních metod - hloubkového rozhovoru a 

zkoumání dokumentace společnosti. Zároveň je zde využito metody kvantitativní- metody 

dotazníku. Organizační kultura ovlivňuje vnitřní i vnější prostředí podniku. V diplomové 

práci je zkoumána organizační kultura vybraného podniku se zaměřením na vnímání tohoto 

jevu ze strany zaměstnanců firmy. 

V první části diplomové práce jsou formulována teoretická východiska obecného pojmu 

kultury, ze kterého vychází jev kultury organizační. Teoretická část se zabývá také 

organizační kulturou a jejím formováním. Pozornost je věnována i strategii podniku a oblasti 

řízení lidských zdrojů. 

Druhá část práce je zaměřena na charakterizování a představení akciové společnosti, 

která mimo dalších činností zabezpečuje městskou hromadnou dopravu okresního města v 

ČR. Tato část práce je věnována historii společnosti, předmětu její činnosti, struktuře 

organizace, řízení lidských zdrojů, vývoji vedoucímu k současnému stavu společnosti a 

finančním ukazatelům týkajících se podniku. 

Ve třetí části je zpočátku věnována pozornost úvodu do situace v městské hromadné 

dopravě po celé České republice. Tato část také obsahuje model organizační kultury vybrané 

společnosti, popis použité metodologie k analýze kultury a shrnutí poznatků z provedeného 

dotazníkového šetření, rozhovorů a analýzy firemních dokumentů. 

Poslední kapitola práce patří formulaci vlastních návrhů a doporučeními pro management 

společnosti. 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA POJETÍ ORGANIZAČNÍ 

KULTURY A JEJÍHO FORMOVÁNÍ 

 

 Pro účely diplomové práce je důležité formulovat teoretická východiska organizační 

kultury a jejího formování. Teoretická část práce bude poskytovat základ pro praktické 

analyzování kultury vybraného podniku. 

2.1 Pojetí kultury v současnosti 

Dle Lukášové a Nového (2004) neexistuje přesná a jednotná definice pojmu kultura.  

O kulturu jako takovou se zajímá mnoho vědních oborů, především antropologie, a definice 

jednotlivých autorů a badatelů se tedy rozcházejí právě v úhlu pohledu, ze kterého jednotliví 

badatelé kulturu vnímají. Antropologové přistupují k definici tohoto pojmu v obecném 

měřítku a označují kulturu jako „způsob života skupiny lidí, jako konfiguraci všech více či 

méně stereotypizovaných vzorců naučeného chování, které jsou přenášeny z generace  

na generaci prostřednictvím jazyka a napodobování“ (Barnouw, 1963, podle Lukášové  

a Nového, 2004). 

Dle Lukášové (2010) slovo kultura označuje naučené sdílené způsoby jednání a myšlení, 

chování a cítění, které se vytvářejí v důsledku přizpůsobování určitých sociálních skupin 

externímu prostředí, a jako účinný způsob vyrovnání se s vnějšími vlivy je v rámci daných 

sociálních uskupení předáván. 

V Lukášové (2010) se lze dočíst, že kultura jako taková vzniká dlouhodobým vývojem  

a je výsledkem procesu přizpůsobování. Jiným pohledem ji lze ale také vnímat jako nástroj, 

který pomáhá jednotlivým členům sociálních skupin adaptovat se na podmínky, ve kterých se 

pohybují. Kultura tak vytváří systém pravidel vytvořených danou skupinou jedinců, které je 

nutné dodržovat. Pojem kultura zahrnuje názory, postoje, hodnoty, normy chování, které daná 

skupina dodržuje a vyžaduje jejich dodržování i od ostatních. Tento systém pravidel je  

pro specifický pro každou sociální skupinu a je mezi členy předáván díky procesu učení. 

 Lukášová a Nový (2004) uvádějí, že i když nelze stanovit jednotnou definici kultury, 

je zřejmé, že kultura je abstraktním pojmem, který si vymysleli lidé, aby byli schopni 

pojmenovat společné rysy jednotlivců v rámci daných sociálních skupin a rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami. 
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V publikaci o Lukášové (2010) lze zachytit pojem akulturace. Během života každého 

člověka dochází k procesu enkulturace. Pojmem akulturace se označuje proces získávání 

sociokulturních návyků a norem chování prostřednictvím učení. U každého jedince lze 

sledovat nejen projevy jeho unikátních osobnostních vlastností, ale také charakteristiky, jež 

jedinec získal při vzájemném kontaktu s jinými lidmi, kteří žijí a pohybují se ve stejných 

vnějších podmínkách (bydlí ve stejném státě, stejném městě, absolvovali stejnou univerzitu, 

pracují ve stejné firmě). Enkulturace je ovšem proces, který trvá dlouhou. Tito jedinci tedy 

museli být vystaveni působení vnějšího prostředí poměrně dlouhou dobu, aby si stihli osvojit 

společné vzorce chování, které jsou charakteristické pro jednotlivé sociální celky.  

Za nejdůležitější enkulturační činidlo je považována rodina. V rodině jedinec získává názory, 

zvyky, normy chování, hodnoty, které jsou později předávány dalším generacím. 

 Specialista na interkulturální management Geert Hofstede rozlišil 6 úrovní kultury, 

Lukášová (2010):  

 Úroveň národní kultury 

 Úroveň kultury ve spojitosti s náboženstvím, jazykem nebo etnikem 

 Úroveň kultury v relaci k příslušnosti k určité generaci  

 Úroveň kultury ve spojitosti k příslušnosti k určitému pohlaví 

 Úroveň firemní kultury (jedinec prošel procesem socializace v rámci určité 

organizace) 

 Úroveň kultury v relaci k dané třídě 

           Kultura je tedy součástí každého jedince a projevuje se v jeho myšlení, chování, 

jednání, hodnotách a postojích, které si jedinec osvojil v rámci určitých sociálních skupin  

a sdílí tyto způsoby s ostatními členy těchto skupin. Zajímavostí kultury je fakt, že každý 

jedinec je nejen produktem kultury, ale je zároveň i jejím tvůrcem. 

Určitá kultura je charakteristická pro všechny sociální systémy, tudíž by se na ni 

rozhodně nemělo zapomínat v souvislosti s řízením každé organizace. 

Důležité je zmínit obecné vlastnosti kultury, podle Mateiciuca (2011): 

 Samozřejmost - člověk si zvykl brát kulturu jako samozřejmou, všudypřítomnou věc. 

Jelikož se pohybuje mezi lidmi, kteří mají stejnou kulturu, nevnímá její odlišnosti. Lidé si 

rozdílnosti mezi kulturami začínají všímat teprve tehdy, až se dostanou do přímého styku 

s jinou kulturou. 
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 Transgeneračnost – kultura není vrozená, přenáší se prostřednictvím učení a procesu 

socializace. Na rozdíl od genetických charakteristik každého z nás mají ty kulturní 

trvalejší charakter. 

 Učení – každý si člověk si kulturu osvojuje prostřednictvím učení a zkušeností. Proces 

získávání kulturních rysů závisí na schopnosti jedince se učit. Proces učení funguje na 

dvou základních principech - princip podmiňování (dochází k odměňování  

a podporování těch vzorců chování, které jsou žádoucí a naopak k opouštění těch, které se 

v průběhu času neosvědčily) a principu imitace (člověk má schopnost napodobování 

činnosti druhých. Právě díky tomuto je schopen si velmi rychle osvojit emoce, hodnoty, 

názory, postoje, postupy, které vidí u jiných lidí). 

 Symboličnost – lidé obecně užívají symboly, které pro ně reprezentují i jiné věci, než 

které představují v na první pohled. 

 Sdílení – kulturu sdílí všichni členové organizace, společenství, sociální skupiny. Přestože 

jsou charakteristiky jednotlivých členů organizace, skupiny nebo firmy odlišné, vyznačují 

se i velkým počtem prvků, které mají všichni tito členové společné. 

 Vrstevnatost – v průběhu času se kultura vyvíjí, některé starší praktiky, rysy ustupují do 

pozadí a nejsou už tak využívány jako v minulosti, vrství se na ně jiné, upravené. 

 Strukturovanost -  v každé kultuře lze spatřovat její jednotlivé prvky, které dohromady 

vytváří kulturní systém. Proto lze říct, že jestliže dojde ke změně jedné části systému, pak 

tato změna může vyvolat změny i v dalších oblastech. 

 Adaptivnost -  na schopnosti adaptace, tedy přizpůsobování, je celá kultura založena. 

2.2 Organizační kultura 

Jak uvádí Lukášová (2010), pojem organizační kultura se dostal do centra zájmu 

manažerů v 80. letech 20. stol. Zájem o tento jev v organizacích vyvolal ekonomický růst 

Japonska koncem 70. a začátkem 80. let minulého století. Povědomí o tomto jevu zároveň 

také podnítily publikace zabývající se vlivem tzv. „soft skills“ na úspěch a vedení firem. 

Firemní kultura se postupem času stala důležitým nástrojem řízení organizací.  

Dle Tureckiové (2004) je organizační kultura obecně považována za nepřímý nástroj 

řízení. Projevuje se zejména během koordinace pracovních procesů, rozhodování, 

implementaci přijatých rozhodnutí i při motivaci zaměstnanců. Přijetí organizační kultury 

nemůže management společnosti nařídit, ale měl by jej podporovat. 
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V rámci každé organizace určitá firemní kultura existuje, ne všechny firmy ji však 

využívají ku prospěchu. Některé společnosti si existenci kultury ani neuvědomují, nebo její 

důležitost podceňují. Ne všechny společnosti ji umí využít jako nástroj zvýšení 

konkurenceschopnosti a rozvoje svých zaměstnanců. 

Pro pochopení pojmu organizační kultury je ale nejdříve nutné pochopit jev kultury 

v obecném měřítku. 

2.2.1 Definice organizační kultury 

Existuje celá řada možností, jak definovat pojem organizační kultury. Jako 

nejsrozumitelnější a nejvýstižnější definice lze uvést například tyto citace: 

Organizační kulturu lze vymezit jako:  

 Nehomogenní, ale vnitřně propojenou soustavu interních organizačních faktorů  

a podmínek, jež zásadním způsobem ovlivňujících provoz, výkonnost, úspěšnost i rozvoj 

organizace. (Mateiciuc, 2011) 

 

 …systém hodnot, norem, přesvědčení, postojů, domněnek, který sice nebyl nikde písemně 

uveden, ale stanovuje způsoby chování a jednání členů organizace a způsoby vykonávání 

práce. (Armstrong, 2007) 

 

 Jakým způsobem se věci v organizaci dělají ... To, co je pro organizaci příznačné, její 

zvyky, převládající postoje, vytvořené vzorce přijatelného a nepřijatelného chování. 

(Drennan, 1992, podle Lukášová,2010) 

 

 …firemní kultura je souhrn představ přístupů a hodnot v organizaci obecně sdílených  

a relativně dlouhodobě uznávaných a dodržovaných. (Pfeifer, Umlaufová, 1993, podle 

Šigut 2004) 

 

 …soustava sdílených hodnot a přesvědčení o tom, co je zásadní a podstatné, jak se má 

člen organizace chovat, a o pocitech a poměrech uvnitř i navenek. (Purcell a kol. 2003, 

podle Armstrong 2007) 
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Autoři definic týkajících se firemní kultury se v některých bodech odlišují. Souhrnně lze 

ale tvrdit, že firemní kultura je jakýsi soubor složek, faktorů očekávání a zvyků, které jsou 

typické pro danou organizaci a ovlivňují její fungování.  

 

2.2.2 Složky organizační kultury 

Lukášová (2010) tvrdí, že organizační kulturu lze označit jako komplex firemních 

zvyklostí, hodnot, norem, etikety, rituálů, ceremoniálů, vzorů chování a morálních autorit. 

Firemní kultura dále zahrnuje soubor pracovních postupů, úroveň vyspělosti používané 

technologie, způsoby řízení společnosti a styly vedení, přívlastky organizace a její 

vystupování navenek (vzhledem k zákazníkům, dodavatelům a široké veřejnosti). 

Složky organizační kultury lze podle Lukášové (2010) rozdělit na artefakty materiálního 

rázu (materiální vybavení firem, architektura firemních staveb, produkty společnosti, 

propagační materiály, výroční zprávy společnosti) a artefakty nemateriálního rázu 

(organizační mluva, přesvědčení, historky, mýty, hrdinové společnosti, rituály). 

 

 Pokud se jedná o jednotlivé složky kultury, bývají vymezovány následovně:  

 

Hodnoty 

Schiffman a Kanuk (1994, podle Armstronga 2007) uvádějí, že „hodnoty pomáhají určit, co si 

myslíme, že je dobré nebo špatné, co je důležité a co žádoucí“. Armstrong (2007) uvádí, že  

ve společnosti je obvykle formována soustava hodnot, které mohou být uznávány pouze  

na úrovni vrcholového vedení nebo mohou být akceptovány všemi lidmi v organizaci. Čím 

více jsou hodnoty lidmi uznávány, tím více ovlivňují chování lidí v podniku. 

Jak uvádí Mateiciuc  (2011) lze mezi základní firemní hodnoty zařadit loajalitu zaměstnanců, 

vstřícnost vůči pracovníkům, společenskou prospěšnost organizace, vstřícnost vůči 

zákazníkům a dodavatelům, vynikající kvalitu služeb a výrobků, etičnost jednání, flexibilitu, 

schopnost přizpůsobit se změnám, aj. 

 

Normy chování 

Armstrong (2007) tvrdí, že normy vytvářejí „pravidla hry“. Normy vytvářejí obraz o tom, co 

se od lidí předpokládá, že budou dělat, v co budou věřit nebo co říkat. Součástí norem chování 
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je také stanovený dress code, kterým je staveno, jak se budou zaměstnanci oblékat. Normy 

zároveň vytvářejí neformální manuál, který složí k tomu, aby lidé věděli jak se chovat. Nikdy 

nejsou formulovány v písemné podobě. Mezi lidmi se šíří ústně nebo chováním. 

Právě normy chování mají pro podnik důležitý význam. Normy regulují chování zaměstnanců 

a vytvářejí stálé pracovní prostředí. Snižují potřebu vytváření podrobného kontrolního 

systému. Jako příklady norem chování lze uvést soustředěnost na výkon zaměstnanců, 

přikládání významu postavení v podniku, jakou roli hrají ambice, styl řízení managementu, 

etika práce, loajalita aj. 

 

Organizační vyjadřování 

Jak uvádí Lukášová (2010) je organizační mluva důležitou součástí organizace. Zavedení 

společné terminologie a pojmů podporují formální i neformální komunikaci uvnitř organizace 

a zajišťují vnitřní kohezi pracovníků. 

 

Historky a mýty 

V publikaci od Lukášové a Nového (2004) je uvedeno, že v případě historek se jedná  

o „zveličené“ příběhy, které si ústně předávají pracovníci mezi sebou. Jsou důležitou součástí 

podnikové kultury a často poskytují důležité informace o stavu podniku v minulém období  

a dodržování firemních norem.  

Mýty se na rozdíl od historek nezakládají na pravdě. Jejich existence je podmíněna spíše 

touhou lidí v něco věřit. 

 

Rituály, ceremoniály, zvyky 

V publikaci Lukášové (2010) lze najít pojednání o zvycích, ceremoniálech a rituálech, které 

se dodržují a praktikují v rámci podniku. Jedná se o ustálené vzorce chování, které jsou 

typické pro podnik. Jako příklad zvyku ve společnosti lze uvést každoroční pořádání večírků, 

rituálem lze nazvat například zdravení při příchodu do zaměstnání. Ceremoniály jsou 

významné, ba dokonce slavnostní události, které posilují hodnoty uznávané v organizaci. 

Ceremoniální slavnosti se uskutečňují např. při oslavách hrdinů společnosti. 

 

 



 

 

13 

 

Hrdinové 

Dle Lukášové (2010) byli hrdinové v rámci společnost důležitými postavami zejména  

na počátku 80. let 20. stol. Hrdinové pro zaměstnance představují ideál, zosobnění firemních 

hodnot. Hrdinové reprezentují organizaci na venek, motivují zaměstnance a poskytují jim 

určitý model správného chování v rámci organizace např. (Henry Ford, u nás potom Tomáš 

Baťa). 

 

Podniková architektura a vybavení 

Jak uvádí Lukášová (2010) věnují společnosti v současné době velký význam i svým sídlům. 

V dnešní době vysoké konkurence a přesycenosti trhu hraje pro spotřebitele velkou roli image 

společnosti. Sídla společností hrají ale také samozřejmě velkou roli pro zaměstnance. Budova 

firmy na ně působí jako sjednocující prvek. Důležitým prvkem je i vybavení společnosti. 

Vybavení odráží to, které faktory jsou pro společnost důležité (drahé vybavení kanceláří x 

chybějící lavičky pro návštěvníky). 

 

Základní přesvědčení 

V publikaci od Lukášové (2010) se lze dočíst, že základní přesvědčení jsou zakořeněné 

představy o fungování věcí ve společnosti, které si lidé už ani neuvědomují a považují je ta 

samozřejmé, jasné, nezpochybnitelné. Jsou stálé, fungují automaticky a odolávají jakýmkoli 

změnám. Jedná se tedy o jakési základní představy, které jsou nezpochybnitelné právě tak 

jako axiomy v matematice. Jakmile jsou jednou přijaty, nediskutuje se o jejich pravdivosti, 

jejich napadení může vést až k emocionální nestabilitě jedince. 

 

Firemní styl 

Z anglického corporate identity. Vysekalová a Mikeš (2009) chápou firemní identitu jako 

prezentaci společnosti pomocí jejich typických prvků. Firemní styl vyjadřuje jedinečnost 

společnosti, utváření svého vlastního charakteru, jak je tomu například u osobnosti. 

Organizační identity zahrnuje vizi společnosti, její filozofii, historii a etické zákonitosti, jimiž 

se lidé v podniku řídí. Veber (2000, podle Vysekalové a Mikeše, 2009) chápe firemní styl 

jako snahu o vnější odlišení, unikátnost a osobitost, jež se projevuje v kultuře společnosti, 

chování organizace, designu, komunikaci a vlastním výrobku nebo službě. Firemní styl 
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(identita) se podílí na vývoji a růstu společnosti, ovlivňuje chování zaměstnanců, výkonnost 

firmy a finanční ukazatele. V souvislosti s firemním stylem lze také hovořit o managementu 

firemního stylu. Cílem tohoto řízení je vytvořit profil organizace ve vztahu k zaměstnancům 

společnosti i k vnějšímu prostředí (zákazníkům, dodavatelům apod.). Snaží se o vytvoření 

takové představy podniku, která v lidech evokuje pocity důvěry, jistoty, věrohodnosti  

a dalších kladných představ. 

 

Šigut (2004) tvrdí, že jednotlivé složky firemní kultury je třeba propojit s dílčími 

hledisky jednotlivých vědních oborů (marketing, teorie řízení, sociologie) a poznat všechny 

faktory, které mají na podnikovou kulturu vliv. 

Ze zobrazení firemní kultury (obr. 2-1) vyplývá, že kulturu určují rituály, symboly, 

styly vedení a řízení. Podnikovou kulturu lze ovlivnit prostřednictvím zásahů managementu. 

Kultura ovlivňuje organizaci jako celek, její strukturu, výkonnost, strategii a zaměstnance. 

Kultura zároveň vychází i z faktorů, které na ni působí z vnějšího prostředí.  

Obrázek 2-1 Determinanty vzniku podnikové kultury (podle Šigut, 2004) 

 

         

 

2.2.3 Struktura organizační kultury 

Jak je patrné z výše uvedených prvků kultury a strukturovanosti (jedné ze základních 

vlastností kultury jako obecného pojmu), jednotlivé složky kultury fungují jako celistvý 

systém. Lukášová (2010) uvádí, že jednotlivé prvky na sebe navzájem působí a ovlivňují se. 
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Pro lepší pochopení a poznání vzniku a formování organizační kulturu se řada autorů snaží  

o sestavení modelů firemní kultury. 

 Mezi nejznámější model firemní kultury je řazen Scheinův model. Schein objevil 

tento model v roce 1992 a ovlivnil tak řady dalších výzkumníků, kteří zkoumali organizační 

kulturu. Jeho model rozděluje vrstvy podnikové kultury podle toho, do jaké míry mohou být 

vnímány vnějším pozorovatelem a podle míry zásahů, kterými kulturu může ovlivnit 

management.  

 

Obrázek 2-2 Scheinův model organizační kultury (Schein, 1992, podle Lukášová a Nový,  

                              2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného modelu (obr. 2-2) vyplívá, že artefakty jsou pro vnějšího 

pozorovatele nejvíce viditelné. Jedné se o externí projevy, které člověk může zaznamenat 

pomocí svých smyslů (sluch, zrak, hmat aj.). Tyto jevy jsou snadno pozorovatelné  

a zachytitelné a nejsnáze ovlivnitelné.  

Hodnoty a normy představují střední rovinu firemní kultury. Hodnoty může vnější 

pozorovatel postřehnout jen do určité míry. Z hlediska managementu jsou hodnoty 

ovlivnitelné pouze z části. Šigut (2004) tvrdí, že tyto normy a hodnoty vycházejí z firemní 

ideologie, podnikových zásad, pravidel a jednání. Normy jsou vědomé a management je 

schopen je do jisté míry ovlivnit.  

Lukášová (2010) uvádí, že Schein za nejhlubší vrstvu považuje základní přesvědčení. 

Tento prvek je základním stavebním kamenem každé organizace a v jejich členech je tak 

hluboce zakořeněno, že si ho jen těžko sami uvědomují. Proto je vnějším pozorovatelem 

prakticky nepostihnutelné. Šipky v modelu ukazují směr, jakým se jednotlivé roviny 

navzájem ovlivňují. Základní přesvědčení vytváří primární rovinu, která určuje, jaké budou 

hodnoty a normy vyznávané v organizaci a na základě uznávaných hodnot a norem se 

vytvářejí zvnějšku dobře pozorovatelné artefakty. 

Artefakty 

Hodnoty a normy 

Základní přesvědčení 
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Schein nebyl však jediným průzkumníkem rovin organizační kultury. Existuje řada 

dalších pojetí struktury podnikové kultury. Dalším známým pojetím je Hofstedeho cibulový 

diagram: 

Obrázek 2-3 Hofstedeho „cibulový“ diagram rovin podnikové kultury (Hofstede, 1991, podle  

                      Lukášová, 2010) 

 

 

 

 

Dle Lukášové (2010) přirovnává Hofstede jednotlivé složky kultury k vrstvám cibule. 

Symboly, hrdinové, rituály a hodnoty jsou podle něj uspořádány dle možnosti viditelnosti  

pro vnějšího pozorovatele a jsou souhrnně označeny jako praktiky. Právě praktiky dle 

Hofstedeho jsou vnímány vnějším pozorovatelem jako celek s rozličnou mírou viditelnosti. 

Za jádro podnikové kultury považuje Hofstede hodnoty, ze kterých vychází všechny ostatní 

složky kultury. 

2.2.4 Zdroje podnikové kultury 

V publikaci Lukášové (2010) lze najít různé zdroje organizační kultury. Mezi původce 

organizační kultury lze zařadit vliv externího prostředí (sociálních, ekonomických, faktorů, 

zákazníků, konkurence, podnikatelského prostředí aj.), vliv zakladatele společnosti nebo 

dominantního manažera, vliv technologií, které se ve společnosti využívají a v neposlední 

řadě také vliv velikosti a doby existence společnosti. Nesporně podnikovou kulturu ovlivňují 

z velké části i organizační struktura, metody a systémy řízení a styl vedení vedoucího 

manažera. Tyto faktory lze ale kromě zdroje podnikové kultury, považovat také za projevy 

kultury na venek. 
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Národní kultura 

Lidé pracující v jedné organizaci většinou patří k danému národu nebo daným národům. 

Stávají se tak nositeli národní kultury. Tito lidé jsou už od malička vychovávání jako 

příslušníci určitého národa, tudíž mají osvojené zvyky, názory, hodnoty a chování, které jsou 

typické pro určitou národní kulturu. Proto se takto zakořeněné vnímání reality bude promítat 

i do řízení a fungování organizace. 

 

Vliv podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí je považováno za klíčové během procesu vytváření podnikové 

kultury. Prostředí trhu a oblast podnikání determinují hodnoty, normy uvnitř podniku. 

 

Vliv profese 

Projevuje se v preferencích lidí vykonávajících určitou profesi, ve stylu organizace práce, 

specifickým jazykem nebo určitými rituály. 

 

Vliv zakladatele 

Role zakladatele podniku je zcela jedinečná. Vůdci organizace mívají zcela jasné představy  

a vyhraněné hodnoty, které určují směr, jakým se organizace bude ubírat zejména v začátcích 

podniku. Vize podnikatele jsou základním stavebním kamenem podnikové kultury. Lidé 

následují zakladatelovu vizi a musejí překonávat problémy a nalézat jejich řešení. Pakliže se 

způsob řešení osvědčí, přechází řešení do přesvědčení podniku, do jeho kultury. Důležitá  

pro kulturu je i formální moc zakladatele. Svými cíli a strategií určuje co je v organizaci 

žádoucí a co ne, určuje systém odměňování, co je pro organizaci nejdůležitější. Hodnoty  

a normy vůdce se tak stávají základem organizační kultury podniku, kterou ostatní pracovníci 

přejímají. 

 

Vliv velikosti a doby existence společnosti  

Každá organizace se v čase vyvíjí a prochází různými stádii vývoje. V počáteční fázi se snaží 

zaujmout zákazníky a získat si své postavení ne trhu.  V oblasti kultury je v začátcích důležitá 

osoba zakladatele. Ve druhé fázi se společnost snaží udržet si své postavení na trhu  

a dosáhnout stability. Zde má velkou úlohu strategie. Velikost firmy hraje v oblasti kultury 
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také významnou úlohu. Střední a velké organizaci potřebují jasné organizační struktury 

s jasnými pravidly a vysokou koordinaci. Třetí fáze – fáze zralosti – je obdobím organizační 

stability. V této fázi se podnik snaží obraňovat svou kulturu a vyznává tradici podniku. Často 

se stává, že organizace ustrne v minulosti a neposouvá se dále dopředu, což pro ni může mít  

i fatální důsledky. V této fázi je důležité se dynamicky přizpůsobovat okolí. 

 

2.2.5 Firemní kultura a jedinec 

 Lukášová (2010) tvrdí, že každý jedinec, který se stane novým členem organizace, se 

musí ztotožnit s kulturou dané společnosti. Jedinec prochází procesem socializace a učí se 

názory, hodnoty, normy chování, které jsou v organizaci sdíleny a uznávány. Firemní kultura 

bývá často také jedním z hlavních parametrů pro zájemce o práci, aby ve společnosti vůbec 

chtěli pracovat. Socializační proces a proces adaptace nového zaměstnance závisí na velikosti 

organizace. V malých společnostech se manažeři spoléhají spíše na předávání zkušeností mezi 

pracovníky a na neformální komunikaci. Ve velkých společnostech naopak probíhá proces 

adaptace pracovníka cílenými a řízenými kroky.  

 Dědina a Odcházel (2007) uvádějí, že proces, při kterém jsou hodnoty, chování, 

jednání a názory osob ovlivňovány způsobem, který vyhovuje požadavkům dané organizační 

kultury, se nazývá organizační socializace. Richard Pascale (1985, viz Dědina a Odcházel, 

2007) rozlišil sedm zásadních kroků procesu organizační socializace: 

1. Výběr pracovníků 

2. Naslouchání a vnímání zkušeností nových pracovníků 

3. Systém vzdělávání v podniku 

4. Systém odměňování a řízení 

5. Respektování hodnot organizace 

6. Posilování tradic společnosti 

7. Soudržné modelování rolí 

K. A. Golden (podle Lukášové, 2010) tvrdí, že existují 4 možnosti, jak může jedinec 

přijmout kulturu dané organizace: 

 

1. Úplné dodržování – chování jedince je zcela v souladu s kulturou organizace. Jedinec 

se zcela ztotožňuje s normami a hodnotami podnikové kultury. 
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2. Podmíněné dodržování - Pracovníci dodržují normy a nařízení organizace, což vyvolává 

zdání, že jsou také ztotožněni s kulturou firmy. Tito jedinci však mají určité výhrady 

k některým normám nebo směru, kterým se podnik ubírá. Typickým projevem takovýchto 

jedinců jsou vtipy na účet organizace nebo manažerů, kteří kulturu podniku reprezentují. 

3. Skryté nedodržování – zaměstnanec navenek naoko souhlasí s normami zavedenými 

v podniku, uvnitř s nimi ovšem nesouhlasí, tajně normy nedodržuje. Tito lidé se snaží vypadat 

v očích vedení společnosti jako ti, co se s kulturou ztotožňují, ale v případě, kdy jsou mimo 

riziko prozrazení, jednají proti organizaci. 

4. Otevřené nedodržování – zaměstnanci svou averzi k podnikové kultuře dávají jasně 

najevo. Nedodržují normy chování a nevyznávají sdílené hodnoty organizace. Často ale 

jednají v rozporu s kulturou organizace jen v případě, že jim za jejich chování nehrozí žádný 

postih.  

2.2.6 Typy firemní kultury  

V knize od Lukášové a Nového (2004) stojí, že k tomu aby manažer mohl účinně řídit 

organizaci, musí bezpodmínečně znát zákonitosti podnikové kultury. Kultura je 

všudypřítomná a členové organizace si ji někdy ani neuvědomují a berou ji jako 

samozřejmost. Důležitou úlohou manažera je kulturu své organizace znát a činit taková 

rozhodnutí, která ji formují žádoucím směrem. 

 Pro lepší orientaci v kulturních zákonitostech dané organizace se autoři zabývající se 

fenoménem organizační kultury pokusili formulovat několik typologií organizační kultury. 

 Dosud pojmenované typologie vykreslují typický obsah dané firemní kultury 

z různých pohledů, které závisejí na rozličných aspektech organizace nebo vnějšího prostředí. 

 Lukášová a Nový (2004) rozlišují několik typů firemní kultury. Mezi typologie 

vztahující se k vlivu okolního prostředí a reakci organizace na okolí patří i typologie 

R.E.Quinna a jeho spolupracovníků. Tato typologie se soustřeďuje na vnější prostředí, které 

podnik ovlivňuje a podle těchto autorů je možné rozlišit 4 základní typy firemních kultur. 

Tyto kultury jsou odvozeny od dvou základních dimenzí. Soupeří zde mezi sebou flexibilita  

a kontrola a vnitřní a vnější zaměření. 
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Obrázek 2-4 Model soupeřících hodnot (Cameron a Quinn, 1999, podle Lukášová a Nový, 2004) 

 

 

 

Klanová kultura - vyznačuje se přátelským, téměř rodinným prostředím. Založená  

na týmové spolupráci. Funguje na principu rodiny, oddanost zaměstnanců společnosti je 

vysoká. Mezi nejdůležitější hodnoty takovéhoto typu kultury patří oddanost, tradice, morálka, 

koheze. 

Hierarchická kultura - tento typ firemní kultury je charakteristický svým formálním 

pracovním prostředím, je založen na normách a pravidlech. Vedoucí pracovníci se soustřeďují 

na výkon a dosažení cílů organizace. Soustřeďuje se především na zajištění jistoty zaměstnání 

svých pracovníků. 

„Adhockratická“ kultura (z lat. výrazu ad hoc = jen k tomuto účelu) – je kultura, založená 

na dynamice a tvůrčím prostředí. Důraz je kladen na inovace a zlepšování pracovních 

postupů, vyvíjení nových postupů a výrobků, reakce na změny prostředí. Nic v podniku nesmí 

být standardizováno, vše musí být jedinečné. 

Tržní kultura – kultura soustředěná na dosahování výsledků. Soupeření mezi lidmi  

a zaměření na dosahování cílů vede k vysoké výkonnosti pracovníků. Snaží se o získávání 

nových tržních podílů a pronikání trhem. Orientuje se na konkurenci, důležitým faktorem je 

soutěživost. 

V publikaci Mateiciuca (2011) jsou zmíněny rozličné typy firemní kultury podle 

Hymowitze: 

Nevyhraněný typ neefektivní firemní kultury – tato kategorie firemní kultury je typická  

pro společnosti, které jsou teprve ve svém začátku nebo mají méně schopný management. 
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V tomto typu firemní kultury se vyskytují podvodná jednání, nedostatečná motivace 

zaměstnanců, rozpačitost managementu a váhavost v případě přijetí klíčových rozhodnutí. 

Paternalistický typ – typický pro malé a střední firmy, je založen na přirozené autoritě 

vedoucího (často přímo vlastníka) společnosti.  

Tradicionalistický typ – takováto kultura je typická pro větší podniky s udržovanou tradicí, 

která se vyvíjela a byla dodržována řadu let. Vyskytuje se tedy u podniků, které fungují již 

delší dobu. Jejím základem je dodržování tradic a vlastnosti jako jsou obětavost a loajalita 

vůči společnosti. 

Adaptivní typ -  tento typ přikládá velký význam schopnosti organizace se adaptovat 

 na vzniklou situaci. Tato adaptace (přizpůsobení) může mít řadu podob např. co nejvíce se 

přizpůsobit požadavkům zákazníka, využívání nových poznatků a metod práce, zvyšování 

výkonnosti pracovníků prostřednictvím vzdělávání nebo rozvojových programů.  

Firemní kultura zaměřená na vysoký výkon společnosti – vyskytuje se v rámci organizací, 

pro které je prioritní výkon. Bývají zde upřednostňováni zaměstnanci, kteří dosahují 

požadované výkonnosti nebo ji dokonce přesahují (tzv. talenty).  

Ideový typ – tento typ kultury je postaven na vůdčí osobnosti, pro kterou je typické její 

charisma a schopnost zaujmout ostatní. Tato osoba se obklopuje lidmi, kteří ji obdivují stejně 

jako učedníci svého mistra.  

 

2.2.7 Osoby ovlivněné firemní kulturou 

Organizační kultura ovlivňuje nejen zaměstnance a vlastníky společnosti, ale také široké 

okolí  (dodavatele, zákazníky, veřejnost).  

Těmi kdo by měl mít eminentní podíl na utváření, koordinaci a pečování o firemní 

kulturu jsou dle Mateiciuca (2011) členové správních orgánů firmy, vrcholoví manažeři  

a generální ředitelé. K této funkci je ale třeba, aby vrcholoví manažeři byli znalí vnitřních 

dění ve společnosti a rozuměli jednotlivým složkám kultury, procesům jejího fungování  

a osvojování. Postupem času se šiřiteli a nositeli kultury ve společnosti stávají řadoví 

manažeři, specialisté a posléze i zaměstnanci, kteří přijali organizační kulturu za svou. 

 Firemní kultura samozřejmě ovlivňuje také osoby, které jsou se společností úzce 

spojené, se kterými je firma v přímém každodenním styku. Mezi tyto skupiny lze zařadit 

zákazníky a dodavatele. Některé společnosti, které si hledí své firemní kultury a snaží se ji 
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rozvíjet a využívat jí jako konkurenční výhody, mají sestavené např. kodexy pro jednání se 

zákazníky, dodavateli a širokou veřejností (nepř. ČD Cargo, a.s., Facebook, Google, Apple). 

 Samotná podniková kultura je utvářena díky vnějšímu prostředí. Lidé, kteří pracují  

pro společnost, nejsou jen nositeli firemní kultury, kterou převzali při svém nástupu  

do společnosti, ale také nositeli kultury národní. Národní kultura je uvnitř každého 

zakořeněná mnohem hlouběji než kultura podniková. Proto národní kultura determinuje 

kulturu organizační.  

2.2.8 Dopady firemní kultury na účastníky 

 Firemní kultura působí na všechny uvnitř i vně podniku. V některých případech si lidé 

její významný vliv ani neuvědomují. Při příznivé podnikové kultuře může být její vliv 

pozitivní, a naopak při špatné, nepříznivé podnikové kultuře může mít její účinek negativní 

dopad na organizaci. 

 

 Pozitiva působení organizační kultury  

Přijetí firemní kultury stimuluje zaměstnance k jejímu posilování a rozvíjení. 

Organizační kultura zvyšuje spokojenost pracovníků a zároveň zvyšuje jejich výkonnost. 

Pakliže se zaměstnanci s firemní kulturou ztotožní, roste jejich oddanost vůči společnosti  

a šíří dobré jméno společnosti, stávají se zároveň velkou konkurenční výhodou. Dle Lukášové 

(2010) patří mezi pozitiva organizační kultury: 

 Snižování počtu konfliktů uvnitř společnosti – kultura napomáhá soudržnosti uvnitř 

firmy 

 Funguje jako zdroj motivace zaměstnanců - důležitou součástí motivace pracovníků je 

jejich identifikace s organizací (s jejími cíli a posláním), to jestli své povolání považují  

za smysluplné. 

 Zabezpečování snadnější koordinace, kontroly a plynulosti běhu organizace – 

pracovníci uvnitř společnosti sdílejí společné cíle a hodnoty, což zajišťuje harmonizaci 

organizace. Organizační kultura zároveň zajišťuje dodržování vyžadovaných norem 

chování a disciplínu pracovníků. 

 Konkurenční výhoda – platí pouze v případě silné kultury, která podporuje kontrolu, 

koordinaci a konzistentnost organizace v oblasti vnímání a myšlení. Takováto kultura je 

tedy zdrojem spokojenosti zaměstnanců, zvyšuje efektivnost celé organizace  
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a reprezentuje tak velkou konkurenční výhodu společnosti. Tato výhoda je jedinečná  

a typická pro danou konkurenci a nelze jí dosáhnout v krátkém časovém úseku. 

 Zajištění jistoty zaměstnání pracovníkům a působení na jejich spokojenost a citovou 

pohodu – zaměstnanci se po jejich příchodu do určité organizace adaptují její podnikové 

kultuře. Učí se jaké normy chování v organizaci dodržovat a co je v ní považované  

za správné a co nikoliv. Získají tak přehled o tom, co se smí a co ne, což zvyšuje jejich 

jistotu zaměstnání. Vědí, že pakliže budou normy organizace dodržovat, nemusejí se bát  

o své místo. Jestliže se zaměstnanci zároveň s podnikovou kulturou sami identifikují, pak 

je zajištěna i jejich spokojenost a pohoda. 

Ve vztahu k vnějšímu okolí lze pozitiva spatřovat např. v existenci etického kodexu, 

který upravuje to, jak by se společnost měla chovat nejen ke svým zaměstnancům  

a zákazníkům, ale také je svým dodavatelům a široké veřejnosti. 

Negativa působení organizační kultury 

Na straně druhé existují i překážky v rozvoji firemní kultury, které mají negativní dopad 

na celou organizaci. Mezi hlavní překážky, na které zdravá organizační kultura naráží, patří 

dle internetového serveru HRNews.cz (2012): 

 Vnucování organizační kultury – kulturu v organizaci nelze vnucovat. Je nutné se snažit 

o to, aby ji lidé ve společnosti přijali a identifikovali se s ní dobrovolně. Je dobré nastavit 

si přijetí firemní kultury jako cíl a posilovat stimuly, které podporují přijetí kultury 

dobrovolně. 

 Bílé stěny a umělé světlo – pokud pracovní prostředí tvoří pouze 4 bílé stěny a umělé 

osvícení, necítí se v takovémto prostředí zaměstnanci příliš dobře. Je dobré vymalovat 

prostor příjemnými, živými barvami a zajistit i možnost venkovního prostoru. 

 Jistá odměna prostřednictvím paušální platby – jestliže zaměstnanec očekává jistou 

odměnu nezávisle na svých výkonech, není motivován k tomu, aby své profesionální 

výkony zlepšoval. Z těchto důvodů je nutné nastavit takový systém hodnocení, který bude 

pracovníky podněcovat k vyšším výkonům. 

 Neřešení špatných pracovníků – špatní zaměstnanci narušují organizační kulturu, 

odrazují dobré pracovníky. Ti mají potom pocit, že je jedno jak dobrou práci odvádějí, 

když za ni dostávají stejnou odměnu jako ti, co ji vykonávají špatně. Je třeba zamezit 

neetickému chování a nastavit cíle, které mají jednotliví pracovníci v určitém časovém 

úseku splnit. V případě neplnění cílu je třeba vyvodit předem udané sankce. 
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V rámci organizací a jejich kultury bývají pozorovány také některé příznaky nezdravé 

firemní kultury (server HRNews.cz, 2012): 

 Časté stížnosti zákazníků  

 Na pravidelných zasedáních se řeší stále stejné problémy 

 Protěžování některých zaměstnanců 

 Špatná zpětná vazba – o problému se vedení společnosti dozvídá až už je pozdě. Ve firmě 

se nic neřeší a zaměstnanci jsou otráveni. 

 Zaměstnanci se nesnaží zlepšovat, nepřicházejí s novými nápady a bojí se riskovat. 

Obvyklou příčinou tohoto jevu je kritika nových nápadů ze strany managementu. 

2.2.9 Přínosy organizační kultury 

Dle Mateiciuca (2011) lze za přínos zájmu managementu o organizační kulturu označit 

možnost ocenit jednotlivé organizační složky, pracovní týmy, útvary a jednotlivce v rámci 

pracovních skupin v závislosti na jejich hodnotě pro společnost nebo s přihlédnutím k jejich 

užitečnosti. 

Dalším přínosem organizační kultury je snaha o zkoumání a utváření firemní kultury 

v oblasti veřejné správy. V dnešní době, která vytváří prostor pro korupci, by ve státní správě 

měla být zavedena organizační kultura, která je založena na hodnotách podporujících etické 

principy a slušnost a nikoliv na takových, které podporují podvodné a korupční jednání, jak 

tomu často v České republice je.  

Důležitou výhodou, která plyne z užití podnikové kultury jako výkonného nástroje, je 

potřeba nižšího počtu zásahů manažerů do řízení organizace. Pokud zaměstnanci uznávají 

hodnoty organizace a ztotožňují se s jejími tradicemi a rituály, je jejich chování usměrňováno 

směrem „zevnitř“, proto potom zaměstnanci dosahují vyšších výkonů a omezují 

„protiorganizační“ činnosti (sabotáže, krádeže, neloajalita). 

Přínos firemní kultury lze také vidět v situacích, kdy do společnosti vstupuje nový 

zaměstnanec. S dobře formovanou organizační kulturou se jedinec lépe ztotožní, což urychlí 

jeho adaptaci v organizaci. 

Firemní kultura představuje konkurenční výhodu. Je spjatá s dlouhým časovým 

intervalem, který je nezbytný pro její vybudování. Zároveň je také nenapodobitelná  

a jedinečná pro každou organizaci zvlášť. 
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Kultura založená na dodržování etických zásad a ohleduplnosti vůči společnosti  

a životnímu prostředí, jehož otázka je v posledních letech také velmi aktuální, vytváří dobré 

jméno společnosti a pomáhá utvářet zdravé vztahy mezi veřejností a společností. Firemní 

kultura hodně ovlivňuje mínění lidí o organizaci a je možné, že jen díky unikátní kultuře 

společnosti bude snem každého člověka v ní pracovat. 

2.2.10 Implicitní rizika organizační kultury 

Vliv národní kultury a potažmo tedy i organizační kultury se projevuje zejména při střetu 

jednotlivých kultur. Je patrné, že tento faktor se projeví zejména během fúzí, akvizicí  

a v rámci nadnárodních společností. 

Srpová a Řehoř (2010) uvádějí, že mezi možná rizika silné podnikové kultury v období 

dynamických změn, které vyžadují často přizpůsobení podnikové strategie, lze považovat: 

 Kolektivní snahu vyhnout se kritice – silné přesvědčení o správné podnikové kultuře 

často vede k tomu, že pracovníci chápou veškerou kritiku jako špatnou a nesnaží se 

zlepšovat. Ustrnou ve svých přesvědčeních. 

 Směřování k uzavřenosti – zaměstnanci si myslí, že úspěch jejich společnosti je založen 

pouze na jimi vytvořených pravidlech, normách a hodnotách a často neberou ohled nebo 

si ani neuvědomují vliv okolního prostředí. 

 Upínání se k tradičním vzorům – zaměstnanci často řeší problémy osvědčeným, dříve 

použitými postupy a nemají snahu o nacházení nových myšlenek, potýkají se 

s nedostatkem flexibility. 

2.3 Organizační kultura a strategie 

V publikaci od Dědiny a Odcházela (2007) stojí, že firemní kultura významně 

ovlivňuje efektivnost organizace jako celku. Ovlivňuje vnímání lidí v rámci organizace  

a zároveň působí i na okolí společnosti. V rámci společnosti však nelze organizační kulturu 

izolovat od ostatních částí společnosti. Organizační kultura funguje ve vzájemné součinnosti 

s ostatními. Sdílené hodnoty, které vytvářejí základ pro firemní kulturu, stojí v centru 

počínání každé organizace. Propojenost jednotlivých dimenzí v organizaci je viditelná  

na McKinseyho modelu 7-S: 
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Obrázek 2-5 McKinseyho model 7-S (Dědina a Odcházel,(2007) 

 

 

Lukášová (2010) tvrdí, že úspěšnost a neúspěšnost organizace je úzce spjatá se strategií 

organizace. Propojenost strategie firmy s kulturou dlí v tom, že lidé, kteří utvářejí podnikovou 

strategii, jsou nositeli firemní kultury, mnohdy aniž by si to vůbec uvědomovali. Přijali 

firemní kulturu a stali se tak nositeli názorů a norem chování, které jsou typické pro danou 

organizaci. V dnešní dynamické době, která vyžaduje rychlé jednání a reakce na vzniklou 

situaci, je důležité vytvořit strategii, která bude pružná a dokonce bude předvídat změny, které 

by mohly v této nejisté době nastat. Značnou konkurenční výhodou dnešní doby se stává 

právě kultura organizace. Vztah mezi strategií, kulturou a vnějším prostředím vystihuje  

obr. 2-6:  

 

Obrázek 2-6 Vztah strategie, kultury a prostředí (Lukášová, 2010) 

 

     prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Charvát (2006) tvrdí, že strategii je potřebná k tomu, aby podnik mohl z dlouhodobého 

hlediska splňovat očekávání, která mají zájmové skupiny lidí kolem podniku. Daná očekávání 

 

strategie   kultura 
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se podnik snaží uskutečnit v určité kultuře, prostředí a struktuře. Cílem manažera je zajistit 

spolupůsobnost těchto tří faktorů. 

 V případě, že chce management zavést v podniku nějakou změnu, tedy i vytvořit 

firemní strategii podniku, musí vedoucí pracovníci pochopit způsob chování lidí v organizaci. 

 Kubátová a kol. (2012) tvrdí, že pakliže si organizace naplánuje důležité změny, je 

zásadní, jak se k nim postaví lidé uvnitř společnosti. V případě, že podnik chce dosáhnout 

naplnění zvolené strategie, musí vycházet z kultury podniku. Z těchto důvodů je třeba dbát  

na kulturu organizace a zvažovat tento jev při tvorbě strategie. Lidé v organizaci nejsou 

schopni přijmout a realizovat v podniku vše, co jim ukládá strategie. 

  

2.3.1 Pojem strategické řízení a jeho důležitost v podnikové praxi 

Lednický (2006) ve své koncepci strategického managementu pokládá strategické 

řízení v moderním pojetí za proces utváření a realizování developerských záměrů 

dlouhodobějšího charakteru, jež mají pro daný podnikající subjekt zásadní význam a jehož 

cílem je dosažení výhodného výsledku, efektivního účinku. 

Lukášová a Nový (2004) uvádějí, že proces strategického řízení má dvě fáze: 

1. Provedení strategické analýzy 

Strategická analýza identifikuje a analyzuje externí faktory, které mají na podnik vliv  

a zároveň tyto faktory konfrontuje s vnitřními možnostmi (zdroji) podniku. Proto lze 

strategickou analýzu rozdělit do dvou základních oblastí 

 Analýzu mikrookolí, makrookolí a vnějšího prostředí 

 Analýzu vnitřních možností organizace 

Analýza okolí odhaluje vnější prostředí, ve kterém se organizace jako celek nachází  

a také identifikuje možné hrozby, které by mohly významně zasáhnout do chodu organizace. 

Cílem strategické analýzy je tedy rozpoznání faktorů, které by mohly v budoucnu nejvíce 

ovlivňovat pozici organizace. Je třeba si uvědomit, že působící faktory se během časového 

období mění a je potřeba okolí neustále sledovat a přehodnocovat váhy jednotlivých činitelů. 

Pod pojmem makrookolí organizace si lze představit sociální, technologické, ekonomické 

a politické činitele, které podnik musí brát v úvahu a nemůže je aktivně ovlivnit. Tyto faktory 

leží mimo podnik. Tyto činitele lze však rozpoznat a evidovat jejich vliv na podnik, zkušený 

management je může předpovídat jejich změnu a připravit podnik na jejich dopad. Jako 
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příklad vlivů, které patří do makrookolí lze uvést dovozní omezení, inflaci, počet obyvatel 

v produktivním věku nebo významné technické inovace. 

Oblast mikrookolí organizace lze chápat jako odvětví, ve kterém podnik působí. 

Mikrookolí zahrnuje také konkurenci, jejíž analýza je povětšinou založena na Porterově 

analýze pěti konkurenčních sil, jež jsou dány vyjednávací silou zákazníků, možností vstupu 

nových konkurentů, soupeřením firem působících na určitém trhu, vyjednávací silou 

dodavatelů a v neposlední řadě nebezpečím substitutů. Mikrookolí organizace může podnik 

aktivně ovlivňovat. 

Zdroje a schopnosti organizaci determinují její možnosti uplatnění na trhu. Určují, jak 

bude organizace schopna se vypořádat s vnějšími vlivy a jak bude využívat svých 

specifických předností. Za cíl strategické analýzy je považováno zjištění schopností  

a předností podniku a strategicky významných zdrojů. Za klíčové zdroje organizace jsou 

považovány:  

 Lidské zdroje (kvalifikace lidí, flexibilita, adaptabilita) 

 Hmotné zdroje (budovy, stroje,pozemky) 

 Nehmotné zdroje (patenty, licence) 

 Finanční zdroje (náklady na kapitál, zadluženost) 

Jako souhrn výsledků jednotlivých analýz lze pro větší přehlednost využít SWOT 

analýzy. Dle Jakubíkové (2008) lze jako cíl SWOT analýzy označit snahu o zjištění, do jaké 

míry je současná strategie podniku úspěšná či neúspěšná a identifikovat silné a slabé stránky 

podniku. SWOT analýza také zobrazuje schopnost organizace vypořádat se se změnami 

externího prostředí. 

Tabulka 2-1  SWOT analýza, (podle Podnikatel.cz) 
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Podle Lukášové a Nového (2004) je důležité faktory, které podnik ovlivňují, nejen 

identifikovat, ale také zjistit vazby mezi nimi a způsob, jakým se navzájem ovlivňují.  

Na základě výstupu z této analýzy by pak manažer měl být schopen rozvíjet silné stránky  

a slabé potlačovat a zároveň se připravit na možné hrozby a příležitosti, které by podnik 

mohly v budoucnu ovlivnit. 

2. Výběr a formulace strategie 

V oblasti výběru a formulace strategie je třeba zmínit komplexní strategii podniku. Dle 

Lednického (2006) je tento typ firemní strategie zaměřen na podnik jako celek. Cílem 

komplexní strategie je vytvořit portfólium podnikových aktivit, snaží se tedy o rozložení 

podnikatelského rizika do více aktivit a získat synergický efekt z širšího záběru podnikání. 

Komplexní strategie ale zároveň poskytuje prostor pro sestavení strategií pro dílčí oblasti 

podniku. 

Z hlediska funkcí lze strategii podniku rozdělit dle Lednického (2006) na 6 základních 

oblastí působnosti: 

a) Výzkumně vývojová strategie -  soustřeďuje se na inovace služeb, výrobků a pracovních 

postupů 

b) Personální strategie – zabezpečuje veškeré úkony související s řízením lidských zdrojů. 

Zabývá se analýzou složení pracovníků s organizací a její nedílnou součástí je také 

motivace zaměstnanců, bezpečnost a ochrana při výkonu práce. Nedílnou součástí tohoto 

typu strategie je také starost o zaměstnance a firemní kulturu. 

c) Výrobková strategie – stará se o přeměnu vstupů na výstupy. Její nedílnou součástí bývá 

v některých případech také strategie kvality. 

d) Strategie zásobování materiálu – tento typ strategie musí brát v potaz styk s vnějším 

prostředím. Jejím hlavním cílem je stanovit možné dodavatele a stavit kritéria jejich 

výběru. 

e) Marketingová strategie – obsahuje hlavně prvky marketingového mixu (produkt, 

podporu prodeje, distribuční cesty a cenu) 

f) Finanční strategie – proniká všemi funkčními strategiemi 

Na základě výsledku, které podnik získá strategickou analýzou, je vypracováno několik 

alternativ podnikových strategií, ze kterých se vybere optimální strategie. Tato vybraná 
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nejvhodnější varianta strategie je pak dále rozpracována na jednotlivé úrovně v rámci celé 

organizace.  

  

2.3.2 Vliv kultury na organizační strategii 

Jak bylo již zmíněno v předcházející části kultura je prostoupena celou organizací  

a ovlivňuje dění v celém podniku. Publikace od Lukášové a Nového (2004) tvrdí, že nedílnou 

součástí procesů v organizaci je také tvorba a implementace podnikové strategie. Firemní 

kultura tedy zasahuje do obou těchto základních fází strategického řízení. Kultura ovlivňuje 

tvorbu podnikové strategie, sběr informací, zpracování a prezentování zjištěných informací, 

výběr optimální strategie z několika vytvořených variant. Firemní kultura také zasahuje  

do implementace strategie. Pracovníci musí vytvořenou strategii přijmout. Míra akceptace 

firemní strategie závisí na síle organizační kultur společnosti. Kultura může podporovat přijetí 

zvolené strategie, nebo ji naopak může znesnadňovat. Během tvorby podnikové strategie je 

také důležité brát v potaz její soulad s podnikovou kulturou. Scholz (podle Lukášová a Nový, 

2004) tvrdí, že může nastat celkem 9 situací, které vyjadřují vztah mezi firemní kulturou  

a podnikovou strategií. 

 

 

Tabulka 2-2 Vztah organizační kultury a strategie (Lukášová a Nový, 2004) 

Organizační  
strategie 

Organizační  kultura 

slabá střední silná 

vágní 

naprostý soulad 
(1) 

beze směru 

naprostý soulad 
(2) 

beze směru 

naprostý soulad 
(3) 

určitý směr 

střední 

naprostý soulad 
(4) 

určitý směr 

soulad? 
(5) 

směr? 

soulad? 
(6) 

směr? 

silná 

naprostý soulad 
(7) 

směr 

soulad? 
(8) 

směr? 

soulad??? 
(9) 

směr??? 

 

 

Z výše uvedené tabulky lze tvrdit, že v situaci (1), kdy je organizační strategie 

nevyhraněná, nejsou dané jasné postupy a organizační kultura je slabá, nedochází  

ke konfliktům a strategie s kulturou jsou v jistém souladu. Přesně definovaná a vyhraněná 

silná strategie bude v souladu se silnou firemní kulturou, která bude podporovat implementaci 

organizační strategie, pokud budou jejich vzájemné obsahy v souladu. Avšak v případě, kdy 
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se střetne silná a vyhraněná organizační strategie, jež je v rozporu se silnou podnikovou 

kulturou, lze očekávat konflikty v organizaci. 

Podle Lukášové a Nového (2004) v některých organizacích dochází k situaci, kdy 

podniková kultura v podstatě zastupuje strategii firmy. K tomuto jevu dochází nejčastěji 

v organizacích, které nemají přesně formulovanou a písemně danou strategii podniku. Tento 

typ podnikové kultury je většinou postaven na osobnosti manažera a jeho přirozené autoritě  

a charismatu. Lidé ve společnosti se automaticky řídí stanovenými hodnotami a normami, se 

kterým se sami ztotožňují a uznávají je. Někdy postupem času dojde k sestavení formální 

strategie, která má za úkol podpořit neformální hodnoty, ale nemusí to být pravidlem. 

Stejně jako firemní kultura ovlivňuje tvorbu a implementaci podnikové strategie, funguje 

tato vazba i opačným směrem. Lze tedy říci, že strategie vytváří kulturu. Vytvořením 

podnikové strategie si podnik určí svou misi, poslání a organizační cíle, které jsou dále 

rozpracovány na všechny úrovně podnikového řízení. Pakliže je zvolená strategie přijatá 

zaměstnanci a přináší organizaci vytoužené výsledky, pak se strategie stane návodem  

pro dosažení úspěchu a lidé se s ní začínají ztotožňovat a brát ji jako návod „jak se věc 

v organizaci dělají“. 

 

2.3.3 Úrovně řízení lidských zdrojů 

Dle Mateiciuca (2011) je jednou z částí firemní strategie také strategie lidských zdrojů. 

Jako strategii lidských zdrojů lze označit jev, který se snaží o navržení jednotlivých součástí 

systému lidských zdrojů tak, aby byly v souladu s celkovou organizační strategií a jejím cíli. 

Cílem managementu společnosti je zabezpečit takový systém řízení lidských zdrojů, který 

pomůže podniku, aby dosáhl úrovně chtěného výkonu. Strukturu úrovně řízení lidských 

zdrojů zobrazuje pyramidální schéma (obr. 2-7). 
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Obrázek 2-7 Struktura úrovní řízení lidských zdrojů (podle Mateiciuca, 2011) 

 

I.  Strategická úroveň                                                                                            

TVORBA STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ 

      (PERSONÁLNÍ STRATEGIE) 

II. Analyticko-diagniosticko-koncepční úroveň …. 

ANALYTICKO-DIAGNOSTICKÉ 

                      ČINNOSTI 

  PROJEKČNĚ-ROZVOJOVÉ  

ČINNOSTI 

  III. Intervenční a realizační úroveň …. 

                 RUTINNÍ    

           ODBORNÉ  

  PERSONALISTICKÉ              

            ČINNOSTI  

 

             ŘÍZENÍ  

  LIDSKÝCH ZDROJŮ                

         LINIOVÝMI              

         MANAŽERY 

 

       VYTVÁŘENÍ      

      PŘÍZNIVÝCH   

        PODMÍNEK  

        PRO PRÁCI  

 

 Výše uvedené schéma uvádí propojenost jednotlivých úrovní personálního řízení. 

Tento model zachycuje vzájemné prolínání a propojení jednotlivých úrovní personálního 

řízení, které se děje neustále. Liší se tak od zachycení, které berou personální řízení pouze 

jako výčet personálních činností. 

Vrcholem pyramidy je vytvoření personální strategie. Pojem strategie lidských 

zdrojů vyjadřuje strategicky daný přístup k činnostem organizace, které provádí v souvislosti 

s lidskými zdroji, lidským potenciálem podniku. Tato strategie se uplatňuje v oblasti 

získávání, uplatňování a využívání zaměstnanců organizace. Strategie lidských zdrojů je 

chápána jako nejvyšší úroveň strategie pyramidálního modelu a lze ji vidět jako stanovení 

dlouhodobých cílů podniku v oblasti práce s lidskými zdroji organizace. 

Druhá úroveň pyramidového schématu je tvořena: 

1. Analyticko-diagnostickými činnostmi 

2. Projekčně rozvojovými činnostmi 

Tyto činnosti říkají co je potřeba zvládnout, aby byly naplněny strategické cíle v oblasti 

lidských zdrojů. 

 

Analyticko-diagnostické činnosti slouží k poznávání a hodnocení lidských zdrojů 

v podniku. Konkrétně se jedná o sběr informací, vyhodnocování dat pro účely učinění 
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rozhodnutí o lidských zdrojích. Tyto činnosti jsou potřebné nejen ke strategickému plánování 

v rámci organizace, management je také používá během operativního a provozního 

rozhodování. Nezbytnou součástí pro výkon analyticko-diagnostických činností je vytvoření 

systému informací. Mezi tyto činnosti lze zařadit: 

 Analýzu výkonových kritérií skupin, jednotlivců, týmů, útvarů (efektivnost, hospodaření 

se zdroji) 

 Předpovídání budoucích požadavků na lidské zdroje. Tyto požadavky jsou odvozené 

od prognózy budoucího vývoje podniku ve vztahu k strategii celé organizace a jejího 

rozpracování do operativních plánů 

 Sběr a uchovávání osobních údajů o zaměstnancích. Toto se týká pouze dat, která jsou 

nezbytně nutná pro management (věk, bydliště, jméno, vzdělání) 

 Analýzu strukturálních kritérií útvarů, pracovních skupin 

 Vypracování speciálních postupů a studií. Tyto studie by měly napomoci  

při sestavování záměrů s lidskými zdroji 

Projekčně rozvojové činnosti slouží k rozpracování podnikem zvolené strategie. 

Výsledkem těchto činností je vypracování plánů, programů, politik, projektů a postupů. Tyto 

nástroje jsou označovány jako „5P“. 

 Personální politika – vytváří zásady, postupy a principy v oblasti řízení lidských zdrojů, 

může mít psanou i nepsanou podobu, jejím úkolem je připravovat dobré podmínky 

 pro řízení a rozvoj lidského potenciálu organizace. Slouží k vytvoření předlohy pro řešení 

personální optimalizace a utváření zaměstnaneckých vztahů. Tato politika je rozpracována 

do dalších dílčích politik např. politika rozvoje lidských zdrojů. Politika odměňování, 

sociální politika, bezpečnostní politika aj.  

 Personální projekty – jedná se o dokumenty, které se zaobírají zvýšením lidského 

potenciálu. Projekty obsahují dokonalý popis postupů, procedur a sled po sobě 

následujících kroků, jsou jasným návodem pro jejich provedení. 

 Personální plánování – jedná se o soustavný proces, při kterém je nutné předvídat 

potřeby lidských zdrojů v rámci organizace a stanovení způsobů jak tuto potřebu 

uspokojit. Personální plánování slouží k zajištění potřebného množství lidí s potřebnou 

kvalifikací. 

 Personální programy – stanovují cíle, jichž má být dosaženo v dané oblasti řízení 

lidských zdrojů např. v oblasti interní organizační komunikace, vzdělávání aj. Programy 
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určují, jak budou jednotlivé kroky na sebe navazovat a jak budou alokovány zdroje  

pro dosažení vytyčeného cíle. 

2.3.4 Vliv organizační kultury na výkonnost 

Dle Lukášové (2010) byla myšlenka o vlivu organizační kultury na výkonnost podniku 

přijata v 80. letech 20. stol. Během několika následujících let se vyvinula řada teorií o vlivu 

kultury na výkonnost organizace. Mezi hlavní činitele, jež ovlivňují výkonnost organizace, 

patří vliv síly kultury a vliv obsahu organizační kultury na výkonnost. 

a) Vliv síly podnikové kultury 

Silná kultur se vyznačuje stabilitou a vysokou mírou sdílení přesvědčení a hodnot v rámci 

organizace. Výhody silné kultury dlí ve sdílení společných cílů a hodnot podniku, 

usměrňování chování zaměstnanců, v souladu smyšlení lidí. 

Nevýhody silné kultury lze pak spatřovat v uzavřenosti organizace a ustrnutí ve starých 

postupech a myšlenkách, strnulost ve starých způsobech jednání a odpor ke změnám. 

V minulosti panovalo přesvědčení, že silná firemní kultura je za všech okolností přínosná, 

dnes se ovšem spekuluje o tom, zdali její nevýhody nepřevyšují. Vhodnost a nevhodnost 

kultury organizace se posuzuje také na základě obsahu firemní kultury. 

b) Vliv obsahu firemní kultury 

Síla a obsah kultury fungují ve vzájemné symbióze a vliv kultury na organizaci je dán 

součinností těchto dvou složek. 

 

Obrázek 2-8 Vliv obsahu a síly organizační kultury na výkonnost podniku (podle Lukášová,  

                      2010) 
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3    CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

 

Z formulace cíle diplomové práce, uvedeném v úvodu, vyplývá, že práce se zabývá 

podnikovou kulturou společnosti C&T Trans. V diplomové práci se budu zabývat kulturou 

společností C&T Trans, a.s, která mimo jiné zajišťuj městskou hromadnou dopravu 

v okresním městě České republiky. Tato akciová společnost se zabývá ale také nákladní 

silniční dopravou, vnitrostátní a mezinárodní přepravou osob a také servisní činností.  

3.1 Historie společnosti 

Společnost  C&T Trans, a.s. byl založena v roce 1992 jako akciová společnost. 

Jediným majitelem podniku byl Fond národního majetku České republiky. Avšak kořeny 

společnosti sahají již do roku 1949. V roce 1993 došlo k přejmenování akciové společnosti na 

C&T Trans, a.s. a firma přijala nové logo. V průběhu let 1992 - 1996 si C&T Trans získávala 

svou pozici na trhu a zaznamenala 1. úspěšnou etapu svého rozvoje. V průběhu dvouletého 

časového období v letech 1994 - 1996 zaznamenala společnost rapidní změnu v oblasti 

vlastnických práv podniku. Vlastníky společnosti se stali členové managementu firmy. 

V roce 1997 došlo ve společnosti k významnému posunu v oblasti strategie. V tomto 

roce byla přijata nová dlouhodobá strategie podniku do roku 2002, kde byl stanoven 

dlouhodobý cíl společnosti. Dlouhodobý cíl podniku: Dosažení postavení nejlepší 

společnosti srovnatelné velikosti v dopravě v ČR v roce 2002. 

Léta 1997- 2002 znamenaly pro společnost období dalšího ekonomického růstu, 

postupnou expanzi a naplňování cílů firemní strategie. 

Další zásah do strategie společnosti přinesl rok 2002, kdy došlo k upřesnění strategie 

do roku 2006, jejímž cílem bylo úspěšně vstoupit do Evropské Unie a potvrzení cílů 

z dlouhodobé strategie podniku 1997-2002. Rok 2006 znamenal pro firmu konstrukci 

strategie podniku pro léta v 2006- 2011, která byla zacílená na podnikání v prostředí Evropské 

Unie. 

Od roku 1998 C&T Trans, a.s. získala celou řadu certifikátu a ocenění. Je držitelem 

certifikátu ČSN EN ISO 9002, EN ISO 9001:2000 pro všechny rozhodující podnikatelské 

aktivity, jež svědčí o dodržení norem jakosti, ISO 9001:2008 pro všechny rozhodující 

podnikatelské aktivity, osvědčení AEO – Authorised Economic Operator (Oprávněný 

hospodářský subjekt) v nejvyšším ohodnocení (F) a IFS Logistic verze 1 od společnosti 
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Qualifood s.r.o., která poskytla společnosti certifikaci pro skladování a dopravu potravin  

a dalších produktů. V roce 2012 získala společnost C&T Trans certifikát IFS Logistic verze 2.  

Podnik zaznamenal také úspěchy v získání řady cen. Rok 1999 znamenal  

pro společnost úspěchy v oblasti udělování cen. C&T Trans, a.s. získala svou první cenu 

v 2nd International Transport Awards udělovanou za vynikající úspěchy v dopravě, která se 

řadí mezi nejvýznačnější ceny v oblasti dopravy. V témže roce také obsadila přední pozice 

v soutěži Obdivovaná firma české republiky v oblasti dopravy. O rok později byla společnosti 

udělena cena Golden Award For The Best Trade Name (New Millennium Award), která byla 

vytvořena v roce 1976 jako reklamní nástroj obsahující informace o podnicích z celého světa 

a podpoří jejich marketingové úspěchy. Tato cena je udělována společnostem, které dosáhly 

významných posunů v oblasti poskytování kvalitních výrobků a služeb.  V Ženevě roku 2003 

získala společnost ocenění GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY AND 

COMMERCIAL PRESTIGE od MCA- Management&Consulting Association. V roce 2007 

získala ocenění i v rámci České republiky, kdy jí připadla cena v rámci celostátní soutěže 

Hospodářských novin- PX Firma roku. V témže roce společnost získala 

 i ocenění INTERNATIONAL GOLDEN TRANSPORT AWARD (New Millennium Award). 

  

3.2 Předmět činnosti vybraného podniku 

Do předmětu podnikání akciové společnosti patří: 

 Silniční motorová doprava (vnitrostátní veřejná linková doprava, mezinárodní linková 

doprava, mezinárodní kyvadlová doprava, nákladní vnitrostátní doprava provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti do a nad 3,5 t, nákladní mezinárodní doprava 

provozovaná vozidly o nevětší povolené hmotnosti do a nad 3,5 t) 

 Klempířství a oprava karoserií 

 Oprava silničních vozidel 

 Provozování cestovní kanceláře 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (např. 

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, Ubytovací služby, 
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Velkoobchod a maloobchod , testování, měření, analýzy a kontroly , reklamní činnost, 

marketing, mediální zastoupení, aj.) 

3.3 Struktura organizace 

Právní forma společnosti C&T Trans je akciová společnost. Základní jmění 

společnosti činí 67 300 000 Kč. Společnost ke dni 24. července 2003 tvoří 67 300 ks akcií  

na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností. 

3.3.1 Vlastnická struktura 

Jak bylo uvedeno v historii společnosti, tak  mezi léty 1994 - 1996 došlo  

ve společnosti C&T Trans, a.s. k zásadním vlastnickým změnám. Společnost přešla 

z vlastnictví původního vlastníka Fondu národního majetku České republiky na členy 

managementu akciové společnosti -  fyzické osoby. 

 Společnost má jednoho majoritního vlastníka, který ovládá 53,2 % akcií celé 

společnosti. Zbytek akcií je potom rozdělen mezi 4 členy vrcholového managementu 

společnosti rovným dílem (5,09%) s výjimkou jednoho člena představenstva, jež ovládá 

9,06% akcií. 10% akcií společnosti vlastní město a 7,38% akcií je rozděleno mezi veřejné 

vlastníky. Přehled procentuálních podílů jednotlivých vlastníků je uveden v tabulce 3-1. 

 

Tabulka 3-1 Vlastnická struktura společnosti C&T Trans (vlastní zpracování) 

Osoba Vlastnický podíl 

Management společnosti  

Majoritní vlastník 53,2% 

Člen představenstva 9,06% 

Člen představenstva 5,09% 

Člen představenstva 5,09% 

Člen dozorčí rady 5,09% 

Člen dozorčí rady 5,09% 

  

Město 10,00% 

Veřejnost 7,38% 
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3.3.2 Organizační struktura  

 

Základní organizační struktura podniku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada a.s. 

Divize nákladní 

dopravy a logistiky 

 

Představenstvo 

Divize autobusové 

dopravy 

 

Divize servisu 

 

Prezident a.s. 

 

Dozorčí rada 

Autorizované  

metrologické 

středisko. 

Personální 

oddělení 

Oddělení 

jakosti 

Sekretariát 

prezidenta 

a.s. 

 

Divize ekonomická 
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Firma C&T Trans, a.s. zabývá různými předměty činnosti, což vydělilo strukturu 

společnosti do divizí. Z výše uvedeného schématu organizační struktury vyplývá,  

že společnost C&T Trans se skládá ze 4 divizí. Ty jsou rozděleny dle předmětu činnosti, 

kterým se zabývají. Nachází se zde Divize ekonomická, Divize autobusové dopravy 

 pro městskou, vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu, Divize nákladní dopravy 

zabývající se vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravou. V organizačním schématu 

společnosti se nachází také Divize servisu, která poskytuje servisní práce pro autobusy 

 i pro nákladní vozidla. Podnik tedy funguje jako divizionální organizační struktura, jejíž 

jednotlivé divize odpovídají různým službám, které společnost poskytuje. Každá divize má 

stanoveny vlastní cíle, které vycházejí z celopodnikové firemní strategie. Výhodou 

divizionálního uspořádání akciové společnosti je bezesporu rychlost reakce divize na změny 

v konkurenčním prostředí. Tato schopnost je způsobena tím, že si každá divize hlídá 

konkurenční prostředí, které se vztahuje k její poskytované službě, stará se o celý proces 

poskytování služby, a nemusí čekat na nepružná nařízení centrálního managementu, který by 

sám nikdy nemohl mít takový přehled v dané problematice jako jednotliví ředitelé 

samostatných divizí. 

Všechny divize podniku mají společné personální oddělení a oddělení jakosti. 

Autorizované metrologické středisko dle zákona nemůže spadat pod divizi servisu, 

proto je v organizační struktuře vyděleno zvlášť a přímo se zodpovídá členu představenstva. 

 Jelikož právní forma C&T Trans je akciová společnost, jejím nejvyšším orgánem je 

Valná hromada. V období mezi valnými hromadami, na kterých se rozhoduje o hlavních 

věcech týkajících se společnosti, je důležitým orgánem společnosti představenstvo, jež se 

stará o chod společnosti. Mezi členy představenstva C&T Trans, a.s. patří členové 

vrcholového managementu podniku.  

Činnost představenstva kontroluje dozorčí rada, která má právo nahlížet do všech 

dokladů společnosti a kontrolovat účetnictví.  

V čele společnosti stojí prezident, který reprezentuje firmu navenek a nese 

odpovědnost za celou organizaci. Post prezidenta společnosti zastává její dominantní vlastník. 
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3.3.3 Integrovaná politika a strategie 

 

Integrovaná politika 

Sledovaný podnik formuloval integrovanou politiku společnosti, jejíž platnost je 

datována k 15. 9. 2012 Vrcholový management firmy stanovil integrovanou politiku, která se 

soustřeďuje na kvalitu, environmentální oblast a BOZP a v neposlední řadě bezpečnost  

a kvalitu potravin.  

 Integrovaná politika poskytuje managementu společnosti parametry pro stanovení  

a kontrolu plnění cílů v daném období v oblastech environmentální politiky, politiky BOZP 

 a v oblasti sledování kvality a bezpečnosti potravin. 

Oblast environmentální politiky formulované v integrované politice společnosti se snaží: 

 Minimalizovat rizika a dopady spojené se životním prostředím a zároveň zavádět 

preventivní opatření v těchto oblastech 

 Zapojit dodavatele společnosti do managementu životního prostředí 

 Přimět své zaměstnance, aby jednali šetrně s životním prostředím a zajistit jejich 

informovanost a výcvik v této oblasti 

 Vytvořit vhodné prostředí a zdroje pro realizaci environmentálního managementu  

 V rámci vzdělávání pracovníků zajistit zvyšování povědomí a znalostí, které sou nezbytné 

k ochraně životního prostředí 

 Vést evidenci a dokazovat snahu o zlepšování životního prostředí  

Další součástí integrované politiky společnosti je politika kvality a bezpečnosti 

potravin. V této oblasti získala společnost certifikát. 

Tato součást vnitřní politiky společnosti se soustřeďuje na: 

 Přepravování a skladování zdravotně nezávadných potravin 

 Plné zapojení zaměstnanců na všech úrovních podniku a jejich zodpovědný přístup 

 Zajišťování dané úrovně kvality od dodavatelů 

 Využívání a zajišťování potřebných zdrojů (lidské zdroje, infrastruktura) 

 Zajištění uceleného standardu služeb a činností zaměřených na uspokojení zákazníka, 

zjišťování požadavků zákazníka v oblastech činností, které jsou určeny integrovanému 

managementu 

 Plnění schválených rozpočtů, cílů a ukazatelů a kritérií 
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Integrovaná politika stanovila také 6 zásad bezpečnosti a ochrany zdraví podniku. 

 Zavádět preventivní opatření pro odstranění a zamezení rizika nehod a nechtěných situací 

v oblasti BOZP 

 Zajistit neustálé zlepšování v sektoru požární ochrany a ochrany zdraví zaměstnanců 

 Předvídat a stanovovat rizika, která mohou nastat a zmírňovat jejich dopady a zmenšovat 

možnosti jejich výskytu 

 Snažit se zajistit povědomí pracovníků o odpovědnosti nejen za jejich vlastní zdraví, ale 

také za zdraví ostatních lidí na pracovišti nebo v jeho okolí 

 Zabraňovat vzniku a minimalizovat počet pracovních úrazů a omezit vliv a vznik nemocí 

z povolání 

 Uplatňovat předepsané bezpečnostní postupy v případě zavádění nových strojů a zařízení 

 a zároveň dbát na pořizování takových strojů, které disponují vysokou mírou ochrany 

zdraví zaměstnanců, majetku firmy a životního prostředí 

 

Strategie společnosti C&T Trans,a s. 

Dle subkapitoly 2.3.1 teoretické části práce lze říci, že podnik C&T Trans, a.s. má 

formulovanou komplexní strategii podniku. Komplexní strategie podniku je dlouhodobá. 

 Za dobu existence podniku byly formulovány zatím 3 dlouhodobé strategie. 

 Komplexní strategie akciové společnosti se týká všech jejích divizí a má zajistit rozvoj 

celého podniku v turbulentních podmínkách dnešního světa. Tato strategie má za úkol 

diverzifikovat riziko, které by mohlo nastat v nejistých podmínkách současného trhu, mezi 

jednotlivé divize společnosti. 

 Cíle komplexní strategie pro rok 2012 jsou následující: 

 Získání strategických zákazníků a partnerů v letech 2012 a 2013 prostřednictvím 

kontraktů vyhovujícím oběma stranám. 

 Využití profesionálních a profesních kvalit veškerých zaměstnanců společnosti. Využít 

všech dostupných prostředků z EU k rozvoji firemních zaměstnanců a chopit se 

příležitostí, které přináší nastartování ekonomiky v roce 2012. 

 Strategie celého podniku je rozpracována do strategií podle jednotlivých funkcí (viz. 

subkapitola práce 2.3.1). 
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 Lze říci, že podnik má stanovené cíle v oblasti výzkumně - vývojové, kde se snaží 

posunout své technologické možnosti dále. O tomto svědčí zajištění kvalitního vozového 

parku, který zohledňuje životní prostředí. Velkým úspěchem společnosti je fakt, že městská 

hromadná doprava v daném městě je od roku 2011 z 100% zabezpečována ekologickými 

autobusy CNG na stlačený zemní plyn.  

 Marketingová strategie podniku se snaží soustředit na zlepšování image společnosti. 

Snaží se navázat nové obchodní kontakty se zákazníky i dodavateli. Budování dobrého jména 

společnosti také staví na vývojových trendech a těží ze zajištění ekologického provozu MHD. 

Image společnosti je také postavena na prezidentu společnosti, který ji reprezentuje  

na domácích i mezinárodních sešlostech dopravců. Jedním z cílů marketingové strategie je 

také zlepšování interního i externího vzhledu společnosti a zlepšování pracovních podmínek 

zaměstnanců. S marketingovou strategií také souvisí kvalita. Společnost každým rokem bez 

problému obhájí certifikát kvality ISO 9001/2002. Jako příklad politiky kvality lze uvést tyto 

cíle v oblasti zajištění kvality MHD pro rok 2012:  

 Udržet průměrné stáří vozového parku do 9 let v roce 2012. 

 Zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel obsluhujících MHD o 7 ks. 

 Dodržet nákladové položky rozpočtu a snížit provozní náklady 

 Provádět preventivní a nařízené kontroly (v minimálním počtu 100 spojů v období  

1 měsíce) a včas upozornit na závady a snažit se předcházet neshodám. 

Další dílčí podnikovou strategií je strategie personální. Personální strategie společnosti 

zabezpečuje dostatek lidských zdrojů v podniku, rozvoj zaměstnanců. V rámci této strategie 

podnik také provádí analýzu současných zaměstnanců (jejich věková struktura, počet, výše 

jejich kvalifikace aj.). K tvorbě celkové podnikové strategie společnosti C&T Trans, a.s. se 

využívá zejména analyticko-diagnostický činností a projekčně rozvojových činností 

uvedených v subkapitole 2.3.3.  

Detailnější pohled na řízení lidských zdrojů je uveden v subkapitole 3.3.4. 

 

3.3.4 Řízení lidských zdrojů společnosti C&T Trans a.s. 

 

 Společnost C&T Trans, a.s. si uvědomuje důležitost kvalifikace svých pracovníků, 

jejich informovanosti a potřeby vzdělávání. Personální záležitosti v akciové společnosti má 
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 na starosti referent personálního oddělení. Základními činnostmi, které podnik provádí 

v souvislosti s lidskými zdroji, jsou: 

 (I) Personální plánování 

Personální plánování lidských zdrojů společnosti probíhá v souladu s celkovou firemní 

strategií. Během vyhodnocování sestaveného personálního programu jsou sledovány 

následující parametry: 

 počty udělených certifikátů 

 fluktuace a důvody ukončení pracovního poměru 

 účast na jazykových kurzech 

 stav zaměstnanců v jednotlivých částech organizace 

 přehled vzdělávacích akcí a nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců 

 účast zaměstnanců na zahraničních stážích 

 počet vnitřních vzdělávacích akcí 

 počet zaměstnanců se zdravotním postižením 

 

(II) Výběr zaměstnanců 

Oblast výběru zaměstnanců společnosti se zaobírá získáváním zaměstnanců z vlastních 

nebo vnějších zdrojů. 

a) Jako externí zdroj zaměstnanců jsou specifikovány 3 skupiny, na něž se společnost 

během výběru zaměstnanců soustřeďuje: 

 Zaměstnanci jiných společností 

 Dostupné pracovní síly na trhu práce 

 Čerství absolventi středních, vysokých škol a učilišť 

Během procesu výběru zaměstnanců z externích zdrojů se využívá databáze uchazečů  

o práci, kteří zaslali své životopisy společnosti v době, kdy neměla volná pracovní místa 

k dispozici. Dalším využívaným prostředkem k hledání nových zaměstnanců jsou inzeráty 

v novinách, časopisech a na internetu, využití služeb personálních agentur, vyvěšení 

oznámení o volné pracovní pozici uvnitř společnosti apod. 

b) Dalším zdrojem pro obsazení vytvořeného pracovního místa jsou zdroje interní. Mezi 

vnitřní zdroje podnik řadí: 
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 Pracovníci, kteří mají své pracovní místo uvnitř organizace, avšak mají zájem přejít 

 na nově vytvořený post 

 Pracovní síly, které vznikly díky úspoře způsobené technickým pokrokem firmy nebo 

v důsledku lepší organizace práce 

 Zaměstnanci, kteří v rámci společnosti nabyli zkušenosti a mají dispozice k tomu zastávat 

náročnější práci než je jejich současná 

 Pracovníci, kteří byli uvolněni kvůli změnám v organizaci 

 

(III) Přijímání zaměstnanců 

Každá osoba, jež úspěšně projde výběrovým řízením a má nastoupit do společnosti je 

povinna projít lékařskou prohlídkou. Na osoby, které budou na pozici řidiče ať už osobní 

nebo nákladní dopravy jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska lékařské prohlídky. Tito 

zaměstnanci musí projít psychologickým a neurologickým vyšetřením, jež v případě 

podepsání pracovní smlouvy hradí firma.  

Adaptaci nového zaměstnance společnosti je v řízení lidských zdrojů společnosti C&T 

Trans, a.s. je věnována zvláštní pozornost. Společnost si uvědomuje, že začlenění do nového 

pracovního kolektivu není jednoduché a snaží se seznámit zaměstnance s tím „jak to 

v organizaci chodí“, jinými slovy s organizační kulturou společnosti. Přijetí kultury 

zaměstnancem je klíčové pro jeho úspěšnou adaptaci ve společnosti. Z těchto důvodů byl 

personalisty společnosti C&T Trans vypracován plán zapracování zaměstnanců  

do organizace. Plán pro adaptaci nových pracovníku do organizace obsahuje 4 fáze: 

a) Den nástupu 

V den nástupu do organizace probíhá základní seznámení nově příchozího se společností. 

Zaměstnanec se seznamuje s organizací, jejím jménem a hierarchií řízení. Důležité  

pro zapracování je také znalost základní struktury podniku a získání informací o politice 

jakosti společnosti. Každý pracovník je také povinen se seznámit s opatřeními souvisejícími 

s ochranou obchodního tajemství a ochranou osobních údajů. 

Každý zaměstnanec se první den seznámí s kolektivní smlouvou akciové společnosti, 

zaměstnaneckými výhodami a se způsoby vyplácení mzdy. Nezbytné je také jeho proškolení 

v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 
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b) 1.-2. týden po nástupu do organizace 

Toto období je charakteristické tím, že se nový zaměstnanec pokouší o orientaci v novém 

pracovním prostředí uvnitř divize, do které byl přijat. V procesu začlenění do příslušné divize 

by novému pracovníkovi měl být nápomocen ředitel daného oddělení. V této fázi by se měl 

pracovník seznámit s managementem divize, s hierarchií uvnitř divize, s pracovní dobou  

a režimem práce. Zaměstnanec by měl také vstřebat manuál k pracovní pozici, který mu byl 

předán. Každý nově příchozí také obdrží přehled možností vzdělávání a profesního růstu. 

S orientací ve společnosti také souvisí poskytnutí informací o hodnocení, odměňování  

a o platu zaměstnance. V tomto období také dochází k představení nové osoby pracovnímu 

kolektivu a uvedení osoby na jeho nové pracoviště. 

c) 3.-6. Týden po nástupu do organizace 

Ředitel příslušné divize, do které je umístěn nový pracovník je povinen určit garanta, jež 

bude dohlížet na začlenění nové osoby do společnosti. Zaměstnanec je povinen účastnit se 

pravidelných schůzek se svým garantem, které se konají minimálně 1x týdně. Garant  

na těchto schůzkách průběžně vyhodnocuje proces efektivního zapracování nového člena 

společnosti. 

V případě, že by měl nově příchozí zaměstnanec potíže se zapracováním a s plněním 

plánu zapracování lze pokračovat v jeho zapracování pomocí vytvoření dodatku o plánu 

zapracování, přeložit zaměstnance na jinou pracovní pozici, nebo s ním rozvázat pracovní 

poměr. 

(IV) Hodnocení 

Hodnocení pracovníku celé společnosti C&T Trans, a.s. je prováděno vždy v ročním 

časovém intervalu. Hodnocení probíhá v období leden až březen příslušného roku. Data 

získaná z procesu hodnocení pracovníků jsou základem pro tvorbu plánů vzdělávání  

a rozvoje, plánu zaměstnanců a pro stanovení výše mzdy pracovníka pro následující období. 

Systém hodnocení je založen na bodovém ohodnocení v závislosti na kritériích hodnocení. 

Bodová škála pro hodnocení zaměstnanců: 1 bod-dostatečný, 2 body-uspokojivý,  

3 body-dobrý, 4 body-velmi dobrý, 5 bodů-výborný. Každé kritérium, které je důležité 

z hlediska hodnocení zaměstnanců, je ohodnoceno příslušným počtem bodů. Hodnocení 

provádějí ředitelé divizí u svých podřízených a prezident společnosti u vrcholového 
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managementu. Listiny týkající se hodnocení vyplňují zaměstnanci (sebehodnocení) i jejich 

přímí nadřízení. Hodnocený člověk je seznámen s výsledkem hodnotícího procesu a celkový 

výsledek je s ním projednán.  Dochází také ke srovnání výsledků sebehodnocení 

s hodnocením nadřízeného v oblastech, kde jsou výsledky diametrálně jiné. Systém hodnocení 

zaměstnance také stanoví oblasti, ve kterých je třeba zaměstnance dále rozvíjet. 

(V) Rozvoj  

Plán rozvoje zaměstnanců vyplývá z firemní strategie. Rozvoj zaměstnanců je výlučně 

 na personálním oddělení.  

Akce související s rozvojem zaměstnanců jsou v režii interních a externích školitelů. Jako 

interní školitelé působí např. ředitelé jednotlivých divizí nebo vybraní zaměstnanci 

společnosti.  

Společnost také musí brát v potaz zákonem nařízená školení, která se uskutečňují 

pravidelně a týkají se: 

 Školení svářečů 

 Školení BOZP 

 Školení řidičů motorových vozíků 

 Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů 

 

(VI) Odměňování 

Kromě základní mzdy mají zaměstnanci společnosti C&T Trans dle kolektivní smlouvy 

s odbory nárok také na zaměstnanecké benefity. 

 

Zaměstnanecké benefity 

 

1. Poskytování pracovního volna nad zákonný rámec v určených případech 

 při narození dítěte 

 jeden den volna v roce v případě stěhování pracovníka 

 jeden den volna v roce všem ženám pracujícím v podniku 

 při doprovodu zdravotně postiženého dítěte nebo příslušníka rodiny do internátní školy 

nebo ústavu sociální péče 
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2. Mimořádná mzdová ohodnocení 

 Mimořádné výkonnostní odměny (za splnění mimořádného úkolu) 

 Odměny za pracovní výročí – odměn se poskytuje zaměstnancům za každých 20, 25, 30 a 

každých dalších 5 let, po které pracovník pracoval nepřetržitě pro společnost v určité výši 

za každý odpracovaný rok 

 Odměny v soutěži „jízda bez nehod“ – odměna je poskytována v závislosti na počtu 

odpracovaných let nebo na počtu odjetých kilometrů. 

 Odměna při odchodu do důchodu 

Péče o zaměstnance 

 Společnost C&T Trans, a.s. poskytuje svým zaměstnancům kromě zákonných 

požadavků také Sociální fond a Závodní stravování. Závodní stravování mohou využívat 

nejen zaměstnanci společnosti, ale také důchodci. Společnost potom hradí 50% z ceny 

hlavního jídla. Tento příspěvek je čerpán ze sociálního fondu společnosti. 

 Firma poskytuje také odměny v rámci dobrovolného dárcovství krve. Výše odměny je 

odstupňována stupněm plakety dárce krve (tab. 3-2) 

 

Tabulka 3-2 Tabulka odměn v závislosti na stupni dárcovství krve (interní dokumenty firmy) 

Podmínka Odměna 

Plaketa Jánského bronzová Xx,-Kč 

Plaketa Jánského stříbrná Xx,-Kč 

Plaketa Jánského zlatá Xx,-Kč 

Zlatý kříž Xx,-Kč 

 

Sociální fond 

 Sociální fond je využíván především k pořádání výchovných, kulturních, vzdělávacích 

a sportovních akcí, ale především k poskytování pomoci v těžké životní situaci a zajišťuje 

také sociální výpomoc pro zaměstnance a bývalé zaměstnance (důchodce). 

 Zdrojem prostředků sociálního fondu jsou dary, přídělem z rozděleného zisku 

(podléhá schválení valnou hromadou), převodem zůstatku fondu z minulého roku. 

 

Použití fondu 

 Příspěvky na obědy důchodcům 
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 Sociální výpomoc v tíživé životní situaci (živelná katastrofa, pomoc v případě dlouhodobé 

nemoci nebo pracovního úrazu v případě, že je pracovník jediným živitelem rodiny, 

příspěvky samoživitelům v případě nenadálých výdajů v souvislosti s nezaopatřeným 

dítětem, nezaopatřeným dětem, manželi, manželce v případě, kdy zaměstnanec 

společnosti zemřel a byl důležitým živitelem rodiny). 

 Příspěvky odborové organizaci pro účely kulturní, vzdělávací, sportovní, sociální. 

Příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců.  

 Výše tohoto příspěvku je závislá na délce trvání pracovního poměru zaměstnance. 

 

Poskytování zaměstnaneckého jízdného 

 Tato zaměstnanecká výhoda zakotvená v kolektivní smlouvě podniku poskytuje 

zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům roční předplatné jízdného ve 

všech vnitrostátních linkách, které provozuje společnost C&T Trans, a.s. 

 

V současné době společnost C&T Trans, a.s. disponuje 351 zaměstnanci. Přehled 

celkového počtu zaměstnanců podniku od roku 2007- 2011 a počtu zaměstnanců, kteří pracují 

v autobusové dopravě, zachycuje tabulka 3-3. 

 

Tabulka 3-3 Celkový počet zaměstnanců (podle vlastního zpracování) 

 

 

Z tabulky 3-3 je patrné, že úbytek celkového počtu zaměstnanců zaznamenala firma mezi 

lety 2008-2009, kdy nastoupila světová hospodářská krize, a podnik byl nucen snížit počet 

zaměstnanců, aby následky hospodářské krize zmírnil. V roce 2010 se podnik potýkal stále 

ještě s dozvuky krize, ale v průběhu minulých dvou let se celkový počet zaměstnanců 

stabilizoval. Ve sloupci patřícímu počtu řidičů autobusu lze vidět, že jejich počet byl během 

minulých 5 let stabilní a v období krize je dokonce nejvyšší. Tato skutečnost vyplývá z faktu, 

   
Rok 

celkový počet 
zaměstnanců 

řidiči 
autobusu 

2007 407 105 

2008 411 107 

2009 371 112 

2010 352 106 

2011 351 109 
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že právě autobusová doprava (včetně městské hromadné dopravy) byla v nepříznivém období 

stabilní, dokonce mírně vzrostla. 

O volných pracovních pozicích společnosti informuje prostřednictvím inzerátů  

na internetu a i přímo na svých internetových stránkách, kde se nachází sekce pro kariéru 

 a možnost odeslání formuláře s žádostí o práci.  

Dle firemních informací společnost v současné době nové zaměstnance nepřijímá. Snaží 

se udržovat stabilní stav zaměstnanců. Nábor probíhá pouze v případě, kdy některý ze 

zaměstnanců odejde do důchodu, nebo se rozhodne ukončit pracovní poměr. Počet 

zaměstnanců nejen v autobusové dopravě, zůstává tedy stabilní. Při přijímání zaměstnanců je 

nejvíce využíváno právě databáze se životopisy uchazečů o práci, kteří měli zájem v době, 

kdy společnost neměla volné žádné pracovní pozice. Na pracovní pozice v rámci top a middle 

managementu nejsou noví zaměstnanci přijímáni vůbec. Jestliže někdo odejde, ostatní 

členové managementu si jeho funkce rozdělí mezi sebe. 

3.3.5 Vývoj k současnému stavu 

Společnost C&T Trans, a.s. si své postavení úspěšného autodopravce vybojovala svou 

pílí a schopností reakce na potřeby trhu. Jak již bylo uvedeno v části věnované historii 

podniku, získala společnost řadu ocenění a zaznamenala 2 etapy ekonomické prosperity 

 a růstu. 

 Firma C&T Trans, a.s. si musela poradit v období, kdy Česká republika vstoupila 

 do EU a musela tak přijmout Společnou dopravní politiku EU. Na straně druhé měla ale tento 

vstup i svá pozitiva související s kontrolou zboží na hranicích a opatřování celé řady povolení. 

Kvůli vstupu ČR do EU vypracovala společnost firemní strategii, která ji měla připravit  

na nové podmínky. 

 V období mezi léty 2006-2008 se společnosti mimořádně dařilo. Na dobrých 

výsledcích podniku v tomto období se podepsala příznivá makroekonomická situace ČR  

a schopný management podniku. Rok 2007 je dokonce označován jako nejúspěšnější rok  

od založení společnosti. 

 Období prosperity však vystřídala doba ekonomické krize, která nastoupila v druhé 

polovině roku 2008. Světová hospodářská krize zasáhla zejména odvětví automobilového 

průmyslu a odvětví s ním související. Krize zasáhla zejména oblast nákladní dopravy.  
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C&T Trans, a.s. se také musela potýkat s dramatickými výkyvy kurzu koruny vůči euru, které 

se v roce 2009 pohybovaly v intervalu od <25,085; 29,47> Kč/EUR. Tyto velké výkyvy 

vytváří nestabilní prostředí a ztěžují podnikatelské plánování. Krize se ale zároveň stala 

podnikatelskou příležitostí. Firma C&T Trans, a.s. v roce 2009 podnikla akvizici 

s autobusovou dopravní společností sousedního města a posílila tak své postavení v rámci 

integrované dopravy. 

V období krize byla společnost nucena zavést několik opatření pro zvládnutí krize. 

Mezi tato opatření například patří snížení odměn statutárních orgánů o 50%, zrušení 

sportovního dne C&T Trans, zrušení tradičních předvánočních akcí všech oddělení podniku, 

byly zavedeny měsíční kontroly nákladů a neustálé hledání nových podnikatelských 

příležitostí.  

 Rok 2010 byl obdobím ústupu světové hospodářské krize a nastalo částečné oživení 

ekonomiky. Situaci v oblasti pravidelné regionální autobusové dopravy a městské hromadné 

dopravy lze označit za stabilní. V roce 2011 se společnost C&T Trans stále ještě 

vzpamatovává z krize a zavedla několik opatření pro stabilizaci ekonomiky.  

 Společnost se snaží vyhovět požadavkům na ochranu životního prostředí a začala 

nakupovat CNG autobusy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jezdí na zemní plyn. 

V roce 2012 je již celý vozový park, který je vyhrazen pro městskou hromadnou dopravu, 

sestaven z těchto autobusů, což zvýšilo image společnosti i image města.  

 

3.3.6 Finanční ukazatele 

V kapitole charakteristiky podniku je důležité uvést také finanční ukazatele 

společnosti. Zkoumání kultury podniku se provádí kvůli jejímu vlivu na pracovníky podniku. 

Kultura ovlivňuje zaměstnance podniku, jejichž výkonnost se promítá do finančních výsledků 

podniku. Z těchto důvodů je nutné uvést základní přehled finanční situace společnosti. 

 Jedním z důležitých ukazatelů vypovídajícím o podniku je hospodářský výsledek. Graf 

3-1 zachycuje výši hospodářských výsledků vždy k 31. 12. daného roku v letech 2005-2011. 
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Graf 3-1 Vývoje hospodářského výsledku společnosti během let 2005-2011 (vlastní zpracování) 

 

 

 Graf 3-1 zobrazující hospodářské výsledky ukazuje, že v roce 2006 zaznamenala 

společnost nárůst hospodářského výsledku o 10 267 000,-Kč oproti roku 2005. Tento nárůst 

byl způsoben ziskem dotací v oblasti osobní přepravy a zvýšením tržeb taktéž v resortu 

osobní dopravy. Na mimořádné výši zisku v roce 2008 se podílel zejména prodej servisu. Po 

roce 2008 však nastupuje světová hospodářská krize, která způsobila velký útlum zejména 

v oblasti nákladní dopravy, a došlo k drastickému snížení zisku. Pokles zisku oproti roku 

2008 činil v absolutním čísle 15 674 000,-Kč. V roce 2011 lze vidět nepatrný nárůst zisku, 

kdy se společnost začíná pomalu zotavovat z důsledků krize. 

 

 Dalším ukazatelem jsou tržby za prodej výrobků a služeb. Graf 3-2 podává přehled  

o vývoji tržeb v období od roku 2005-2011.  

 

Graf 3-2 Vývoj tržeb z prodeje služeb podniku za období 2005-2011(vlastní zpracování) 
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Z grafu 3-2 je patrné, že tržby od roku 2005 mírně stoupají. Každým rokem 

zaznamenají nárůst a svého maxima v daném období dosáhly v roce 2007. V roce 2009 se i na 

tržbách z prodeje výrobků a služeb podepsala hospodářská krize a došlo k propadu tržeb  

o 111 974 000,- Kč. Krize se v následujícím roce ještě mírně prohloubila a i v roce 2011 

podnik zaznamenává mírný pokles. 

Důležitým finančním ukazatelem jsou ukazatele rentability (ziskovosti), které slouží 

ke zjištění výnosnosti prostředků, které byly vloženy do podnikání.  

 

Tabulka 3-4 Ukazatele rentability (vlastní výpočet) 

Rok 2010 2011 

rentabilita aktiv 11,35% 13,21% 

rentabilita vlastního kapitálu 26,57% 31,90% 

rentabilita tržeb 7,15% 7,35% 

 

Z tabulky 3-4 vyplývá, že rentabilita aktiv se mezi lety 2010 a 2011 zvýšila z 11,35% 

na 13,21%. Tento nárůst svědčí o lepším využití aktiv podniku. 

Rentabilita vlastního kapitálu se oproti roku 2010 také zvýšila z 26, 57% na 31,9%, lze 

tedy říci, že podnik se těší zvýšenému využití vlastního kapitálu. V rámci ukazatele rentability 

tržeb došlo pouze k mírnému meziročnímu zvýšení. 

 

Pro každého manažera je také důležité poznat ukazatele likvidity. Likvidita ukazuje, 

jak rychle se dokáže majetek přeměnit na peníze.  

Tabulka 3-5 Ukazatele likvidity (vlastní výpočet) 

Rok  2010 2011 

celková likvidita 1,308511 1,198222 

rychlá likvidita 1,108156 0,998254 

 

Ukazatel rychlé likvidity zaznamenal meziroční pokles. V roce 2010 se rychlá 

likvidita pohybovala nad optimální hranicí hodnoty 1, tudíž podnik byl schopen dostát svým 



 

 

53 

 

závazkům a okamžitě ze svých finančních zdrojů pokrýt krátkodobé závazky podniku. V roce 

2011 se ale tento ukazatel snížil pod hodnotu 1. Avšak rozdíl hodnoty 0,9983 je  

od stanoveného optima pouze 0,0017 což nelze pokládat za markantní problém v likviditě.  

Analýza ukazatele celkové likvidity je pod hranicí doporučené hodnoty. Doporučenou 

hodnotou tohoto ukazatele je 1,5. Vypočítané hodnoty ukazatele jsou v obou letech  

pod hranicí této stanovené hodnoty, tudíž společnost není schopna okamžitým prodejem 

svých oběžných aktiv splatit své krátkodobé závazky a měla by se snažit tuto hodnotu zvýšit. 

 

Finanční ukazatele aktivity zjišťují vázanost kapitálu v majetku společnosti.  

 

Tabulka 3-6 Ukazatele aktivity (vlastní výpočet) 

Rok  2010 2011 

Doba splatnosti pohledávek 55,9251 42,5277 

Doba úhrady krátkodobých závazků 54,9143 46,3352 

 

Z tabulky je patrné, že doba splatnosti pohledávek se mezi lety 2010 a 2011 

prodloužila o 13,39 dne a doba úhrady krátkodobých závazků se rovněž prodloužila o 8,58 

dne. 

 

Tabulka 3-7 Struktura kapitálu (vlastní výpočet) 

 Rok 2010 2011 

celková zadluženost 0,560587 0,576515 

zadluženost vlastního kapitálu 1,31237 1,392119 
 

Ukazatel celkové zadluženosti firmy se meziročně zvýšil z 56,06% na 57,65%, stále 

ale odpovídá stanovené míře zadluženosti podniku, jejíž optimální hranice by se měla 

pohybovat v intervalu od 0,3-0,6. 

Díky tomuto ukazateli lze vidět, že zadlužení v roce 2010 1,3 krát převyšuje hodnotu 

vlastního kapitálu a v roce 2011 asi 1,4 krát. V ukazateli zadluženosti vlastního kapitálu 

nedošlo k výrazné meziroční změně. 
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4  ANALÝZA PŘÍSTUPU PODNIKU K TVORBĚ A 

    UPLATŇOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ KULTURY 

Diplomová práce je zaměřena na oblast městské hromadné dopravy, kterou  

pro okresní město v České republice zajišťuje společnost C&T Trans. Organizační kultura 

ovlivňuje nejen zaměstnance podniku a jejich výkonnost, ale pociťují ji i zákazníci 

společnosti (v tomto případě cestující městské hromadné dopravy). Z těchto důvodů by 

společnost měla věnovat správnému formování organizační kultury zvýšenou pozornost. 

 Vybraná společnost se musí potýkat s faktory, které na ni působí z vnějšího  

i z vnitřního okolí. Veřejnost si klade požadavky v oblasti městské hromadné dopravy (např. 

na návaznost jednotlivých spojů, návaznost na meziměstské autobusové i vlakové spoje, 

čistotu autobusů, jednání řidičů, převoz zdravotně postižených a kočárků apod.). Na straně 

druhé však stojí interní zázemí podniku. Uvnitř podniku musí management sledovat 

poskytované služby (servis, autobusovou a nákladní dopravu), procesy, které zajišťují 

poskytování služeb a fungování organizace jako celku, a v neposlední řadě také potenciály 

(lidské, přírodní, časový a další), jež zajišťují procesy organizace. 

 Jak vyplývá z úvodu diplomové práce, cílem je analyzovat kulturu ve společnosti 

C&T Trans a zaměřit se na vnímání podnikové kultury zevnitř podniku. K analýze firemní 

kultury je tedy použit dotazník, který zkoumá vzájemnou propojenost organizační kultury se 

strategií společnosti. 

 4.1 Základní orientace v situaci městské hromadné dopravy v ČR 

Pro základní přehled o situaci ve sféře dopravy, konkrétně v oblasti městské hromadné 

dopravy v ČR, lze uvést grafy a tabulky, které podávají přehled o vývoji počtu přepravených 

osob v autobusové MHD v letech 2002-2012 a přehled o vyžití jednotlivých typů dopravních 

prostředků. 

Graf 4-1 zaznamenává vývoj počtu přepravovaných osob v autobusové městské hromadné 

dopravě v letech 2002-2012 v rámci celé ČR. Data pro tento graf byla získána z čtvrtletních 

přehledů základních ukazatelů na webových stránkách ministerstva dopravy. 
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Graf 4-1 Počet přepravených osob v autobusové MHD v letech 2002-2011 v tis. osob (vlastní  

                zpracování) 

 

 Z uvedeného grafu je patrné, že počet přepravených cestujících v rámci autobusové 

dopravy MHD je v průběhu posledních 10 let stabilní. Od roku 2002 počet cestujících mírně 

klesá až do roku 2009. Mezi léty 2009 a 2010 ministerstvo dopravy zaznamenalo mírný nárůst 

využívání autobusové MHD. Tento nárůst mohl být způsoben hospodářskou krizí. Krize 

mohla obyvatele donutit k úsporám např. za pohonné hmoty do osobních automobilů a tím se 

zvýšila poptávka po městské hromadné dopravě. Na základě tab. 4-1 (uvedené dále v textu) 

lze tvrdit, že tento nárůst nebyl způsoben, tím, že by se cestující rozhodli využívat jiného typu 

dopravního prostředku. V roce 2011 již dochází k pomalému oživování ekonomiky a počet 

osob přepravených v autobusové MHD začíná klesat. Data pro rok 2012 jsou ve zdroji 

uvedena pouze pro první tři čtvrtletí roku 2012, proto je nebylo možné ještě zahrnout do 

výsledků. 

 

Tabulka 4-1 Procentuální podíly jednotlivých součástí MHD na celkovém počtu přepravených  

                       cestujících v MHD (vlastní zpracování) 

rok 2009 2010 2011 

trolejbusy 8,48% 8,47% 8,72% 

tramvaje 29,79% 29,81% 29,98% 

metro  25,86% 25,60% 24,81% 

autobusy 35,88% 36,13% 36,49% 
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Z tabulky 4-1 je patrné, že procentuální podíl jednotlivých dopravních prostředků na 

celkově přepravených cestujících v MHD je během let 2009-2011 stabilní. Z toho lze tvrdit, 

že lidé stále využívají stejných typů městských dopravních prostředků.  

 

Graf 4-2 Podíl jednotlivých dopravních prostředků MHD na celkovém počtu přepravených osob   

               v MHD v roce 2012 (vlastní zpracování) 

 

 

 Z grafu 4-2 vyplývá, že autobusy jsou nejvíce využívané dopravní prostředky v rámci 

městské hromadné dopravy. Autobusy odpovídají za přepravení 36% osob z celkového počtu 

cestujících. Tato převaha jistě pramení z toho, že v ČR může doprava zajišťovaná autobusy 

fungovat ve všech městech a obcích. Doprava zajišťována metrem je pouze v hlavním městě 

Praze a trolejbusy a tramvaje fungují pouze ve větších městech (např. Praha, Brno, Ostrava, 

Zlín). 

 4.2 Specifikace předmětu analýzy 

Závěrem části 4.1 je, že autobusovou dopravu využívají lidé po celé České republice 

nejvíce. Zaměstnanci společností, které se zabývají městskou hromadnou dopravou se tak 

dostávají do každodenního styku s občany a je proto důležité dbát na jejich vystupování  

a jednání s okolím jako zástupci celé organizace. Organizace by měly dbát na formování  

a udržování organizační kultury, která bude zabezpečovat výkonnost celé společnosti. 

V subkapitole 4.2.1 jsou formulovány znaky stávající kultury společnosti C&T Trans, a.s.  

a navržen její kulturní model. 

 

trolejbusy 
8% 

tramvaje 
29% 

metro  
27% 

autobusy 
36% 
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4.2.1 Model kultury společnosti  

 

Složky organizační kultury 

 

Pro sestavení modelu organizační kultury je důležité vymezit jednotlivé složky kultury 

vybraného podniku. V návaznosti na teoretickou část jsou vymezeny následující prvky 

kultury společnosti. 

 

Hodnoty 

 

Hlavní obecně uznávanou hodnotou pro společnost je uvědomění si faktu, že zákazník 

je na prvním místě. Všichni zaměstnanci společnosti by si měli uvědomit důležitost občanů 

jako svých zákazníku a snažit se vyhovět jejich potřebám a požadavkům. Hlavními 

požadavky zákazníků městské hromadné dopravy jsou navazování jednotlivých městských 

spojů, návaznost MHD na vlakové spoje a meziměstské autobusové linky, čistota autobusů 

městské hromadné dopravy a ekologičnost dopravy.  

Další důležitou hodnotou společnosti je loajalita zaměstnanců. Společnost očekává, že 

její zaměstnanci budou loajální ke společnosti. Nebudou vynášet interní informace  

a poškozovat dobré jméno společnosti. 

Společnost se také snaží o podnikatelskou dravost, prosadit se v konkurenčním 

prostředí a stabilizovat své postavení na trhu. Tato dravost a schopnost využívání tržních 

příležitostí zejména v období světové hospodářské krize umožnila společnosti akvizici 

s konkurenčním dopravním podnikem sousedního města. 

Firma si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců a snaží se o jejich individuální 

uplatnění. Každý zaměstnanec má právo se ve společnosti individuálně rozvíjet  

a zdokonalovat své schopnosti. 

Týmová práce je neodmyslitelnou součástí společnosti. Firma se snaží o týmovou 

spolupráci svých zaměstnanců a podporuje práci týmů. Týmové řešení problémů 

v jednotlivých divizích firmy je na denním pořádku. Zároveň se společnost také snaží  

o vzájemnou soudržnost všech svých zaměstnanců.  
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Normy chování 

Mezi nepsaná pravidla chování ve společnosti patří firemní dress code. Každý řidič 

linky městské hromadné i dálkové a zahraniční autobusové dopravy je povinen nosit 

uniformu. Tuto uniformu tvoří  košile, kalhoty, kravata, spona na kravatu a bunda s logem 

společnosti. 

Ve společnosti také obecně platí zásada vyplývající z hodnot společnosti: zákazník  

na prvním místě. Každý pracovník by tedy měl pracovat kvalitně a vždy brát v potaz, že 

vystupuje jako člen organizace a jeho vystupování i v osobním životě, by na organizaci mohlo 

vrhat špatné světlo. 

Důraz je kladen také na výkon. Řidiči hlavně zájezdové dopravy mezi sebou soutěží 

v počtu odjetých kilometrů bez nehod. 

Moc společnosti je soustředěna v rukou prezidenta, který má nejen vysokou odbornost 

v dopravní problematice, ale také nejvyšší postavení. V podniku funguje firemní hierarchie  

a lidé na nižších postech by měli mít úctu k výše postaveným. 

S hodnotou loajálnosti úzce souvisí chování loajálního pracovníka. Řada řidičů 

působí ve společnosti i celý svůj život. Zaměstnanci mají v podniku určitou jistotu 

zaměstnání, počty pracovníků v jednotlivých letech zůstávají stabilní. Mírná fluktuace se 

vyskytuje pouze u řidičů mladších ročníků, což je pro prostředí v roce 2013 zcela běžné. 

Většina zaměstnanců si však cení jistoty zaměstnání, které dobré zázemí podniku poskytuje.  

Management má snahu dávat najevo svá rozhodnutí a dát zaměstnancům vědět o tom, 

co se v podniku děje. Management se snaží vycházet svým zaměstnancům vstříc a pokusit se 

s nimi řešit případné problémy. Ve společnosti je bujará vnitřní komunikace, která byla 

v minulosti (do roku 2009) realizována informačními zpravodaji, jež podávají všeobecný 

přehled o nejdůležitějších událostech uplynulého období. Vydávání zpravodajů bylo v roce 

2009 zrušeno kvůli úsporným opatřením v období krize. Dalším zdrojem vnitřní podnikové 

komunikace jsou nástěnky, na kterých se zaměstnanci mohou dočíst významné informace  

o dění, jež se vztahuje k podniku. Pracovníci mezi sebou také komunikují prostřednictvím 

vnitropodnikového e-mailu. 

V organizaci panuje spíše formální přístup. Vzhledem k velikosti společnosti je 

téměř nemožné, aby vrcholový management znal všechen podnikový personál. Jisté 

neformální vztahy se objevují mezi příslušníky jednotlivých divizí a v rámci pracovních týmů. 
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Styl vedení ve společnosti se dá považovat za autokratický. Vedoucí pracovník spíše 

rozhodne sám. Řidiči neparticipují na důležitých rozhodnutích managementu. Delegování 

pravomocí se ve společnosti nevyskytuje. Zaměstnanci na nižším stupni mohou rozhodovat 

pouze o každodenních úkolech, jež patří do jejich pracovní náplně.  Prezident společnosti je 

charizmatický a snaží se zároveň o inspiraci zaměstnanců do budoucna prostřednictvím svých 

vizí a jejich povzbuzování v práci. 

 

Rituály, ceremoniály, zvyky 

Mezi každoroční zvyky patřily až do krize v roce 2009 vánoční večírky jednotlivých divizí 

společnosti. Večírky byly organizovány pro každou divizi zvlášť. Tyto předvánoční sešlosti 

byly zrušeny v rámci programu úspory nákladů společnosti, aby firma obstála v těžkých 

časech světové hospodářské krize.  

Každý rok také dochází k tradičnímu setkání vedení organizace a zástupci odborů se 

zaměstnanci, kteří oslavili významná pracovní jubilea nebo odešli do důchodu. Toto setkání 

bylo vždy okomentováno a fotograficky zdokumentováno v informačních zpravodajích 

společnosti. 

Další významnou událostí společnosti je setkání klubu důchodců společnosti. Tato setkání se 

uskutečňují každý rok v pronajatých restauracích či sálech. Těchto setkání se vždy účastní 

nejméně jeden člen managementu společnosti a předseda odborového svazu. Na pořádané 

akce klubu a zájezdy po celé České republice i k našim hraničním sousedům, dostává klub 

každoročně příspěvek od odborové organizace ve výši 25 000,- Kč. Důchodci si volí ze svých 

řad předsedu, který se stará o záležitosti sdružení.  

 

Podniková architektura a vybavení 

Hlavní sídlo společnosti je tvořeno několika budovami, které se liší svým účelem. Hlavní 

administrativní budova byla vystavěna jako zcela nová budova, která měla společnost 

reprezentovat. V současnosti se nachází ve výborném stavu. V jejím vzhledu jsou patrná  

90. léta 20. Stol. V areálu společnosti se nacházejí další budovy dílen, garáže, specifikem je 

vlastní čerpací stanice a mycí linka jak pro nákladní automobily, tak pro autobusy. Společnost 

je také vlastníkem další čerpací stanice nedaleko areálu, která poskytuje tankování na zemní 

plyn. 
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Podnik se neustále snaží zlepšovat a starat se o budovy, ve kterém celá společnost sídlí. 

Podnik C&T Trans se rozkládá v komplexu budov, které jsou propojeny nádvořím.  

Na nádvoří podniku je umístěn vozový park společnosti (autobusový i nákladní). 

V rámci výhod pro zaměstnance je před hlavní administrativní budovou umístěno také 

parkoviště určené výhradně pro zaměstnance podniku. 

 Od roku 2005 je celá budova chráněna digitálním kamerovým systémem. Kamerový systém 

slouží ke sledování všech vozidel, která odjedou a přijedou přes odjezdovou bránu, 

 ke sledování pohybu cizích osob v kritických místech např. u pokladen čerpací stanice a mycí 

linky, k ostraze uvnitř budovy administrativy a další. 

U vstupu do administrativní budovy společnosti se tyčí logo firmy a několik sloupů, které 

ohlašují významné obchodní partnery společnosti.  

 

Firemní styl 

Na budování firemního stylu se podílí zejména prezident společnosti, který ji reprezentuje 

navenek. V roce 2011 si dokázal upevnit své postavení v tuzemských i mezinárodních 

organizacích, ve kterých zastává významné funkce. Styl podniku v oblasti městské hromadné 

dopravy je charakterizován snahou o ekologizaci dopravy uvnitř města. V roce 2011 se 

podařilo dosáhnout zajištění ekologické městské hromadné dopravy ve městě, což značně 

přispělo ke zvýšení image celé společnosti. 

Vizuálním stylem podniku je samozřejmě její logo, které tvoří jméno podniku a firemní 

barvy. 

Dalším prvkem, který se podílí na budování silné image podniku C&T Trans je fakt, že se jí 

každoročně daří obhájit certifikát jakosti ISO 9001/2000.  

Společnost v minulosti také pořádala několik marketingových akcí pro své významné 

zákazníky, které zahrnovaly např. divadelní představení. 

 

 Typ organizační kultury  

V subkapitole 2.2.6 je věnována pozornost typologii organizační kultury dle Quinna a 

jeho kolektivu a Mateiciuca. Pro vedení každé společnosti je důležité poznat typ organizační 

kultury, aby s ní mohl dále pracovat a utvářet kulturu směrem ke zlepšení výkonnosti celého 
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podniku. Kultura společnosti C&T Trans je na základě rozhovorů se zaměstnanci a studia 

firemních dokumentů zařazena do výše uvedených typologií. 

 

a) Podle Quinna a jeho spolupracovníků 

Teoretická subkapitola 2.2.6 věnuje pozornost typologii organizační kultury dle Quinna  

a jeho kolektivu. Typologie podle Quinna a jeho spolupracovníků vychází ze vztahu k vlivu 

prostředí a reakce organizace na prostředí. Tato typologie obsahuje 4 typy kultur. Dle 

informací získaných studiem dokumentů a rozhovoru se zaměstnanci společnosti je jasné, že 

se kultura společnosti C&T Trans dá dle této typologie charakterizovat jako typ tržní  

a hierarchický. Management společnosti je tedy více zaměřen na vnější prostředí a odlišení 

se a uvnitř společnosti preferuje stabilitu a kontrolu. 

Společnost C&T Trans se vyznačuje pevnou organizační strukturou a hierarchií 

s centralizovanou mocí v rukou ředitelů jednotlivých divizí a prezidenta společnosti. 

Zaměstnanci se výrazně nepodílejí na rozhodování managementu a jsou nuceni dodržovat 

formální pravidla nastavená managementem. Neformální skupiny vznikají pouze v rámci 

pracovních skupin. Hlavním cílem organizace je stabilita a efektivnost procesů.  

Pro hierarchickou kulturu také svědčí snaha managementu zabezpečit jistotu zaměstnání 

pracovníků. O tomto svědčí systém odměňování, v němž jsou zaměstnanci speciálně 

odměňování podle let, které ve společnosti strávili. Oslavy dlouhého pracovního poměru 

zaměstnance jsou také jedním ze zvyků společnosti. Úspěch organizace vnímá jako udržení 

stability podniku a překonání těžkého období krize. Zaměřuje se také na výkonnost  

a snižování nákladů. 

Vybraná organizace se snaží být špičkou na trhu v oblasti dopravy, autobusové  

i nákladní. Vedoucí pracovníci se snaží motivovat lidi k vyšším výkonům a snaží se  

o maximalizaci spokojenosti zákazníka. V současné době jsou však tržní ambice poněkud 

utlumeny vlivem následků hospodářské krize. Firma se však snaží i z krize vytěžit maximální 

užitek a vnímá i jako příležitost. I v tomto náročném období získala menší dopravní podnik 

 ve svém kraji a obsadila tak větší podíl na dopravním trhu v oblasti autobusové dopravy. 
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b) Podle Mateiciuca 

Dle členění podle Mateiciuca (2011) lze organizační kulturu společnosti C&T Trans, a.s. 

zařadit hned do několika typů organizačních kultur. Dle Mateiciucovy definice lze společnost 

C&T Trans považovat za paternalistický typ. Úlohu jakou hraje dominantní vlastník 

 pro společnost je významná. Lidé v organizaci k němu vzhlížejí a považují ho za svůj vzor. 

Charizmatická osobnost a přirozená autorita prezidenta společnosti vytváří v podniku 

paternalistický typ kultury.  

Ve společnosti lze ale také spatřit znaky kultury tradicionalistické. Ve společnosti je 

udržována řada tradic a zvyků, jež jsou v podniku dodržovány řadu let. Jednou ze základních 

hodnot společnosti je loajalita zaměstnanců, se kterou se zaměstnanci ztotožňují také díky 

tradicím, jež sou ve společnosti udržovány. 

Znaky adaptivního typu kultury lze v organizaci vidět opět na případu hospodářské krize, 

kdy se společnost dokázala adaptovat na podmínky vytvořené trhem a udržet si stabilitu  

i v krizovém období a dokonce zvětšit svůj podíl na trhu. 

4.2.2 Problémy v oblasti kultury  

 Na základě informací získaných metodami rozhovoru a analýzou firemních 

dokumentů lze ve firmě určit několik problému ve  firemní kultuře podniku C&T Trans, a.s. 

 Prvním a zásadním problém je neuvědomování si firemní kultury jako důležitého 

prvku, jež ovlivňuje každodenní procesy ve společnosti. Management společnosti opomíjí jev 

kultury organizace a tím pádem nevyvíjí žádnou snahu o její řízení, formování a změnu 

 ku prospěchu společnosti.  

 Dalším problémem ve firemní kultuře organizace je hierarchické uspořádání 

organizační struktury. Jak je uvedeno v subkapitole 4.2.1 týkající se modelu firemní 

kultury, moc ve společnosti je pevně v rukou managementu, který neumožňuje nikomu, aby 

se z nižších pozic propracoval do vedení společnosti. Moc je centralizovaná hlavně v rukou 

vlastníků společnosti, a pokud odejde člen managementu, ostatní si raději rozdělí jeho práci 

mezi sebou, než aby na jeho místo vybrali zaměstnance z interních zdrojů. Pracovní kariéra 

zaměstnance je tedy dána tím, jak se ztotožní s výkonem své role během velmi omezené 

„cesty vzhůru“ po hierarchickém žebříčku společnosti. Příliš tak nezáleží na pracovníkově 

talentu a schopnostech. 
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 Nepřátelství vůči změnám v organizaci je dalším kulturním problémem organizace. 

Lidé ve společnosti jsou zvyklí dělat věci svým obvyklým způsobem a pokus o změnu se 

setkává s odporem. Jako obhajoba nepřijetí změny nebo něčeho nového je obvykle použitá 

výmluva nedostatku času pro jejich uskutečnění.  

Systém odměňování ve společnosti funguje zejména na principu seniority. Každý 

zaměstnanec, který ve společnosti působí delší dobu, je odměňován zvláštními prémiemi 

v závislosti na počtu let strávených v organizaci. Tento způsob tedy není zaměřen  

na výkonnost zaměstnance, ale na počtu odpracovaných let. Takto nastavený systém 

odměňování působí proti tomu, aby se zaměstnanci snažili zvýšit svůj pracovní výkon.  

Dále se v organizaci vyskytuje jev upínání se k tradičním vzorům. Toto souvisí již 

s výše uvedeným odporem vůči změnám. Lidé uvnitř společnosti jsou zvyklí řešit věci 

zavedenými postupy a někdy si neuvědomují, že nové myšlenky a přístupy by mohly problém 

vyřešit lépe.  

4.3 Postup analýzy a použité metody 

K analýze podnikové kultury je zapotřebí využít hned několik metod zkoumání, které 

se vzájemně doplňují a poskytnou relevantní informace pro dosažení cíle diplomové práce. 

Následující část obsahuje kromě použitých metod zkoumání také postup analýzy 

vztahu mezi kulturou a strategií podniku C&T Trans, a.s. 

4.3.1 Použité metody při analýze podnikové kultury společnosti C&T Trans, a.s. 

 

K analýze podnikové kultury společnosti C&T Trans, a.s. je zvolena kvalitativní  

i kvalitativní metoda diagnostiky. Dle Lukášové a Nového (2004) je cílem kvalitativního 

výzkumu získání informací o předmětu výzkumu a odhalení významu získaných informací  

a jejich porozumění. Během tohoto typu výzkumu jeho realizátor předem neurčuje, které 

informace jsou pro zkoumání dané problematiky důležité. Respondent sám určuje, co je podle 

něho důležitý fakt. Jde tedy o subjektivní rozkrytí reality. 

Naproti tomu kvantitativní způsob získávání informací je založen na předem stanovených 

znacích, které určuje realizátor výzkumu. Snaha o kvantifikaci těžko měřitelných faktů je 

hlavním nedostatkem této metody diagnostiky. Je tedy nutné redukovat ovlivňující faktory, 

vzniká tak možnost opomenutí důležitých skutečností. Nespornou výhodou tohoto typu 
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výzkumu však zůstává snadnější možnost sběru potřebných informací a možnost využití 

vícero zpracovatelských metod. Popis následujících metod je uveden v Lukášové, Novém  

a kol. (2004). 

1. Kvalitativní metody 

K analýze kultury vybrané organizace jsou z oblasti kvalitativních metod zkoumání 

daného fenoménu zvoleny tyto metody - analýza dokumentů a hloubkový rozhovor.  

 

Hloubkový rozhovor 

Další kvalitativní metodou využité během analýzy organizační kultur společnosti C&T Trans 

je hloubkový rozhovor. Hloubkové rozhovory jsou prováděny nestandardizovaným 

způsobem. Tento typ rozhovoru je však prováděn na základě předem připravených otázek 

nebo bloků. Tato metoda se osvědčila zejména v odhalování norem chování zaměstnanců, 

zjišťování firemních hodnot, získání informací o image společnosti, jejím stylu vedení  

a image. 

 

Analýza dokumentů 

Pomocí této kvalitativní metody se do výzkumu podařilo získat velký počet potřebných 

informací. Jedná se o analýzu psaných dokumentů, které jsou uchovávány uvnitř organizace. 

Mezi tyto dokumenty lze zařadit výroční zprávy, účetní výkazy, informační zpravodaje, 

vnitropodnikové stanovy a dokumenty. 

Jako cíl analýzy je označováno získání potřebných surových informací nebo snaha o 

porozumění získaným údajům, jež dokumenty obsahují. Tato metoda však realizátorovi 

výzkumu přinese pouze dílčí část informací, proto nebývá často využívaná samostatně. 

Většinou se jí využívá v kombinaci s dalšími metodami zkoumání daného jevu. 

 

2. Kvantitativní metody 

V práci je vyžito kvantitativní metody dotazníku k účelům analýzy kultury podniku. 

 

Dotazník 

Od dob, kdy se začala organizační kultura, jako jev zkoumat, byla vyvinuta spousta 

dotazníků, které zkoumají organizační kulturu. Dotazníky se liší svými dimenzemi, mírou 

použitelnosti pro určité typy organizací. Některé z těchto dotazníků jsou založeny na teorii, 



 

 

65 

 

jiné mají empirický základ (vycházejí z kvalitativních výzkumů kultury podniku a na jejich 

základě jsou identifikovány kulturní dimenze). 

Cílem práce je analyzovat vztah mezi kulturou a strategií podniku C&T Trans, a.s. K této 

analýze je pro dosažení uvedeného cíle použita experimentální verze dotazníku Gordona 

Pearsona (1992). Dotazník se zaměřuje na zkoumání kulturní a strategické dimenze podniku. 

 

4.3.2 Postup analýzy  

  

Cílem diplomové práce je určit vztah mezi strategií organizace a její kulturou.  

Na základě těchto poznatků lze potom odhalit vzájemnou závislost těchto jevů a zjistit, jakým 

způsobem podnik ovlivňují. 

K analýze vzájemného vztahu kultury a strategie podniku C&T Trans, a.s. je využit 

dotazník Goardona Pearsona, jež se skládá ze dvou částí zkoumajících strategický a kulturní 

profil organizace. Dotazníkové šetření bylo provedeno na 10 respondentech z řad vrcholového 

a středního managementu podniku C&T Trans, a.s. napříč jednotlivými divizemi. Výzkumu 

se zúčastnili 4 zaměstnanci divize autobusové, 4 členové vedení divize servisu a 2 vedoucí 

z divize nákladní dopravy. 

Strategická dimenze organizace, je rozdělena na 5 částí a obsahuje celkem 50 

hodnotících uzavřených otázek. První část dotazníku strategického profilu organizace zkoumá 

strategické zaměření podniku. Tato část tedy sleduje vytyčené cíle, produkty a služby 

podniku, jak je vnímá management. Druhá část dotazníku se zajímá o vnější komunikaci, tedy 

klade otázky týkající se kontaktů, konkurentů a technologií společnosti. V pořadí třetí část 

strategického profilu je zaměřena na dlouhodobou orientaci organizace. Sleduje, jakým 

způsobem se podnik zaměřuje na budoucnost v oblasti technologií, nákladů, inovací a financí. 

Čtvrtá část strategické dimenze se týká hlavních kompetencí, týkajících se názoru 

respondentů kompetence v oblasti konkurence, technologií a výzkumných programů. Poslední 

část je soustředěna na zákazníka. Zjišťuje informace o tom, jak si členové organizace 

uvědomují potřeby svých zákazníků a jestli sou si vědomi potřeb svých zákazníků. 

Kulturní dimenze experimentální verze dotazníku Goardona Pearsona obsahuje 40 

hodnotících uzavřených otázek. Otázky týkající se kulturního profilu organizace jsou 

rozděleny do 4 oddílů. První oddíl zahrnuje názory managementu na zmocňování k úkonům 

uvnitř společnosti. Tato část dotazníku zkoumá názor managementu na to, jak se podnik stará 

o své zaměstnance, zdali je jim umožněn osobní rozvoj a jakým způsobem se starají o rozvoj 
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jejich potenciálu. Druhá část kulturní dimenze organizace se soustřeďuje na integritu 

organizace. V tomto oddílu lze nalézt otázky směřující ke zjištění názoru respondentů  

na organizaci jako celek. Zjišťuje jejich hodnocení ve vztahu k úspěchu organizace, 

zákazníkům, veřejnosti a hodnocení organizace jako celku. Účasti zaměstnanců na vedení 

podniku se zabývá třetí část kulturního profilu dotazníku. Tento celek otázek je zaměřen 

 na hodnocení držení moci uvnitř organizace. Zjišťuje, jestli v podniku dochází k delegování 

pravomocí, nebo je moc centralizovaná v rukou jednotlivců.  Čtvrtý a poslední celek 

dotazníku se týká motivace k oddanosti pracovníků. Tato část se týká hlavně názoru 

managementu na zaměstnance. Zkoumá, zdali jsou zaměstnanci ve společnosti oceňováni  

dle vykonané práce, jak se cítí na pracovišti a zajímá se také o vztah managementu k řadovým 

pracovníkům. 

Odpovědi na otázky respondent vyjadřuje prostřednictvím 7 členné hodnotící škály. 

Lze vyhodnotit průměrný počet bodů vztahující se k jednotlivým oddílům dotazníku a posléze 

i určit celkový průměrný skór všech respondentů. Na základě sjednocení výsledku 

jednotlivých dotazníků lze sjednotit odpovědi respondentů pro získání celkové představy  

o závislosti kulturní a strategické dimenze organizace. Celkový výsledek kulturního  

a strategického zaměření podniku je zachycen ve výsledné kompetiční matrici Gordona 

Pearsona. 

 

1. Výsledek kulturního a strategického profilu organizace jako celku 

Celkové výsledky týkající se jednotlivých respondentů a celkový výsledek kulturní 

 i strategické dimenze podniku jsou zachyceny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 4-2 Výsledky zpracování strategického profilu organizace (vlastní zpracování) 

Strategická dimenze 

Respondent 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Strategické zaměření 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,8 0,7 0,8 

Vnější komunikace 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 0,8 0,8 1,4 1,3 1,4 

Dlouhodobá orientace 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 

Hlavní kompetence 0,9 0,5 0,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 

Zaměření na zákazníka 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,2 0,8 0,5 0,8 

celkové průměrné skóre 0,82 0,7 0,76 0,86 0,9 0,52 0,5 0,86 0,76 0,82 
 

Z tabulky 4-2 strategického profilu organizace je patrné, že hodnotící názory 

jednotlivých názorů jsou v jednotlivých částech takřka vyrovnané a nejsou extrémní. U žádné 
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z otázek strategického profilu organizace u respondentů, nebyla zvolena krajní odpověď 

respondenta, že s daným jevem zcela souhlasí či zcela nesouhlasí. Výsledky jednotlivých 

respondentů u strategického profilu organizace svědčí o tom, že respondenti spíše odpovídali 

nerozhodnými možnostmi pohybujícími se okolo hodnoty 0, která v dotazníku znamenala 

střední cestu „zpola souhlasím“ a „zpola nesouhlasím“. Na druhou stranu s položenými 

hodnotícími otázkami respondenti spíše souhlasili. V tabulce se neobjevuje žádná záporná 

hodnota, která by označovala negativní postoj respondentů vůči jedné z pěti částí 

strategického profilu organizace.  

 

Tabulka 4-3 Výsledky zpracování dotazníku kulturního profilu organizace (vlastní zpracování) 

Kulturní dimenze 

Respondent 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Zmocňování 0,7 0,1 0,1 0,7 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 

Integrita organizace 2 1,8 1,8 2,1 1,2 1 1 1,8 1,8 2 

Účast na vedení 0,4 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0,5 0,5 0,4 

Motivace k oddanosti 1,2 0,5 0,5 1,2 1 1 1 0,5 0,5 1,2 

celkové průměrné skóre 1,075 0,725 0,725 1,1 0,525 0,525 0,525 0,725 0,725 1,075 
 

Z tabulky kulturního profilu organizace je patrné, že respondenti spíše souhlasili 

s otázkami týkajícími se jednotlivých úseků kulturní dimenze podniku. V tomto případě řada 

respondentů odpověděla kladnými krajními hodnotami zejména v části týkající se integrity 

organizace. Vyrovnaný kladný výsledek odpovědí mezi jednotlivými respondenty je také 

patrný v oblasti motivace k oddanosti zaměstnanců. Lze tedy tvrdit, že většina respondentů 

jsou spokojeni s motivací pracovníků a management podniku pokládá motivační faktory 

v rámci společnosti za spíše dostačující. V oblasti zaměřující se na účasti zaměstnanců  

na vedení lze ale zaznamenat hodnotu 0, jež svědčí o nerozhodném (neutrálním) názoru 

pracovníků na tuto oblast. Lze tedy soudit, že zaměstnanci z velké části nemají možnost 

podílet se na vedení v organizaci nebo o možnostech spolupodílení se na rozhodování ani 

nevědí. Hodnotu -0,1, jako jedinou zápornou hodnotu, lze sledovat v případě respondenta 

číslo 5 v oblasti zmocňování pracovníků.  Obecně lze o této části kulturního profilu 

organizace tvrdit, že na tuto oblast mají zaměstnanci rozličné názory. Hodnoty názorů 

respondentů jsou záporné -0,1 nebo nabývají hodnot 0,1 či 0,7. Lze tedy uvést, že názory 

respondentů pro oblast zmocňování jsou nevyrovnané. 70% respondentů je v této oblasti spíše 

neutrálních (bez převládajícího názoru), 30% odpovídajících spíše souhlasí s tím, že 

v organizaci dochází ke zmocňování zaměstnanců. 
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Pro určení vzájemného vztahu mezi strategií a kulturou společnosti C&T Trans, a.s. je 

nutné z dílčích výsledků odvodit výsledek celkový. Celkové výsledky strategického  

a kulturního profilu organizace jsou zachyceny v tabulce. 

 

Tabulka 4-4 Celkové výsledky zpracování dotazníku kulturního a strategického profilu  

                       organizace (vlastní zpracování) 

celkové výsledky   

celkové skóre strategického profilu 0,75 

celkové skóre kulturního profilu 0,7725 
 

Výsledek závislosti jednotlivých dimenzí ve společnosti C&T Trans, a.s. zachycuje 

také graf 4-3 kompetiční matrice: 

 

Graf 4-3 Kompetiční matrice zachycující závislost kulturního a strategického profil organizace  

                jako celku (vlastní zpracování) 

 

 

Kompetiční matrice dotazníku vymezuje 4 kvadranty, jež označují možné kombinace 

kultury a strategie podniku. V případě strategického profilu organizace matice vymezuje 

zaostřenou a rozptýlenou strategii. V kulturním profilu organizace pak Pearson rozlišuje 
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tradiční a progresivní kulturu. Vyhodnocením Pearsonova dotazníku jsou dány souřadnice 

bodu, jež označuje kvadrant, ve kterém se nachází průnik kultury a strategie organizace. 

Z kompetiční matrice zpracováného dotazníku vyplývá, že výsledek šetření podniku 

C&T Trans, a.s. se nachází ve 2. Kvadrantu. Organizace tedy disponuje progresivní kulturou 

a zostřenou strategií. Hodnota 0,7725 vztahující se k celkovému kulturnímu profilu 

organizace začíná teprve zasahovat do kvadrantu progresivní kultury. Z tohoto faktu lze 

usuzovat, že současná podniková kultura se nachází ve stádiu počáteční progresivní kultury. 

Kulturní dimenze podniku se tedy neustále vyvíjí a snaží se jít dopředu. Management 

podniku, ale na kulturní aspekty ve společnosti obecně příliš nedbá a nesnaží se kulturu 

směřovat tak, aby podporovala výsledky podniku jako celku. 

Hodnota 0,75 související se strategickým profilem organizace je součástí kvadrantu, 

jež vymezuje zostřenou strategii. Tato hodnota určuje, že strategie společnosti je teprve  

na začátku zostřené strategie. Lze tedy říci, že management podniku se snaží o vytvoření 

podnikové strategie a stanovení dosažitelných cílů. Společnost se snaží o zacílení svých 

činností na jeden „zaostřený“ cíl. Lze tedy tvrdit, že zaměstnanci jsou obeznámeni 

s podnikovou strategií a snaží se zaměřit na určitý cíl. Tato snaha a znalost strategie všech 

zaměstnanců však není 100% a neustále se dále vyvíjí „zostřeným“ směrem. 

2. Výsledek kulturního a strategického profilu organizace autobusové divize 

Diplomová práce je zaměřena na část podniku, která zabezpečuje městskou 

hromadnou dopravu, je zajímavé uvést také výsledky dotazníku, které se vztahují 

k autobusové divizi společnosti. 

Hodnoty získané zpracováním strategického profilu dotazníku týkající se autobusové 

divize jsou uvedeny v tabulce 4-5. 

Tabulka 4-5 Výsledky zpracování strategického profilu autobusové divize (vlastní zpracování) 

Strategická dimenze 
 

 
Respondent 

 

1. 2. 3. 4. 

Strategické zaměření 0,8 0,6 0,7 0,8 

Vnější komunikace 1,2 1,3 1,3 1,4 

Dlouhodobá orientace 0,4 0,6 0,6 0,4 

Hlavní kompetence 0,9 0,5 0,7 0,9 

Zaměření na zákazníka 0,8 0,5 0,5 0,8 

celkové průměrné skóre 0,82 0,7 0,76 0,86 



 

 

70 

 

Výsledné hodnoty strategické dimenze podniku jsou si v autobusové divizi velmi 

podobné. Liší se pouze v řádu desetin. Dá se tedy tvrdit, že respondenti z divize autobusové 

vnímají strategický profil organizace velmi podobně.  Celkové průměrné skóre týkající se 

strategické dimenze podniku se pohybuje okolo hodnoty 1, což lze interpretovat jako fakt, že 

členové managementu autobusové divize spíše souhlasí s tím, že strategie je pro podnik 

důležitá. Snaží se proto stanovit si strategické cíle podle metody SMART (specifický, 

měřitelný, akceptovatelný, reálný a časově určený cíl) a  zaměřit se  

na jejich dosažení. Z výsledků v oblasti dlouhodobé orientace je patrné, že pracovníci divize 

autobusu se příliš dlouhodobě neorientují. Snaží se spíše dosahovat nastavených 

krátkodobých cílů a neplánují příliš dopředu. Toto může být způsobeno technologickými 

možnostmi vývoje autobusů. Vývoj nových technologií v oblasti dopravy si žádá svůj čas a 

v dlouhém období je obtížné předpovědět, která ze zkoumaných technologií se v průběhu času 

ujme. Proto se divize soustřeďuje spíše na cíle krátkodobé, kterých může v dohledné době 

dosáhnout v závislosti na svých technologických možnostech.  

Z oblasti vnější komunikace je vidět, že se podnik snaží komunikovat s vnějším 

prostředím. Pro oblast autobusové přepravy je tato dovednost klíčová. Autobusová přeprava je 

závislá na mínění veřejnosti, která jejich služeb každodenně využívá. Z těchto důvodů se 

podnik snaží informovat veřejnost (své zákazníky) o svých kladech a snaží se přitáhnout co 

nejvíce cestujících. Zaměřuje se na zkoumání potřeb přepravovaných osob a snaží se 

upravovat své služby tak, aby jim co nejvíce vyhověl (navazování spojů, čistota autobusů, 

vlídnost řidičů, rychlost dopravy a další). 

V resortu hlavní odpovědnosti management spíše souhlasí s tím, že moc  

ve společnosti je centralizovaná a nedává velký prostor pro delegování pravomocí  

a odpovědností mezi ostatní zaměstnance. I v autobusové divizi dochází spíše k činění 

rozhodnutí shora, řadoví zaměstnanci se na důležitých rozhodnutí podniku nepodílejí. 

 

Data vztahující se ke kulturnímu profilu společnosti patřící k autobusové divizi jsou 

uvedeny v tabulce 4-6. 

 

 

 

 



 

 

71 

 

Tabulka 4-6 Výsledky zpracování kulturního profilu autobusové divize (vlastní zpracování) 

 
Kulturní dimenze 

 

 
Respondent 

 

1. 2. 3. 4. 

Zmocňování 0,7 0,1 0,1 0,7 

Integrita organizace 2 1,8 1,8 2,1 

Účast na vedení 0,4 0,5 0,5 0,4 

Motivace k oddanosti 1,2 0,5 0,5 1,2 

celkové průměrné skóre 1,075 0,725 0,725 1,1 
 

Z tabulky kulturní dimenze společnosti C&T Trans je jasné, že průměrné skóre 

jednotlivých respondentů dosahuje vyšších hodnot než u jiných divizí. Lze soudit, že divize 

autobusová se kulturou podniku zabývá o něco více než její ostatní části. Tento předpoklad 

lze vyvozovat s náročnosti autobusové dopravy na styk s veřejností jako celku. Pracovníci 

autobusové divize jsou v každodenním styku s velkou spoustou lidí, které přepravují ať už 

v rámci městské hromadné dopravy, linkové meziměstské dopravy, či dopravy zájezdové.  

Nízké hodnoty v oblasti účasti pracovníků na vedení jsou způsobeny tím, že většina 

zaměstnanců autobusové divize jsou řidiči, kteří se na vedení společnosti nepodílejí. Nemají 

žádné pravomoci ani odpovědnosti v oblasti rozhodování. 

Rozdílné názory respondentů v oblasti zmocňování mohou být zapříčiněny výběrem 

respondentů z řad managementu. Management má tendenci hodnotit jevy v společnosti lépe, 

než tomu ve skutečnosti je, jelikož tyto skutečnosti vypovídají o kvalitách jeho vedení.  

Nevyšších hodnot dosahují výsledky v oblasti integrity organizace. Hodnota oscilující 

okolo čísla 2 poukazuje na převážnou spokojenost respondentů v této oblasti. Tento 

převažující názor vypovídá o ucelenosti zaměstnanců v rámci organizace a o jejich 

propojenosti nejen s autobusovou divizí, ale s celou organizací. 

Kompetiční matrice zachycující vztah kultury a strategie v části autobusové divize 

podniku zobrazuje graf 4-4. 
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Graf 4-4  Kompetiční matrice zachycující vztah strategického a kulturního profilu autobusové  

divize ve srovnání s profily organizace jako celku (vlastní zpracování)
 

 

 

Bod A v grafu 4-4 označuje kombinaci strategie a kultury podniku v rámci autobusové 

divize. Bodem C jsou zobrazeny výsledné hodnoty kombinace obou zkoumaných profilů 

organizace jako celku. V grafu je patrné, že hodnota pro autobusovou divizi v oblasti kultury, 

je blíže k číslu 1, což lze interpretovat jako větší zájem o kulturu společnosti. Naopak 

v oblasti strategické lze zaznamenat mírný pokles ukazatele a jeho vzdálení se od průměru 

organizace jako celku. Z toho lze usuzovat, že divize autobusu nepřikládá dlouhodobé 

strategii takovou důležitost, jako ostatní divize. 

 

3. Výsledky strategického a kulturního profilu organizace všech testovaných divizí  

a organizace jako celku 

O celkovém obrazu pojetí kultury a strategie jednotlivých divizí podniku vypovídá 

graf 4-5. 
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Graf 4-5 Kompetiční matrice zachycující vztah kulturního a strategického profilu organizace  

               napříč jednotlivými divizemi (vlastní zpracování) 

 

 

 

Kombinace kultury a strategie vnímané managementem jednotlivých divizí jsou 

v grafu označeny vždy příslušným písmenem a barvou, které odpovídají příslušné divizi 

podniku. Bod S odpovídá kombinaci vnímané managementem divize Servisu, bod N udává 

kombinaci kultury a strategie v divizi nákladní dopravy a bod A udává pojetí kulturní a 

strategické dimenze podniku v divizi autobusové. Pro srovnání je v grafu uveden také bod C, 

jež zaznamenává kombinaci platnou pro organizaci jako celek. 

Z grafu 4-5 je tedy patrné, že jednotlivé divize jsou v blízkosti celkové hodnoty 

vnímání kultury a strategie podniku. Ve srovnání s divizí autobusovou a nákladní dopravy je 

hodnota získaná prostřednictvím dotazníků v divizi servisu na opačném pólu. V servisní divizi 

je kultura stále progresivní, avšak je stále blíže rozhraní s tradiční. Z grafu je vidět, že oblast 

strategického vnímání je ve všech divizích zhruba stejná, hodnoty se liší pouze v řádu setin. 

Z uvedeného grafu vyplývá, že podnik je jak v oblasti kulturní, tak i strategické  

ve vývinu. Nedosahuje extrémních hodnot ani v jednom z uvedených případů. Podnik má 

našlápnuto spíše k zostřené strategii a zaměření se na dlouhodobý směr podniku ve vnějším 

prostředí. Strategický vývoj podniku ale ovlivňují vnitřní faktory, které jsou dány právě 

kulturou společnosti. Všechny divize i podnik jako celek má spíše progresivní kulturu, která 
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je neustále živá a ve vývoji. Management by ale neměl nechat kulturu, aby se vyvíjela 

bezcílně a bez rozmyslu, ale měl by se o ni více zajímat a snažit se ji formovat takovým 

směrem, aby podporoval výkonnost podniku a dosažení jeho strategických cílů. 

 

4.4 Shrnutí získaných poznatků 

V této subkapitole je namístě shrnout veškeré poznatky získané analýzou kultury 

společnosti C&T Trans, a.s. a také uvést do souvislosti vztah strategie a kultury analyzované 

společnosti. 

Z dat získaných ze statistik ministerstva dopravy jasně vyplynulo, že autobusová doprava 

v České republice je zabezpečována ze 36,5% autobusy a počet cestujících městské hromadné 

dopravy je v průběhu minulých 10 let stabilní. Tento přehled je v práci uveden pro zkladní 

uvedení do problematiky v oblasti MHD v celé ČR. 

       V subkapitole 4.2.1 byl uveden model organizační kultury podniku C&T Trans, který 

poukázal na její hlavní rysy a podal obraz o současných hodnotách, normách, rituálech  

a firemním stylu analyzovaného podniku. Jako hlavní hodnoty podniku jsou vnímány 

loajalita, podnikatelská dravost, individuální uplatnění a týmová práce.  Společnost také 

dodržuje nepsané normy chování. Je zcela běžným jevem, že řada zaměstnanec stráví ve 

společnosti celý svůj život. Vizuální styl společnosti reprezentuje její logo v kombinaci více 

barev. 

Pro manažery je zároveň důležitým poznáním typ firemní kultury. Typ organizační 

kultury analyzovaného podniku byl určen za pomocí Quinnovy a Mateiciucovy kulturní 

typologie. Dle Quinna je kultura podniku tržně orientovaná a hierarchická, dle typologie 

Mateiciuca kultura vykazuje znaky paternalistické, tradicionalistické a adaptivní kultury.  

K dosažení cíle diplomové práce, uvedeného v úvodu, bylo použito kvantitativní  

i kvalitativní metodologie. Kvalitativními metodologiemi hojně využívanými v práci jsou 

hloubkový rozhovor, pozorování a analýza dokumentů (obsahová analýza). Kvantitativní 

metodologií využitou při výzkumu kultury a strategie je dotazník. Při výzkumu vztahu mezi 

kulturou a strategií podniku bylo využito experimentálního dotazníku kulturního  

a strategického profilu organizace Gordona Pearsona (1992).  
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Na základě dat získaných Pearsonovým dotazníkem, jež vyplnilo 10 členů managementu 

společnosti C&T Trans, a.s., bylo zjištěno, že společnost má blíže k progresivní podnikové 

kultuře a zostřené strategii. V této části bylo také provedeno srovnání celkového obrazu 

kultury a strategie s danými dimenzemi v jednotlivých divizích podniku. Z celkového 

srovnání lze tvrdit, že zostřená strategie podniku je prostoupena všemi divizemi. Mezi 

jednotlivými divizemi jsou v této oblasti odchylky v řádu setin. Lze tedy říci, že management 

podniku jako celku zastává zostřenou strategii, uvědomuje si tedy důležitost plánovitých 

kroků směrem k vnějšímu prostředí, které významné ovlivňuje podnik jako celek.  

V oblasti kulturní dimenze podniku panovaly mírné rozdíly v jejím chápání v rámci 

jednotlivých divizí. Pro autobusovou divizi je klíčové budování jisté firemní kultury pro její 

každodenní styk se zákazníky. Více se zaměřuje na budování dobrého jména společnosti  

u veřejnosti a management společnosti si uvědomuje důležitost vnitřní stability a jednotné 

integrity podniku. Proto se vedení divize autobusu stará o budování dobrého jména podniku, 

 o vzbuzení povědomí o společnosti, avšak neuvědomuje si, že se jedná o organizační kulturu. 

Stará se pouze o některé aspekty kultury, aniž by si uvědomoval podnikovou kulturu jako 

celek.  

Podobné výsledky v oblasti kulturního profilu organizace má nákladní divize. Nákladní 

divize se také snaží o dobré vztahy se zákazníky i o strategické zaměření svých činností. Její 

výsledky získané dotazníkem jsou velmi podobné výsledkům divize autobusové. 

Strategický profil organizace v divizi servisu podniku je na stejné úrovni chápání 

managementu jako chápání vedení podniku jako celku. Od divize autobusu a nákladní 

dopravy se však odlišuje v kulturním smýšlení. Management oddělení servisu vnímá kulturní 

aspekty organizace skepticky, nebo na ně nemá jasný názor. 

Závěrem lze říci, že podnik dosahuje progresivní úrovně organizační kultury a snaží se 

zostřit firemní strategii. Existenci strategie společnosti si uvědomuje, ale kulturní dimenzi 

přechází. Kultura se vytváří a formuje sama. Vedení podniku ovlivňuje pouze některé její 

zjevné, obvyklé části, ale o zbytek aspektů přehlíží nebo si jejich důležitost ani neuvědomuje.  
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5 NÁMĚTY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO 

MANAGEMENT 

 

Podnik se nachází uvnitř konkrétního vnějšího prostředí. Chování vůči tomuto prostředí je 

ovlivňováno tím, jak podnik vypadá uvnitř. V průběhu času podnik prochází vývojem. Tímto 

vývojem prochází i externí prostředí, ve kterém se podnik nachází. Je tedy zřejmé, že se 

společnost musí změnám prostředí v průběhu času přizpůsobovat jak vnitřními změnami, tak 

 i svým chováním navenek. Organizační kultura je propojená s vnějším prostředím podniku  

a řada změn je usnadněná nebo naopak ztížená kulturou, která se uvnitř podniku vytvořila. 

Na základě těchto faktů je mým hlavním doporučením pro management napravit zájem  

o podnikovou kulturu a nepodceňovat její důležitost. Vedení všech divizí i vrcholový 

management by měl kultuře jako celku věnovat větší pozornost a více se zajímat o její 

jednotlivé části. Zároveň by měl vyvíjet snahu o její formování a rozvoj, směřovat ji  

ke zvýšení efektivnosti celého podniku. 

Důležitým krokem je vytvoření zdravého podnikového prostředí. Není nutné podrobovat 

organizační kulturu radikálním změnám. Na základě provedeného výzkumu nebyly zjištěny 

zásadní prohřešky proti kultuře uvnitř organizace. Na základě provedeného výzkumu lze 

doporučit spíše větší zájem o kulturu jako celek. Dosažení povědomí o důležitosti kultury by 

mohlo být dosaženo například vyškolením pracovníků v dané oblasti. Provedení školení  

u specializované firmy pro získání hlubších znalostí o důležitosti organizační kultury. 

Dalším vhodným prostředkem pro zvýšení efektivnosti podniku způsobené organizační 

kulturou je zapojení zaměstnanců do rozhodování. Delegování pravomocí vedoucích 

pracovníků jednotlivých divizí na nižší stupně řízení. Pověřeným zaměstnancům by potom 

začalo více záležet na společnosti a měli by větší snahu o dosažení stanovených cílů. 

Delegování pracovníků by zároveň mohlo fungovat jako projevení důvěry vůči 

zaměstnancům a také jako projev uznání jejich dlouholeté práce. Dalším krokem  

pro vytvoření zdravého prostředí by mohl být zvýšený zájem o problémy řadových 

zaměstnanců. Zvýšená snaha nadřízených o řešení pracovních, případně i vážných 

soukromých, problému zaměstnanců. Zájem o pracovníky způsobuje, že se lidé v organizaci 

cítí lépe a mají pocit bezpečí a důvěry v její stabilitu. 

K vytvoření zdravého prostředí uvnitř organizace by také mohl pomoci větší zájem  

o rozvoj pracovníků. Podnik by se mohl snažit zajistit zaměstnancům i jiná školení než jsou 
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jen školení stanovená zákonem pro řidiče. Společnost by se také mohla zaměřit na vedoucí 

pracovníky a proškolovat je v oblasti řízení lidských zdrojů a v oblasti nových trendů 

v dopravním odvětví. Organizace by měla dbát o vyvážený rozvoj zaměstnanců a o jejich 

kariérní růst. S pojmem kariéry také souvisí rigidita v oblasti povyšování do manažerských 

funkcí. Řadoví zaměstnanci nemají šanci se vypracovat do vedoucích pozic podniku. Trend 

slučování pracovních pozic a rozdělení pravomocí a odpovědností ze sloučených míst mezi 

stávající management způsobuje ztrátu motivace středního managementu pro další postup  

a osobní realizaci. Uvolněná místa by se proto měla zaplňovat novými lidmi, kteří se 

v organizaci snaží o kariérní postup a vlastní rozvoj. Možnost kariérního růstu také vyvolává 

v zaměstnancích pocit loajality a vědomí, že jsou platnými členy organizace. 

Společnost C&T Trans by se také mohla orientovat v nových trendech v oblasti řízení 

lidských zdrojů nebo dopravě inspirovat od vysokoškolských studentů a to prostřednictvím 

nabídek možnosti zpracování bakalářských a diplomových prací v podniku. Studenti by mohli 

být přínosem pro organizaci a „vlít do ní novou krev“. Společnost by mohla zadat studentům 

pro zpracování práce téma, které je pro podnik momentálně aktuální a přínosné. Zpracování 

dané problematiky je samozřejmě bezplatné a společnosti nepřináší žádné náklady.  

Pro potřebu ambiciózního managementu společnosti by bylo zřejmě velmi užitečné 

vypracování dokumentu, týkajícího se firemní kultury. Dokument by měl obsahovat 

formulované složky a parametry podnikové kultury, kterých se podnik snaží dosáhnout. 

S formulací tohoto dokumentu také úzce souvisí vydání etického kodexu společnosti. 

Formulace etického kodexu by také mohla přispět ke zlepšení firemní kultury. Řada velkých 

společností má etický kodex formulovaný a prohřešky vůči němu jsou postihnutelné. Etický 

kodex by podal návod pracovníkům jak jednat v předem stanovených sporných situacích 

 a společnost by se tak vyhnula „nešťastným“ jednáním ze strany zaměstnanců. V souvislosti 

s etickým kodexem společnosti by mohl podnik C&T Trans zřídit také „linku etiky“, která by 

mohla spadat pod proškoleného personalistu v oblasti etika a radit zaměstnancům v nejasných 

etických otázkách. 

V zájmu vedení organizace by také mohla být větší prezentace podniku navenek. Kultura 

společnosti bývá také často důvodem, proč se lidé ucházejí o zaměstnání přímo v dané 

společnosti. Společnost má k dispozici reklamní plochy ve svých dopravních prostředcích, 

kterými denně jezdí tisíce lidí. Uvnitř autobusů by mohla vyvěsit formulované prvky 

podnikové kultury a informovat o svých záměrech týkajících se veřejnosti nebo vyvěsit 

nabídky volných pracovních pozic v organizaci. 
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Jak bylo patrné ze zaměstnaneckých benefitů organizace, tak odměny pracovníků souvisí 

nejen s dosaženými výsledky při zpracování přiděleného úkolu, ale také na základě seniority. 

Zaměstnanci mají slíbenou odměnu za počet let, které si v organizaci odpracovali. Takovéto 

benefiy by mohly mít demotivující účinek. Zvyšují sice loajalitu zaměstnanců ve společnosti, 

kdy se lidé snaží v podniku zůstat co nejdéle, zároveň však nijak nemotivují pracovníky 

k vyššímu výkonu. Odměnu mají jistou za odpracovaná léta, ale nijak je nenutí zvyšovat 

výkonnost a zlepšovat se. Řešením by mohlo být takovéto benefity úplně zrušit nebo 

 do výhod zařadit také další, které by odměňovali zaměstnance za odvedený pracovní výkon 

nebo za mimořádně splněné úkoly. Příkladem benefitů by mohly být například poukazy 

 na masáže, které by mohly být zdravotně prospěšné zejména pro řidiče, kteří kvůli 

„sedavému“ zaměstnání mají potíže se zády. Dalším benefitem by se mohly stát lístky na 

kulturní akce (např. představení v divadle, lístky do kina), permanentky na bazén nebo do 

posilovny a jiné. 

K podnikové kultuře a lepším vztahům na pracovišti by také mohla přispět neformální 

setkání spolupracovníků. Přínosné pro souhru týmů a spolupracovníků v rámci divizí by 

mohla být jedna z forem teambuildingu. Společné zážitky nabyté mimo společnost v osobním 

volnu přispívají k neformálním vztahům uvnitř podniku a k porozumění si navzájem. 

K budování neformálních vztahů by tedy mohlo být uskutečňování společných akcí mimo 

organizaci. Zajimavými teambuildingovými aktivitami by mohli být indoorové či outdoorové 

akce. Mezi nabídku indoorových aktivit patří například teamový screable a další společenské 

hry. Jako možnosti outdoorových aktivit lze uvést například závody na motokárách, plavby na 

raftech, zimní expedice na běžkách aj. 
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6 ZÁVĚR 

 Organizační kultura je fenomén, který ovlivňuje vnitřní i vnější prostřední každé 

organizace. Často si lidé, kteří jsou součástí dané organizace její existenci ani neuvědomují 

nebo podceňují její důležitost. Je potřeba si uvědomit propojenost účinné strategie a kultury 

podniku. Strategie je podnikem vytvářena proto, aby byl schopen obstát v turbulentním 

prostředí a aby se co nejlépe připravil na alternativy, které mohou nastat, Vyčlenil si potřebné 

zdroje pro zvolenou strategii a snažil se dosáhnout stanovených cílů. Kultura organizace má 

napomáhat strategickým cílům organizace. Zahrnuje v sobě chování, jednání, návyky  

a hodnoty všech lidí v organizaci a často je rozhodujícím prvkem při snaze managementu 

zavádět do organizace změny. 

Práce obsahuje model organizační kultury podniku C&T Trans, jež je poskytovatelem 

městské hromadné dopravy v okresním městě ČR. Jsou zde popsány hodnoty, normy, rituály, 

architektura a vybavení společnosti a firemní styl. Pro poznání organizační kultury je také 

důležité podnik zařadit do typologií, které managementu slouží k lepšímu poznání jejich 

kultury a tím pádem i ke směřování kultury k dosahování vyšší efektivnosti podniku jako 

celku. Pro potřeby zpracování práce byla provedena analýza firemních dokumentů  

a dotazníkové šetření společnosti C&T Trans, a.s.  

Dotazníkové šetření provedené experimentální verzí dotazníku Gordona Pearse bylo 

provedeno na 10 členech managementu celého podniku a zaměřilo se na zkoumání závislosti 

kulturního a strategického profilu organizace. Pro srovnání je uveden i přehled výsledků 

organizace jako celku a výsledků jednotlivých divizí, zvláštní pozornost je potom věnována 

divizi autobusové. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že kultura společnosti C&T Trans má 

progresivní charakteru. Kultura společnosti se neustále vyvíjí avšak management společnosti 

se o pěstování a rozvoj kultury zvláště nezajímá. Uvědomuje si pouze některé součásti 

podnikové kultury, o které pečuje, avšak neuvědomuje si jaký vliv kultura, jako celek, má. 

Strategie společnosti je dle výzkumu zostřená, nikoliv rozptýlená. Tento fakt svědčí  

o skutečnosti, že společnost má zájem vytvářet strategii a naplňovat její stanovené cíle. 

Zajímavým faktem také je, že výsledky výzkumu v oblasti strategické analýzy podniku byly 

ve všech divizích téměř vyrovnány. Vnímání strategického profilu organizace je tedy i napříč 

různými divizemi dost podobné. O zostřené podnikové strategie vypovídá tvorba a formulace 
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jednotlivých strategií. Z historie podniku je patrné, že společnost věnuje tvorbě a hodnocení 

dosažení strategických cílů zvýšenou pozornost a přehodnocuje její výsledky v přesně 

stanovených časových obdobích. 

Hlavním doporučením pro managementu podniku je sledování organizační kultury  

a provedení většího zájmu o ni. Jednou z možností, jak poznat všechny aspekty podnikové 

kultury je provést odborné školení pracovníků a poznat všechny možnosti formování  

a rozvoje kultury, které by přispěly k rozvoji organizace a ke zvýšení jejího výkonu. Dalším 

doporučením je zaměření se na efektivnější systém odměňování a benefitů v organizaci. 

K motivaci zaměstnanců a zvýšení tak jejich výkonu by mohly přispět některé benefity jako 

např. poukázky na masáže nebo vstupenky na kulturní akce. Formulace etického kodexu 

společnosti by také mohla přispět k rozvoji kultury podniku žádoucím směrem. 

Organizační kultura je těžko měřitelným a uchopitelným jevem. Existuje celá řada 

specializovaných společností, které se zabývají její analýzou a návrhy na její rozvoj  

a formování. Diplomová práce poukazuje na to, že kultura podniku by vedením podniku 

neměla být opomíjena a management by se ji měl snažit uchopit a být schopen s ní zacházet 

ku prospěchu celé organizace. 

Námětem pro další práce by mohlo být další rozpracování podnikové kultury společnosti 

a sestavení plánu pro změnu a implementaci organizační kultury.  
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Seznam zkratek 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

např. – například 

aj. - a jiné 

Kč -  koruna česká 

mil. – milion 

a. s. – akciová společnost 

tis. – tisíc 

ČR – Česká republika 

tzn. – to znamená 

MHD – městská hromadná doprava  
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Příloha 1: Kompetiční matrice Gordona Pearsona 

 

KOMPETIČNÍ MATRICE  

PODLE GORDONA PEARSONA (1992) 

Experimentální verze. Pouze pro výzkumné účely  

 

STRATEGICKÝ PROFIL ORGANIZACE 

Položky  1 – 10    Strategické zaměření      (Strategic direction)                      Úhrnný počet bodů …… ..     Průměr ……….                                     
             11 – 20    Vnější komunikace          (External communication)                                            …….. .                 ………. 
             21 – 30    Dlouhodobá orientace    (Long-term orientation)                                                 ……....                 .……… 
             31 – 40    Hlavní kompetence          (Core competence)                                                      .………                 ……… 
          41 – 50    Zaměření na zákazníka     (Customer focus)                                                         ……….                  …….. 

                                                                                                                             Celkový průměrný strategický skór ……… 

 
 
KULTURNÍ PROFIL ORGANIZACE 

Položky  1 – 10    Zmocňování                     (Empowerment)                               Úhrnný počet bodů …… ..     Průměr ……….                                     
             11 – 20    Integrita organizace       (Corporate integrity)                                                        …….. .                 ………. 
             21 – 30    Účast na vedení              (Involvment in leadership)                                               ……....                 .……… 
             31 – 40    Motivace k oddanosti     (Motivation to commitment)                                             .………                 ……… 

                                                                                                                                Celkový průměrný kulturní skór     ……… 

      
 

                     STRATEGIE 
                 ZAOSTŘENÁ        + 3    

 
   Kvadrant 1  

 
                            Kvadrant 2 

    
 
 
 
 
 
 
 
  Kvadrant 3 

      
 
 
 
 
 
 
 
                             Kvadrant 4 

            ROZPTÝLENÁ     - 3                                                      0                                                    + 3 
                            TRADIČNÍ                                                                      PROGRESIVNÍ    

                                                KULTURA
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Příloha 2: Seznam otázek hloubkového rozhovoru 
 

1. Mají zaměstnanci povinnost nosit uniformy? Jestliže ano, z čeho se skládají? 

2. Týmová práce – vytvářejí se uvnitř společnosti pracovní týmy?  

3. Způsob rozhodování -  Jak ve společnosti probíhá rozhodování? Participují řadoví 

zaměstnanci na důležitých rozhodnutích?  

4. Deleguje management pravomoci a odpovědnosti na nižší úrovně řízení? 

5. Jaké způsoby vnitřní komunikace v podniku existují (např. informační zpravodaje, 

nástěnky, vnitřní pošta)? 

6. Domníváte se, že se v podniku prosazuje spíše demokratický styl vedení nebo 

autokratický? 

7. Dodržují se ve společnosti podnikové rituály (např. specifické podniková mluva, pozdrav 

při příchodu do práce)? 

8. Pořádají se u vás ceremoniály např. na oslavy podnikových úspěchů? 

9. Dodržují se v podniku určité zvyky, např. pořádání vánočních večírků nebo oslavy 

pracovních výročí? 

10. Šíří se mezi zaměstnanci historky nebo mýty, vyprávějí si o něčem, co se stalo 

v minulosti? 

11. Myslíte si, že se v podniku přikládá zvláštní význam postavení jedince? 

12. Podporuje podnik spíše ambicióznost a snahu být lepší a zdokonalovat se, nebo podporuje 

spíše delikátní postupy? 

13. Myslíte si, že si management zakládá na podávání vysokých výkonů? 

14. Je moc v podniku soustředěná spíše v rukou vrcholového vedení nebo se na ní podílejí 

lidé v různých částech společnosti? 

15. Je pravidlem, že lidé jsou podniku loajální a pracují v něm někdy i celý svůj život? 

16. Jaký je přístup vedoucích pracovníků k zaměstnancům? Přistupují k nim spíše otevřeně 

nebo naopak jednají za zavřenými dveřmi? 

17. Oslovují se zaměstnanci ve společnosti mezi sebou křestními jmény, i vrcholový 

management? Jaká je úroveň formálnosti v podniku? 

18. Jaká je historie sídla společnosti? Kdy bylo postaveno? Disponuje sídlo nějakou zvláštní 

vybaveností? 

19. Z jakých částí se skládá areál společnosti?  

20. Jsou poskytovány zaměstnancům zvláštní výhody související s vybaveností podniku, např. 

možnost parkování přímo před společností? 
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21. Jak často probíhají setkání klubu důchodců?  

22. Dostávají důchodci příspěvky na pořádaná setkání? Jestliže ano, tak v jaké výši? 

23. Kam se zájezdy důchodců pořádají, pouze po území ČR nebo i do zahraničí? 

24. Jaké organizační hodnoty společnost uznává? 

25. Má společnost vytvořený etický kodex? 

26. Jakým způsobem probíhá hledání nových zaměstnanců (např. inzeráty v novinách, na 

internetu, informační letáčky v autobusech aj.)? 


