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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané stavební firmy, především 

zavedením empirické sondy do oblasti zhodnocení vztahů ve vybrané pracovní skupině 

organizace, a posléze možnostmi aplikace potřebných intervencí. Vybraná pracovní skupina 

se skládá převážně ze členů administrativního oddělení podniku. Cílem práce bylo určení 

diagnózy interního a zčásti externího prostředí firmy a následné poskytnutí zpětné vazby 

organizaci o možné implementaci změn. Diagnóza byla provedena pomocí vybraných metod 

a technik rozhovorů, SWOT analýzy, asociačních cvičení a sociometrického testu. Závěrečná 

doporučení jsou orientována především na plánování konkrétních zásahů ve firmě a také na 

vypracování potenciálního postupu poradce při implementaci návrhů. Pro možnou realizaci 

takového poradenského procesu práce nastiňuje časový plán a dále upozorňuje na jistá úskalí, 

která mohou během realizační fáze vzniknout. V závěru práce je doporučováno, aby byli 

s výslednými daty seznámeni všichni pracovníci dané skupiny. Prostřednictvím takového 

kroku se poté snadněji vytvoří pozitivní atmosféra pro případnou implementaci. 

  

Annotation 

This bachelor thesis is aimed at the analysis of the concrete construction company, 

especially by an interpretation of gathered data, which were reached from members of chosen 

working group in the organization and then it is aimed at the possibility of the application of 

interventions using in the company. The concrete working group is mainly composed of 

members of administrative organization part. The objective of the work is based on the 

diagnosis of an internal and an external background of the company and on the consequential 

giving the feedback to the client about an implementing the interventions. This diagnosis is 

made with help of special methods and techniques: interviews, SWOT analysis, association 

training and sociometric test. The final recommendation is mainly oriented in planning 

concrete interventions in the company and it is also partially based on the whole potential 

consultant's implementing process step by step. For this possible realizing of the consultant's 

process the work tries to illustrate global time plan and then it also warns, that there could be 

certain difficulties, which could appear in the phase of the implementation. At the end of the 

work it is recommended that the owner of the company should introduce group members the 

gathered data from the analysis. The introduction of data can help to create a positive 

atmosphere for the acceptance of potential interventions by members in the organization. 

http://slovnik.seznam.cz/?q=construction%20company&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=interpretation&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=administrative&lang=en_cz
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1 Úvod 
 

Výběr tématu mé bakalářské práce byl ovlivněn již v průběhu mnou navštěvovaného 

kurzu „Organization development“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté, co jsem 

dostala nabídku spolupracovat s nejmenovanou stavební firmou (nejprve na pozici krátkodobě 

zastupující asistentky, poté v rámci participace na projektu v oblasti poradenské činnosti), 

jsem se pro tuto oblast zkoumání pro studijní účely rozhodla definitivně.  

Cílem mé bakalářské práci je zhodnocení celkové situace administrativního a 

provozního oddělení firmy (konkrétně administrativního oddělení, oddělení staveb a řidičů), a 

to především z hlediska vztahů uvnitř této pracovní skupiny. Současně také zkoumám i 

všeobecnou ekonomickou aktivitu firmy v prostředí daného trhu. Aplikovaná empirická sonda 

bude sloužit jako nástroj k odhalení postavení jednotlivých členů ve skupině (existence 

vůdců, nejoblíbenějších osob či naopak outsiderů stojících na okraji kolektivu) a zároveň by 

měla odkrýt všeobecně silné a slabé stránky jedinců a celé firmy v rámci provozu stavební 

činnosti (pod těmito stránkami si můžeme představit míru konkurenceschopnosti, výkonnostní 

stránku zaměstnanců, negativa a pozitiva aktuálně nastavené organizační struktury, míru 

spokojenosti jednotlivých členů s pracovním zázemím a s nastavením motivačního systému, 

zhodnocení množství nynějších zakázek firmy a jejich druhu apod.). Po celkové analýze 

daného stavebního podniku poskytnu majiteli a vedení organizace zpětnou vazbu o aplikaci 

možných změn. Fáze implementace (organizační redefinice, restrukturalizace částí podniku, 

vypracování konkrétních procesů k dosažení změn) není součástí mých postupů, tento proces 

(viz. závěrečná doporučení) pouze nastíním v podobě možné posloupnosti postupného 

aplikování jednotlivých intervencí a dále připojím hrubý časový plán celkové implementace. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teorii 

vycházím z učení uznávaných ekonomů a teoretiků poradenské činnosti, organizačního 

rozvoje apod. Zabývám se zde pojmy: poradenství, typologie a fáze poradenství, organization 

development (organizační rozvoj) a jiné předešlé přístupy, zavádění změny v organizaci, 

organizační kultura, etické řízení ve firmě, sociální skupiny, sociometrie aj. Vycházím zde 

z české i zahraniční literatury. 

Praktickou část jsem rozdělila do pěti podkapitol na základě sesbíraných a 

vyhodnocených dat. V první podkapitole uvádím všeobecné informace o firmě, kde 

vypovídám o povaze klienta a organizační struktuře. 
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Druhá podkapitola vypovídá o stylu řízení majitele versus výkonného ředitele firmy a 

dále o modelu řízení podle Rensise Likerta a komunikačních kanálech.  

Ve třetí podkapitole se přikloním k hloubkové analýze dat z prvního pohovoru se 

členy vybrané skupiny. Dotazování jsem zvolila formou rozhovoru s každým členem firmy 

samostatně. Dotazník obsahuje tyto 3 okruhy otázek: 1) fakta o historii firmy, 2) sestavení 

SWOT analýzy jednotlivými zaměstnanci, 3) blok asociačních cvičení na odkrytí hodnot ve 

firmě spolu s otázkami zkoumajícími existenci týmové práce, ne/formálních leaderů v 

analyzované pracovní skupině, vymezenost rolí jednotlivých členů apod. Do třetí kapitoly 

bych rovněž připojila aplikaci techniky „employee involvement“. 

Čtvrtá kapitola je posléze věnována aplikaci sociometrického testu. Data jsem v rámci 

této techniky sesbírala pomocí sociometrických dotazníků o třech otázkách. Otázky jsou 

koncipovány následovně: první otázka je zaměřená na vyhodnocení formálních vztahů 

v organizaci, druhá na stupeň rozvoje neformálních vztahů na pracovišti a třetí poslední 

otázka se snaží odhalit pravou míru osobní důvěry mezi jednotlivými členy analyzované 

skupiny. Výsledky tohoto testu budu řadit následovně: v hlavním textu do čtvrté podkapitoly 

umístím terčové sociogramy s komentáři, ostatní pomocné nástroje a tabulky (sociometrická 

matice, sociometrické indexy) budou součástí příloh. 

Součástí páté kapitoly budou závěrečná doporučení zadavateli o možných intervencích 

a dále nástin procesu implementace těchto potenciálních zásahů (časová posloupnost 

jednotlivých intervencí, časový harmonogram apod.) 

V závěru práce vyhodnocuji sesbíraná data. Shrnuji, zda-li bylo dosaženo stanoveného 

cíle, jaký přínos má tato analýza pro vybranou organizaci a se kterými následky se mohou 

pracovníci setkat po přijetí navrhované implementace. 

 

Seznam zkratek: OD, EI, SWOT. 
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2 Přehled teoretických přístupů 
 

2.1 Organization development 

 

Tato teorie (v textu dále převážně označováno jako OD), se zabývá organizačními 

změnami a takovými poradenskými zásahy, které vedou k efektivnímu řízení organizace. T. 

G. Cummings a Ch. G. Worley poskytují nejrůznější definice Organization development, 

např.: „Organizační rozvoj je plánovaný proces změny v organizační kultuře  pomocí vědecké 

technologie, výzkumu a teorie“ (Warner Burke, podle Cummings, Worley, 2005, s. 2). Jiná 

definice je formulována takto: „Organizační rozvoj je úsilí 1) plánované, 2) prostupující celou 

organizací, 3) řízené shora, 4) zvyšující organizační efektivitu a zdravou stránku organizace, 

5) prováděné pomocí plánovaných zásahů do organizačních procesů, 6) používající vědeckou 

znalost chování organizace“ (Richard Beckhard, podle Cummings, Worley, 2005, s. 2). 

Definice OD nám všeobecně napomáhají odlišovat teorii OD od podobných teorií, kterými 

jsou „teorie organizační změny“ a „change management“ (T. G. Cummings odlišnost mezi 

teorií OD a teorií change management shrnuje takto: „Všechny teorie OD zahrnují change 

management, ale change management neboli „management změny“ nemůže zahrnovat celou 

teorii OD“ (Cummings, Worley, 2005, s. 2). Konkrétněji se change management zaměřuje na 

vytvoření potřeby změny v celém podniku, a to především u klíčových zaměstnanců. Jak 

uvádí Cummings a Worley, jedná se o zásah, který zohledňuje náklady (často se setkáváme 

např. s propuštěním zaměstnanců při restrukturalizaci podniku právě v důsledku ušetření 

přebytečných nákladů apod.). OD se rovněž zabývá teorií změny jako takové, kde klade důraz 

na potřebu organizace osvojit si nové znalosti k vytvoření a udržení dané změny (v případě, 

že je změna nutná). OD proces je však založen i na dalších, přidružených teoriích, z jejichž 

zdrojů čerpá. Jedná se např. o „leadership“, „skupinovou dynamiku“, „mezinárodní vztahy“ 

aj. Právě tyto aspekty nám ukazují jasnou odlišnost OD od jiných aplikací jako jsou 

samostatný „change management“, „technologická inovace“, „operační management“ aj. Celý 

projekt OD se stává efektivnější, pokud je zaměřen na detailní procesy uvnitř zkoumané 

skupiny (např. já jsem takto řešila pomocí aplikace „sociometrie“ odhalení struktury vztahů 

mezi členy vybrané pracovní skupiny), které dávají důraz především na finanční, 

ekonomickou a technickou stránku organizace. V procesu aplikace OD se plány na řešení 

problémů neustále přehodnocují a posléze i upravují či celkově mění podle toho, zda-li během 

procesu vzniká nová překážka či informace, kvůli nimž je nutné původní plán redefinovat. 

OD pomáhá pracovníkům osvojit si takové schopnosti a vytvářet takové výkony, které by 
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vedly k efektivnímu chodu organizace. Konkrétních schopností a výkonů je dosaženo pomocí 

tzv. organizační změny, která je v případě nutnosti v podniku aplikována. Důležité je přitom 

zmínit, že se OD zaměřuje na výkon jako celek – tedy na celkový finanční obrat, kvalitu 

produktů a služeb, vysokou produktivitu, další zdokonalení organizace, vysokou kvalitu 

pracovního života apod. Tento výkon musí mít poté kladnou odezvu i v potřebách tzv. 

„externích skupin“ jako jsou držitelé akcií, zákazníci, dodavatelé, vládní organizace apod. 

(Cummings, Worley, 2005, s. 2 - 3). Zde bych chtěla zmínit často používaný pojem 

„stakeholders“ – „zájmové skupiny“. Stakeholders se dnes stávají stále více diskutovaným 

tématem, pokud jde o etické řízení firmy. Jak uvádí Seknička a spol. v knize „Etické řízení ve 

firmě“, jedná se o skupiny lidí, kteří mají určitým způsobem zájem na chodu firmy - mají vliv 

na organizaci nebo jsou organizací ovlivňovány. Jedná se např. o skupiny: zaměstnanci, 

zákazníci, dodavatelé, vládní organizace, obchodní partneři, konkurence, média apod. 

Především ve velkých firmách (zpravidla se jedná o akciové společnosti) je pro poradenskou 

činnost určující zahrnout právě všechny stakeholders včetně sekundárních skupin jako jsou 

média, veřejnost aj. do své analýzy. Já ve své práci zkoumám pouze primární zájmové 

skupiny, konkrétně se jedná o osoby: vlastník (jednatel firmy), výkonný ředitel, asistentka 

firmy (komunikační spoj mezi vlastníkem a administrativním oddělením), zaměstnanci 

administrativní části firmy, stavbyvedoucí (2), řidiči (2). Bakalářská práce nezahrnuje 

průzkum manuelně zaměřených zaměstnanců (dělníci) ani externí stakeholders (dodavatelé, 

vládní organizace, zákazníci aj.), pouze jsou zde provedena základní zhodnocení organizační 

struktury a konkurenceschopnosti firmy (viz níže: výsledky SWOT analýzy). Informace o 

teorii stakeholders jsem čerpala z knihy „Etické řízení ve firmě“ (Putnová, Seknička, Uhlář, 
2007, s. 111 – 114)). Dnes v mnoha velkých firmách řeší poradci dynamické prostředí a 

sociální konflikty ve vztahu k narůstajícím externím stakeholders. Každá z těchto skupin 

„zainteresovaných osob“ má odlišné nároky na danou organizaci. Je úlohou poradce řešit tyto 

problémové situace a předejít tak závažným konfliktům mezi jednotlivými skupinami, umět 

vyjednávat a uspokojit zájmové strany tak, aby byly v organizaci zároveň zachovány všechny 

důležité hodnoty. (V tomto odstavci jsem převážně vycházela z knihy od Cummingse a 

Worleyho (Cummings, Worley, 2005, s. 57, 58)). 

T. G. Cummings tvrdí, že dnes existují tři základní trendy, které ovlivňují organizační 

změnu. Jedná se o proces globalizace, informační technologie a tzv. „managerial innovation“ 

– volně přeloženo „manažerské inovace“. (Pod těmito pojmy si můžeme představit formování 

nových sítí, korporací aj. v rámci organizací, které se mění v čase stále větší rychlostí a tudíž 

zvyšují i svou potřebu nových a nových změn.) Evolučně jsou poté manažerské inovace 
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logicky vytvářeny v důsledku existence globalizace a vlivu informačních technologií (práce e 

elektronickými daty, internetem téměř z jakéhokoli civilizovaného koutu světa). (Cummings, 

Worley, 2005, s. 4 - 5). 

Celkově OD pomáhá jednotlivcům nalézt problémy v organizaci, vytvořit řešení pro 

danou problematiku a následně zvládnout úspěšnou implementaci těchto řešení. (Cummings, 

Worley, 2005, s. 6). (Kroky OD jsou shodné s postupem profesionálního poradce, který se 

rovněž snaží o výsledek pokroku v organizaci, tudíž je pomocným článkem v tomto procesu.) 

 

2.2 Historie Organization development 

 

T. G. Cummings vykládá, že zrod teorie OD byl umožněn pomocí 5 opěrných 

bodů : 1) T-group, 2) Akční plán, 3) Normativní pozadí, 4) Kvalita pracovního života, 

5) Strategická změna (Cummings, Worley, 2005, s. 6).  

Pod pojmem T-groups (neboli tzv. „Laboratory training“) si představíme malou, 

nestrukturovanou skupinu, kde se jednotliví členové učí ze svých vzájemných interakcí a dále 

získávají zkušenosti v oblasti jevů jako je osobní růst, vůdcovství, skupinová dynamika apod. 

Takto se uskutečnilo první pozorování skupinových vůdců a jejich následné zaučování o tzv. 

leadershipu – teorii vůdcovství ve vytvořené menší skupině. Výzkum tehdy vedl v r. 1946 

Kurt Lewin. Důležitým cílem zde bylo získat takové zkušenosti, které by bylo možné 

následně aplikovat na reálné situace v organizacích. Prakticky se z metody T-groups časem 

vyvine její pozdější známá odnož „Team building“, která se zaměřuje na zvyšování efektivity 

ve skupině, vypracování stanovených úkolů a uspokojení jednotlivých členů a která dnes tvoří 

jednu z nejznámějších intervencí OD. (Cummings, Worley, 2005, s. 7).  

Dalším předchůdcem pozdějšího OD je tzv. Akční výzkum (Action research), který se 

začal objevovat ve 40. letech 20. století pod záštitou sociálních výzkumníků jako byli opět 

Kurt Lewin, John Collier a další. Akční výzkum pracuje na principu kooperace členů 

organizace a výzkumníků na sběru klíčových dat o organizaci (Cummings, Worley, 2005, s. 

8). Já jsem ve své analýze s pomocí spolupráce se členy vybrané pracovní skupiny provedla 

vlastní sondu do firemní organizace s následnou zpětnou vazbou ve formě diskuze o 

výsledných datech s majitelem firmy jako zadavatelem projektu. V rámci mé poradenské 

činnosti navrhuji v závěrečné zprávě zadavateli poskytnutí zpětné vazby o výsledcích 

sociometrického testu všem zaměstnancům firmy, kteří se na tomto testování aktivně podíleli. 

Právě nahlédnutí všech pracovníků vybrané skupiny na výsledky vztahů členů v rámci 
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organizační struktury může napomoci zaměstnancům si uvědomit zásadní nedostatky 

v nastavení spolupráce napříč podnikem.  

Dalším důležitým výzkumníkem v této oblasti, kterého zmiňuje Cummings a Worley 

ve své knize, je Rensis Likert, který působil v tzv. „Institute for Social Research“. Akční 

výzkumy měly poté následující postup: 1) shromáždění dat, 2) zpětná vazba organizaci o 

datech, 3) akční plánování, implementace, 4) přešetření sběru dat - opakovaný sběr dat 

(Cummings, Worley, 2005, s. 8). Na akční výzkum Likert v rámci teorie „Normative 

background (normativní pozadí)“ navazuje 4 manažerskými modely: Jedná se o 

„vykořisťovatelský autoritativní model manažerského řízení“, kde existuje pouze 

jednostranná komunikace od vedení směrem k řadovým zaměstnancům (Cummings, Worley, 

2005, s. 9). (Tento přístup připomíná teorii X Douglase McGregora v rámci jeho motivačních 

teorií (Kopelman, Prottas, Davis, 2008), kde motivaci vytváří pouze systém odměn a trestů a 

možností spolupráce mezi zaměstnanci je velice málo). Dalším modelem je tzv. „benevolentní 

autoritativní systém manažerského řízení“. Zde již zaměstnanci mají možnost svého vlastního 

rozhodnutí, ale pouze v jasně daných hranicích. „Konzultativní model řízení organizace“ 

umožňuje zaměstnancům samostatně se rozhodovat v dílčích situacích a spolupracovat na 

rozvoji firmy, na druhou stranu konečné rozhodnutí je stále v moci vedení. „Model 

participujících skupin v řízení organizace“ je podle Likerta ukázkou nejkvalitnější formy 

řízení, jaké může organizace dosáhnout. Vytváří se struktura pracovních skupin či týmů, které 

mají volnou rozhodovací pravomoc a jsou naprosto autonomními celky v organizaci. 

Nalezneme zde plně rozvinuté všechny komunikační kanály – vertikálně i horizontálně. 

Zaměstnanci participují na rozhodovacích procesech, na ustanovení cílů organizace apod. 

(Cummings, Worley, 2005, s. 9). Tento směr připomíná teorii Y Douglase McGregora 

(Kopelman, Prottas, Davis, 2008). Likert dále stanovil, že produktivita se směrem od prvního 

modelu ke čtvrtému zvyšuje - ve výzkumech porovnával reálnou situaci zaměstnanců a 

ideální koncepci, jak by si zaměstnanci chod v organizaci představovali (Cummings, Worley, 

2005, s. 9). Mnou analyzovaná firma se dle této teorie nachází na úrovni modelu 2 – tedy na 

úrovni „benevolentního autoritativního systému“. Přesto jsem zaznamenala jistou 

samostatnost rozhodování v ekonomickém (účetní a fakturantka) a rozpočtovém oddělení 

firmy. Ostatní oddělení jsou provozována pod přímou kontrolou výkonného ředitele, pouze 

činnost sekretariátu a přijímání zakázek je koncipováno pod plnou mocí majitele firmy. 

Převládá komunikace shora dolů, velice silným motivačním systémem je systém odměn a 

trestů.  
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Dalším opěrným bodem OD se stal QWL (Quality work life). Jedná se o speciální 

přístup aplikovaný za účelem zlepšení pracovních podmínek (Cummings, Worley, 2005, s. 

11). Zde vznikla myšlenka vytvořit takový přístup, který by zlepšil pracovní podmínky 

zaměstnanců celkově. Tato první etapa vývoje QWL trvala přibližně od 50. let do 70. let 20. 

století (v USA byl první významný vliv této techniky zaznamenán později než v Evropě, a to 

během 60. let). V 80. letech v rámci soutěživosti mezi státy USA a Japonsko začínají 

manažeři z amerického kontinentu chápat japonskou konkurenční převahu nad mnohými 

americkými firmami. Klíčem k novému japonskému impulsu v manažerském řízení 

organizace jsou jisté odlišnosti v jednání manažera se zaměstnanci podniku v mnoha 

japonských organizacích, jak popisoval William Ouchi (Cummings, Worley, 2005, s. 11). Byl 

to právě W. Ouchi, kdo sjednotil systém amerického řízení s japonským a vytvořil tak 

efektivní model řízení pojmenovaný teorie Z. Tato teorie pohlíží na zaměstnance jako na 

„člověka“ se všemi potřebami včetně těch, které potřebuje uspokojit mimo pracovní prostředí 

(rodina, sociální zázemí, zájmy apod.). Manažer zde při své práci vychází z důvěry a 

osobního přístupu k zaměstnancům. Zaměstnanec si také vytváří pevné pouto k organizaci, 

podílí se na systému rozhodování, pociťuje odpovědnost a zároveň „vnitřní uspokojení“ 

z vykonané pracovní činnosti. (Barney, 2004).  

Jednou z dalších intervencí objevujících se ve druhé etapě rozšiřování přístupu QWL 

je tzv. employee involvement - tedy přístup, ve kterém vedení předává rozhodovací procesy 

směrem dolů k ostatním pracovníkům. Tato technika se snaží poukázat na efektivitu přesunu 

rozhodovací činnosti přímo na zaměstnance, kteří jsou v centru pracovního dění. 

Rozhodovací systém není posléze zbytečně zpomalován, zaměstnanci jednají „ihned na 

místě“. Hlavními rysy EI, jak popisuje Cummings a Worley, jsou: síla, informace, schopnosti 

a znalosti a odměny (Cummings, Worley, 2005, s. 306). Silou se míní rozložení 

rozhodovacího procesu mezi pracovníky: nižší zaměstnanci se mohou buď pouze vyjádřit 

k problematice či vytvořit s manažery tým na spolupráci v rozhodovacím procesu anebo 

přímo sami rozhodovat o daných situacích (Cummings, Worley, 2005, s. 307).  

Posledním bodem podporujícím OD je strategická změna. V rámci životnosti podniku 

dochází k postupnému rozšiřování a prohlubování organizace. Tento aspekt sebou může nést 

pozitivní i negativní stránky – na jedné straně vede ke složitosti procesů uvnitř organizace a k 

jejich neprůhlednosti, může dojít k rozpadu kulturního a sociálního zázemí, na straně druhé 

může přinést objev nového technologického procesu umožňujícího zvýšení efektivity chodu 

podniku atd. Ať již dojde k negativním či pozitivním důsledkům, ve všech těchto případech 

obecně nastává jeden společný rys: charakteristická potřeba změny. Pokud chce firma 
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podstoupit proces organizační změny, může vybírat z více modelů takových postupů, vždy je 

ovšem důležité mít na paměti fakt, že absolutní změny v organizaci dosáhneme jen tehdy, 

pokud změna prostupuje celou podnikovou kulturou (popřípadě její problematickou částí, 

pokud provádíme změny menšího rozsahu). Proces změny je obvykle řízen managementem 

shora. (Úvahy vychází z kapitoly: „Strategic change background“ od Cummingse a Worleyho 

(Cummings, Worley, 2005, s. 12)). 

Všech těchto 5 opěrných bodů: 1) „T-group“, 2) „Akční plán“, 3) „Normativní 

pozadí“, 4) „Kvalita pracovního života“, 5) „Strategická změna“ velice ovlivnilo a ovlivňuje a 

je zahrnováno v praxi OD (Cummings, Worley, 2005, s. 12). 

Síť OD na universitách a v dalších vzdělávacích institucích se v USA začala rozrůstat 

již od 60. let 20. století – např. „Akademie managementu“ v roce 1971 založila sekci 

pojmenovanou „Division of Organization Development and Change“. Zajímavou skutečností 

je rovněž ustanovení magisterského studia v oboru OD na „Case Western Reserve University“ 

v roce 1975. Později zde byla možnost dosáhnout až titulu doktora v tomto oboru. Dnes je OD 

zahrnuto do učebních plánů mnoha universit – jedná se především o studijní směry 

managementu apod. (Cummings, Worley, 2005, s. 13).  

Do první generace autorů, kteří upevnili teorii OD v jejích základech, patří např. Chris 

Argyris, který se podílel na procesech typu „jak má být tato teorie zaučována“ apod., Warren 

Bennis, který ustanovil řídící management do oblasti vedení strategické změny, Edgar Schein 

vytvářející ve své době procesní postupy v OD včetně zahrnutí nejdůležitějšího aspektu 

v „change managementu“, a to aspektu organizační kultury a další osobnosti. Do druhé 

generace řadíme např. autory: Warner Burker, Larry Greiner nebo Edward Lawler III., který 

se zabýval systémem odměňování a teorií employee involvement aj. (Cummings, Worley, 

2005, s. 13). Do poslední - nejmladší generace autorů zabývajících se teorií OD řadíme 

například osobnosti: Dave Brown, Thomas Cummings, který se zasloužil o aplikaci OD ve 

velkých korporacích, kde se zabývá celými propojenými skupinami organizací - jejich 

prostředím, sociálně - technickým systémem apod., Peter Block, který dává důraz na rozvoj 

poradenských schopností v rámci přístupu OD a v neposlední řadě také autoři Max Elden, 

Richard Woodman aj. Mnohé velké společnosti se zabývaly přístupem OD a mnoho firem 

vycházelo právě z teorií zmíněných osobností. Takovými velkými korporacemi, které 

vycházely a vycházejí z teorie organization development, byly např. Boeing, American 

Airlines, Hewlett-Packard, Microsoft aj. Velkou pozornost si tento přístup získal v armádních 

řadách, kde byl hojně využíván. Dnes můžeme říci, že je přístup OD mezinárodně rozšířen – a 
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to v zemích: USA, Kanada, Německo, Švédsko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Izrael, 

Mexiko, Rusko, Nizozemsko aj. (Cummings, Worley, 2005, s. 13 - 14). 

     

2.3 Poradenství 

 

1.přístup: „Poradenským procesem míním jakýkoli způsob poskytování pomoci 

zaměřený na obsah, proces nebo strukturu úkolu anebo řady úkolů, kde poradce nenese 

skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto 

odpovědnost mají.“ (Fritz Steele, podle Kubr, 1991, s. 18). (Peter Block dodává: „V 

okamžiku, kdy na sebe berete tuto odpovědnost, vystupujete jako manažer.“) (Block, 2007, s. 

24). 

2.přístup: „Poradenství pro řízení je poradenská služba, smluvně zajišťovaná a 

poskytovaná organizacím speciálně vyškolenými a kvalifikovanými osobami, které 

objektivním a nezávislým způsobem pomáhají zadavatelské organizaci identifikovat a 

analyzovat problémy v řízení, doporučují řešení těchto problémů a pomáhají, jsou-li o to 

požádáni, při implementaci řešení.“ (Larry Greiner, Robert Metzger, podle Kubr, 1991, s. 18 

– 19). 

Uvedené dva přístupy se vzájemně doplňují než by vystupovaly proti sobě: buď se na 

poradenství díváme jako na kvalifikovanou službu nebo jako na metodu poskytující praktickou 

radu a pomoc. Ačkoli se tedy zabýváme především profesionálními poradci, nesmíme 

opomenout existenci poradců, kteří nejsou „konzultanti z povolání“ (takovým poradcem 

může být osoba, která zároveň vykonává funkci vedoucího pracovníka ve firmě či přímo 

působí ve speciálním oddělení interního poradenství v podniku). Konzultační činnost posléze 

vnímáme na bázi zlepšování individuální výkonu či výkonu celé organizace a také jako 

zlepšování řídících praktik organizací a jejich vedoucích pracovníků (Kubr, 1991, s. 19). 

Myšlenka poradenství v řízení vyvstává na povrch po průmyslové revoluci, kdy se 

začínají objevovat snahy o nové, efektivní způsoby řízení a provozu podniku (nastavení 

jednotlivých pracovních, výrobních postupů tak, aby vykazovaly efektivitu celkového procesu 

v organizaci). V této době nastalo období tzv. vědeckého řízení. Zástupci této teorie byli např. 

Frederick W.Taylor, Frank a Lillian Gilbrethovi, Henry L.Gant, Harrington Emerson aj. Tyto 

osoby se obvykle snažily zjednodušit pracovní úkony do takové míry, aby se staly co 

nejefektivnějšími a nejracionálnějšími (bez použití emocí). Zde se tedy můžeme setkat 

s prvními náznaky poradenství v řízení. Později bylo na podkladu teorií „vědeckého řízení“ 

vytvořeno tzv. technologické inženýrství, které se stalo spojovacím článkem mezi vědeckým 
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řízením a dnešní formou poradenství pro řízení. Stoupenci tohoto proudu se snažili o co 

největší racionalizaci a efektivnost v rámci provozu organizace a o postup, kterým by co 

nejvíce snížili náklady podniku. První poradenská firma dnešního typu byla otevřena v roce 

1914 Edwinem Boozem v New Yorku. Tato společnost byla oficiálně nazvána „Služby pro 

výzkum podnikání“. Šíření zájmu o další výzkumy či konzultační činnost, tentokrát v oblasti 

mezilidských vztahů, podpořil také ve 20. letech Elton Mayo svými tzv. „Hawthorneskými 

experimenty“. V této době se škála poradenských firem začala rozrůstat ve větším měřítku. 

Postupně poradenské služby sílí na svém vlivu v mnoha zemích – USA, VB, Francie, 

Německo, apod. (Kubr a kol. uvádějí i tehdejší Československo). Stále však klientelu těchto 

poradců tvoří pouze velké firmy, které si mohou „dovolit“ zaplatit externího konzultanta. 

Zájem o služby tohoto typu později začíná projevovat veřejný sektor (především za 2. sv. v., 

kdy byla stále silnější potřeba sběru informací a použití metod intervence od skutečných 

expertů). Po 2. sv. v. nastal boom v podnikání a tedy i v možnostech prosazení konzultačních 

firem, které expandovaly co do počtu poradců z desítek členů na tisíce, a to na poli 

mezinárodní působnosti. V důsledku nevídané pokročilosti technologií dochází k užší 

specializaci poradců, kteří přicházejí na trh se zcela novými službami (např. poradenské 

služby v oblasti počítačových technologií). Posléze se rozvíjí myšlenka spojení činnosti 

konzultanta s rolí auditora či účetního. Roste rovněž zájem o tzv. interní poradce, kteří jsou 

zaměstnaní přímo v analyzovaném podniku (Kubr, 1991, s. 38 – 41). 

V 80. letech prošlo mnoho zemí poklesem v hospodářském cyklu. Krize dopadla i na 

poradenské organizace, kterým se snížily zakázky. Zde se musela projevit flexibilita a 

schopnost dlouhodobé udržitelnosti takových firem či jednotlivců na trhu i za nepříznivých 

podmínek. Změny v politice ostatních podniků posléze naštěstí přinesly nové příležitosti, ze 

kterých mohly poradenské firmy opět čerpat – jedná se např. o pomoc firmám v oblasti 

udržení a popřípadě zvýšení konkurenceschopnosti na trhu v nové době technologického 

pokroku, získávání nových, důležitých informací, úspěšné provádění inovací v organizační 

struktuře podniků, které má za následek zvýšení celkové efektivity chodu zkoumaného 

podniku apod. Podmínkou změny orientace poradenských organizací na nové druhy služeb je 

dostatečná adaptibilita poradců na novou situaci na trhu a také vytvoření nových 

intervenčních metod (Kubr, 1991, s. 53 - 54).  
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2.4 Profesionální poradenská služba  

 

Poradenství pro řízení jako povolání poskytuje odborné vědomosti a dovednosti 

související s praktickými problémy v řízení. Poradce si ať již formou studia (odborná 

literatura, sledování vývoje nových metod na vysoké škole či ve výzkumných ústavech) či 

cestou praktických zkušeností osvojuje znalosti o nejrůznějších situacích v řízení a dovednosti 

potřebné k řešení problémů (Kubr, 1991, s. 19 - 20). Poradce tak získává odbornou kvalifikaci 

ve svém oboru (Block, 2007, s. 27). 

Konzultant by měl dokázat identifikovat problémy, vyhledávat relevantní informace, 

analyzovat je a na druhé straně syntetizovat, plánovat změny a překonávat odpor pracovníků 

ke změně. Poradce externista se snaží čerpat ze zkušeností z předešlých zakázek a z odhalení 

obecných trendů aplikovatelných na více konkrétních případů stejně tak, jako se učí přístupu 

k novým problémům a možnostem (Kubr, 1991, s. 19 - 20).  

Poradce nepřijímá odpovědnost za rozhodnutí pracovníka firmy, který se radami 

poradce řídí, naopak tuto odpovědnost nese pracovník, který doporučení poradce přijímá. 

Dále by měl profesionální poradce vždy jednat objektivně, neměly by do jeho usnesení být 

vloženy jeho vlastní zájmy. Tuto vlastnost konzultanta hodnotíme obvykle velice pozitivně. 

Důvod je jednoduchý, zaměstnanci firmy nejsou schopni být tak nezávislí a neutrální ve svém 

stanovisku, protože jednají na základě ovlivnění tamními firemními hodnotami, vztahy - 

organizační kulturou apod. (podle pana Kubra a kol. rozlišujeme u profesionálního poradce 

nezávislost finanční, administrativní, politickou a emocionální - tedy aby konzultant nejednal 

v zájmů vlastních finančních výhod, nepodával návrhy pod vlivem politických zájmů firmy, 

nevystupoval administrativně jako „podřízený“ firmy a nerozhodoval se podle přátelských či 

jiných citových svazků vzniklých mezi poradcem a pracovníkem/ky ve firmě (Kubr, 1991, s. 

20 - 21)). Podle P. Blocka musíme mít také na paměti, že rozhodovací proces je z pohledu 

poradenské činnosti všeobecně ve výkonu funkce klienta. Pokud za klienta rozhoduje sám 

poradce, dostává se do role zástupce a již není považován za profesionálního konzultanta 

(Block, 2007, s. 26). Poradenství je poté v zásadě postaveno na 2 základních technikách: 

rozhovor a psaní výsledných zpráv (Kubr, 1991, s. 27).  

Podle knihy „Poradenství pro podnikatele a manažery, I. díl“ od Milana Kubra a kol. 

si firma obvykle zve poradce v situaci, kdy vykazuje tzv. korektivní problémy, tedy např. 

potřebu zlepšení marketingového plánování, které se v průběhu let stalo neefektivní apod. 

Jako jiné problémy k řešení uvádí kniha problémy progresivní – analyzovat stávající stav a 

prognózovat, kde by se mohly provést perspektivní změny – např. v mnou analyzované firmě 



18 

 

zavést nové oddělení nákupu apod. Poslední skupinou problémů ve firmě je problematika 

tvůrčí – např. snaha o objev nového pole působnosti, rozšíření firmy – konkrétněji založení 

nové dceřinné firmy, vytvoření fúze s jiným podnikem apod. V organizaci se obvykle 

kombinuje řešení všech tří typů situací ve firmě (Kubr, 1991, s. 24). 

Podle P. Blocka poradce disponuje třemi základními okruhy dovedností. Jedná se o 

dovednosti odborné, interpersonální a poradenské. Odbornost vyjadřuje dovednost poradce 

v podobě odborné kvalifikace, a to pomocí vzdělání  a/nebo profesní zkušeností. 

Interpersonální schopnosti zahrnují „umění efektivně komunikovat“ s klientem, tedy 

dovednost naslouchat, vyjádřit svůj názor (i nesouhlas) a udržovat vztah se zákazníkem. Já 

bych ještě osobně zdůraznila schopnost poradce odhalit jádro věci (využití analytického 

myšlení, intuice, empatie), jelikož někdy je na samotném poradci, aby se složitějším 

postupem dostal k potřebným informacím, které mu nebyly od určitých klíčových osob ve 

firmě sděleny (osobní důvody, apod.). Někteří autoři podle P. Blocka navíc dodávají, že 

schopnost správně pracovat s emocemi má stejnou váhu jako racionální řešení situací. Tento 

důležitý aspekt bychom mohli označit jako lidskost, solidaritu, empatii. Poradce by měl 

zároveň při aplikaci změny v organizaci umět korigovat jak své, tak okolní emoce typu odpor, 

nejednoznačnost, strach ze selhání apod. Zmíněná část schopností poradce roste spolu s jeho 

osobním rozvojem. Posledním okruhem dovedností míní P. Block činnost poradenskou 

(Block, 2007, s. 27 – 28). Zde P. Block rozlišil 5 fází poradenského procesu, které jsou 

rozvedeny v další podkapitole bakalářské práce. 

 

2.5 Pět fází poradenského procesu 

 

1) Vstup: 

 

 V „přípravné fázi“ se poradce seznamuje s klientem, vedou pohovor o tom, jakou 

konkrétní oblast by si klient chtěl nechat analyzovat, co by chtěl zlepšit apod. (Kubr, 1991, s. 

31). Tato fáze cyklu je velice důležitá i podle P. Blocka. Ten zdůrazňuje fakt, že v tomto 

okamžiku si poradce uvědomuje, zda-li je to právě on, kdo by měl na projektu spolupracovat 

(Block, 2007, s. 28). Měli bychom si rovněž uvědomit skutečnost, že poradcem vypracovaný 

doporučený postup zakázky nemusí být pro klienta vždy v dané situaci uspokojitelný. 

 Přípravná fáze může také probíhat formou konkurzu, kde si klient vybírá mezi 

zájemci, kteří usilují o získání zakázky (Kubr, 1991, s. 31). Cummings a Worley zahrnují do 

této části rovněž myšlenku, že je na místě stanovit přibližný okruh zaměstnanců, kteří budou 
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v diagnóze hrát klíčovou roli a jichž se bude týkat případná organizační změna. Na druhou 

stranu je v knize zároveň připuštěna skutečnost, že mohou být tyto představy předčasné a 

oblast diagnózy se může během samotného procesu měnit (odhalení nových problémů apod.) 

(Cummings, Worley, 2005, s. 29). 

 

2) Diagnóza: 

 

Poradce se spolu s klientem snaží identifikovat problém a druh změny potřebné pro 

zlepšení situace ve firmě, dále usilují o odhalení celé oblasti, které by se změna ve firmě měla 

týkat a v neposlední řadě diskutují, zda-li bude problematické o změně přesvědčit tamní 

personál (Kubr, 1991, s. 31). Tato část poradenské činnosti obnáší shromažďování informací, 

jejich analýzu a následné poskytnutí zpětné vazby zadavateli či managementu firmy, případně 

personálu participujícímu v celém procesu (Cummings, Worley, 2005, s. 29). Diagnózu 

poradce provádí na 3 úrovních: úroveň celkové organizace, dílčích skupin a individuální 

oblast zkoumání mezi členy organizace (Cummings, Worley, 2005, s. 29). 

 

3) Plánování akce: 

 

Součástí této fáze je řešení dané problematiky. Poradce zhodnocuje všechny 

alternativy řešení a následně vybírá ty nejpřijatelnější, které obvykle předkládá klientovi. 

Klient posléze vybere takový projekt, který zváží jako potřebný pro firmu (Kubr, 1991, s. 31). 

(Pokud je poradenská činnost postavena na bázi silné spolupráce s manažerem firmy, pak je 

tato fáze poradenského cyklu vykonávána současně s fází „manažerského rozhodování“, kde 

manažer vybírá jednu variantu z „množství alternativ“, a to za pomoci tzv. „preferenčního 

uspořádání“ všech vybraných alternativ (Veber, 2005, s. 38)). 

Plánované zásahy poradce se podle Cummingse a Worleyho mohou týkat dle určitého 

kritéria těchto oblastí: lidských aktivit na individuální úrovni, úrovni dílčích skupin či celé 

organizace. Jedná se např. o poradenské aktivity, kterými se konzultant snaží upravit celou 

organizační strukturu (analýza vztahů, předefinování celých podnikatelských strategií), může 

se ale rovněž jednat o analýzu a následnou implementaci změny v problematické části 

podniku, popřípadě o snahu intervence poradce pouze v oblasti výkonu a spokojenosti 

jednotlivých zaměstnanců na pracovišti (Cummings, Worley, 2005, s. 30).  

Podle jiných kritérií můžeme zásah poradce vnímat jako snahu o upravení a redefinici 

organizační struktury či jako úsilí o zvyšování kvality pracovního prostředí a výkonu 
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zaměstnanců a v nespolední řadě jako zkoumání a následnou implementaci změny ve vztahu 

„organizace a její okolí“ (Cummings, Worley, 2005, s. 30). Zabýváme-li se průzkumem 

externího prostředí firmy, mluvíme o analýze tzv. „sekundárních zájmových skupin“ – 

dodavatelé, zákazníci, veřejnost apod. („charakteristika stakeholders“ (Putnová, Seknička, 

Uhlář, 2007, 111 – 114; Cummings, Worley, 2005, s. 57, 58)). 

 

4) Implementace: 

 

Zde se již setkáváme s fází realizace „změny“. Při takové realizaci může dojít 

k odhalení pro nás nových, dosud latentních problémů (např. odpor zaměstnanců vůči změně, 

který nebyl v diagnostické (plánovací) fázi v takové míře předpokládán). Implementace změn 

tedy odráží reálnou situaci, která může od původního plánu akce vykazovat signifikantní 

odchylky či naprostou neshodu. Tato fáze navíc nemusí být součástí zakázky s poradcem, 

realizaci může provádět klient sám bez spolupráce konzultanta (např. když klient nechce 

ihned realizovat změny a požaduje od poradce pouze závěrečnou zprávu o situaci ve firmě 

apod.) (Kubr, 1991, s. 32). 

 

5) Ukončení: 

 

Poradce odevzdává závěrečnou zprávu klientovi. Výsledky poradenské činnosti a 

úspěšné realizace potřebných změn jsou posléze hodnoceny ze strany konzultanta i 

zadavatele. Touto fází konzultační činnost v organizaci končí a záleží na klientovi, zda-li 

uvažuje o možné budoucí spolupráci s danou poradenskou firmou (Kubr, 1991, s. 32 – 33).              
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2.6 Pomocné aktivity vzhledem k poradenství 

 

Mezi základní pomocné aktivity vzhledem k poradenství řadíme průpravu, výzkum a 

sběr informací. Průprava ve formě školícího programu pomáhá zákazníkovi pochopit jádro 

problematiky (např. potřeba změny), řešit ho a dále se vypořádat s metodickými postupy při 

řešení problematických částí podniku či celku jako takového. Průprava tvoří přípravnou fázi 

v podobě různých cvičení a sezení, po kterých obvykle následuje „otevření nových obzorů pro 

klienta“ ve způsobech řešení situací v organizaci. V mnoha případech ovšem pouhé 

absolvování průpravy není dostačující, je potřeba, aby byl klient poté veden odborným 

poradcem během následné aplikace řešení v praxi. Proto se dnes mnoho školících 

profesionálů zároveň věnuje i poradenské činnosti (Kubr, 1991, s. 33 – 34). 

Další významnou pomocnou aktivitou je výzkum. Ten může být rovněž nápomocný 

v oblasti odhalení problematiky ve firmě zadavatele (např. porovnáním s daty a postupem 

v jiném výzkumu, který byl prováděn v minulosti a je srovnatelný se situací a metodikou 

aplikovanou v klientově organizaci). Poradci mohou buď pouze sledovat výsledky 

z výzkumů, které jsou přístupné veřejnosti, či mohou spolupracovat s konkrétními 

výzkumníky anebo může být daná poradenská firma zároveň organizací výzkumnou. Na 

hranici mezi klasickým výzkumem a poradenskou činností můžeme zařadit akční výzkum, 

pomocí něhož se narozdíl od klasického výzkumu pokoušíme řešit odhalený problém a 

zároveň hledáme novu dimenzi znalostí o dané sociální realitě (přiučujeme se nové 

zkušenosti). Výzkumník zde usiluje o zavedení změny do oblasti zkoumaného jevu, která by 

měla následně zlepšit danou situaci v organizaci zadavatele (Kubr, 1991, s. 34). 

Poradcovou hlavní pracovní náplní často bývá pouhý sběr informací bez jakékoli další 

analýzy dat. Shromažďování dat tak tvoří třetí opěrný bod ze základních pomocných aktivit. 

Zde záleží na klientovi, zda-li po provedeném sběru přizve konzultanta k další spolupráci. Pro 

průběžné předávání informací od poradce ke klientovi by měla být vybudována efektivní 

dvousměrná komunikace mezi poradcem a zákazníkem (tzv. měla by existovat i zpětná vazba 

od klienta k poradci). (Odstavec vychází převážně z knihy M. Kubra a kol. (Kubr, 1991, s. 35 

– 36)). 

Průprava, tedy školící techniky, výzkum a poradenská činnost se stávají navzájem 

opěrnými body a jejich doplňováním může organizace efektivně řešit problémové situace 

(Kubr, 1991, s. 36 – 37). 
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2.7 Interní a externí poradenství  

 

Podle Cummingse a Worleyho obecně rozlišujeme poradce externistu (není 

zaměstnancem analyzované firmy) a internistu. Mnoho velkých společností jako Microsoft, 

Philip Morris, Levi Strauss, GTE, Citigroup apod. si vytvořily své vlastní interní oddělení 

poradců. Přednosti interních konzultantů spočívají v detailní znalosti podnikové kultury, 

v osobnějším přístupu, v prohloubených vztazích vůči zaměstnancům firmy apod. Navíc 

z této pozice může poradce zjistit mnoho neformálních jevů v organizaci, které by 

konzultantovi externistovi mohly být zamlčeny. Naproti tomu výhoda konzultanta externisty 

spočívá ve skutečnosti, že se obvykle seznamuje s firmou poprvé, zaručuje tedy nezávislou a 

objektivní poradenskou činnost v organizaci. Někdy klient využije jak externího, tak interního 

konzultanta a získá tak výhody obou stran - utvoří se specializovaný tým z poradců, kde si 

členové navzájem vyměňují své zkušenosti a poskytují si zpětnou vazbu o svých výstupech. 

Pokud však není tento týmový prvek v dané spolupráci dodržován, může způsobovat daleko 

nižší výkonnost tohoto týmu a posléze je efektivnější, aby konzultanti pracovali samostatně 

(Cummings, Worley, 2005, s. 50 - 52). 

Dnes můžeme externí poradenství rozčlenit na několik typů. Kubr a kol. uvádějí 

například velké „mnohofunkční poradenské organizace“, poradenství malého a středního 

rozsahu (poradenská firma dosahuje množství konzultantů v maximálním počtu desítek 

pracovníků), konzultující profesory (školitelé, profesoři, lektoři aj., kteří neprovozují 

poradenskou činnost jako hlavní pracovní náplň, ale kombinují ji s výukou), „organizace se 

speciálními technickými službami“ (zaměřující se na výpočetní techniku apod.) a 

v neposlední řadě také nezávislé poradce (pracující samostatně) aj. (Kubr, 1991, 47 – 50). 

Praktická část bakalářské práce bude vycházet z mých výsledků nezávislého poradce, 

kde analyzuji situaci firmy, její strukturu a vztahy. 

 

2.8 Forma spolupráce s klientem 

 

Po identifikaci problému (tzv. srovnání pohledu na problematiku ze strany klienta a ze 

strany poradce a následné vytvoření konsensu) by se tato kapitola neměla definitivně uzavírat, 

jelikož vymezení problematických částí se mohou během následujících fází řešení změnit. 

Důležitým následujícím momentem bývá zpravidla adekvátní rozdělení rolí mezi poradce a 
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klienta – tzv. jak moc bude klient na projektu participovat, kde je třeba jeho účasti a kde 

nikoli (Kubr, 1991, s. 57 – 58). P. Block dodává, že by ve vztahu těchto osob neměla vznikat 

jasná nadřazenost a podřízenost (Block, 2007, s. 30). Zde vyvstává otázka, jaký vztah tedy 

mezi zákazníkem a poradcem vzniká? Pro nastínění forem vztahů mezi klientem a poradcem 

uvádím 3 způsoby jednání poradců s klienty podle pana E. Scheina: pokud je poradce povolán 

do firmy v roli „experta“, bere na sebe veškerou odpovědnost za své jednání, metody 

intervence a následné řešení. Klientovi se pak dostane pouhých výsledků - doporučení od 

poradce, která následně posoudí a přijme nebo odmítne. Problém zde může vznikat s validitou 

dat, pokud je poradce samostatně pracujícím externím expertem. Zaměstnanci často takovému 

konzultantovi příliš nedůvěřují, zkreslují poté své výpovědi apod. Navíc je všeobecně 

náročnější pro poradce externistu vyvolat v zaměstnancích potřebu změny, když je tento 

člověk pro podnik zcela neznámou osobou. Konzultant v roli tzv. „páru druhých rukou“ 

představuje roli pasivního konzultanta vykonávajícího specifickou činnost (s odbornou 

kvalifikací), kterou mu předem naordinoval klient. Zadavatel má tedy v takovém případě 

kontrolu nad činností poradce, provádí veškerá rozhodnutí již během jednotlivých postupů, 

volí metody intervence a je odpovědný za veškerou tuto aktivitu a přijatá opatření (poradce je 

nápomocen pouze svou specializací v dané činnosti, kterou klient postrádá). Poradce je tzv. 

podřízen zadavateli a jeho požadavkům. Jak u role „experta“, tak „páru druhých rukou“ chybí 

plnohodnotná komunikace (vykazuje absenci nebo omezení práva na samovolné zahájení 

komunikace dle potřeby v prvním případě (působení experta) ze strany klienta, v druhém 

(působení „páru druhých rukou“) ze strany poradce). V prvním jmenovaném příkladě obvykle 

zahajuje komunikaci konzultant, ve druhém klient. Nejlepší možná spolupráce vzniká podle 

P. Blocka tehdy, pokud si zadavatel přeje mít vedle sebe poradce – spolupracujícího partnera 

(nebo pokud se poradce dokáže do této role dostat vlastním přesvědčením), poté vzniká vztah 

poradce – klient, ve kterém nikdo není jasně podřízen či nadřízen. Takoví „partneři“ dávají 

dohromady schopnost kvalifikované práce v oboru (konzultant) a důkladnou interní znalost 

podniku (klient – majitel firmy či manažer podniku). Můžeme tedy říci, že v tomto vztahu 

spolu obě strany definují problém, provádí intervence společně zvolenými metodami a 

rozhodují se na bázi konečného společného konsensu. Odpovědnost za jednotlivé aktivity je 

rozdělena dle dohody. Plnohodnotná komunikace fungující na obou stranách je zdrojem 

předcházení nedostatečné a nesprávné informovanosti partnerů (partneři si poskytují zpětnou 

vazbu při svých úvahách a dávají prostor společné diskuzi ve věci přijímání teoretického 

postupování a aplikace praktických intervencí). Jak P. Block dále vysvětluje, problém nastává 

v situaci, kdy klient nemá potřebu vnímat poradce jako spolupracujícího partnera a takové 
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vystupování konzultanta může považovat například za snižování vlastní autority a vměšování 

poradce do příliš interních záležitostí firmy apod. (Block, 2007, s. 43 - 48).  

Zdroje M. Kubra a kol. popisují, že základním úkolem poradce je identifikovat, kdo ze 

členů podniku je jeho klientem především a dle zájmů této osoby (osob) pak postupovat. 

Jedinci, kteří se dají považovat za klíčové pro poradce, jsou takové osoby, které jsou přímo 

vtáhnuty do analyzované problematiky a v jejichž zájmu je vyřešení dané situace (Kubr, 

1991, s. 59 - 61). V praktické části budu zmiňovat, jaký postup práce je ode mě očekáván a 

koho z vedení považuji za svého hlavního klienta. 

 

2.9 Zavádění změny 

 

Dnes v každé organizaci zaznamenáváme rychle se měnící prostředí. Tento fakt je 

z velké části dán stále rostoucí dynamikou vývoje nových technologických postupů. Zde jen 

zdůrazňuji, že se může jednat o změnu v interním (změna v podnikové kultuře, 

restrukturalizace, propouštění, naopak rozšiřování podniku apod.) i v externím prostředí firmy 

(pružnost a rychlá reakce firmy na změnu poptávky, schopnost snižovat náklady s rychle se 

vyvíjecími se technologiemi, konkurenceschopnost apod.). Interní a externí prostředí 

organizace jsou na sebe navzájem vázané (změna jednoho prostředí je důvodem změny 

v prostředí druhém). (Úvahy vycházejí z knihy „Poradenství pro podnikatele a manažery, I. 

díl“) (Kubr, 1991, s. 70 - 72). 

Změna v organizaci, jak uvádí kniha „Poradenství pro podnikatele a manažery“, se 

projevuje v oblasti podnikové struktury (právní forma, rozdělení majetku, apod.), 

v jednotlivých aktivitách a zaměřeních (na jaké produkty a služby se organizace přeorientuje, 

konkrétně kolik druhů zboží bude výrobní podnik produkovat apod.), v technologiích (např. 

lidská práce versus práce strojů), dále se může jevit jako výkonnostní změna mající vliv na 

jednotlivá mikroprostředí uvnitř i vně firmy, jako změna v podnikové kultuře (změna hodnot 

aj.), jako přijetí nových postupů managementu (na to může navazovat až celková obměna 

řídících pracovníků, a tím potažmo i častá výměna většiny personálu v rámci restrukturalizace 

firmy) a v neposlední řadě se může projevit jako přehodnocení celkového dojmu zájmových 

skupin z nové podoby organizace - například upevnění dobrého jména firmy (Kubr, 1991, s. 

72). 

Podle Kurta Lewina slouží k provedení změny 3 základní postupy: v první řadě 

nastupuje tzv. „rozmrazení“. Jedná se o fázi, kdy se konzultant snaží vyvolat uvědomění 

potřeby změny u lidí v organizaci (poradce se pokouší dávat zaměstnancům podniku zpětnou 
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vazbu o důkazech dosavadní neefektivnosti chodu organizace a zároveň se snaží u pracovníků 

vyvolat potřebu vytvořit jiný systém, zavést nové metody a techniky apod.). Zde je klíčová 

především změna v chování a postojích samotného managementu, který je vzorem pro ostatní 

členy organizace (Kubr, 1991, s. 73). Podle knihy J. Vebera v rámci implementace plánů by si 

manažeři měli stanovit jasnou vizi, kterou budou rozšiřovat mezi ostatní zaměstnance. Vize 

v manažerském plánování představuje stanovení budoucnosti, které slouží jako slučovací 

nástroj pracovníků a zároveň jako motivační systém, který má za funkci zvýšit efektivitu 

chodu podniku. Tato vize by měla být zformulována tak, aby jí každý člen, kterého se vize 

týká, rozuměl. Takový pohled na budoucnost musí být zároveň splnitelný a musí 

v zaměstnancích vyvolat pocit sounáležitosti a osobního růstu spolu s firmou (Veber, 2005, s. 

81 – 82). Druhou fázi nazval Kurt Lewin „proměňování“, kdy se začínají zavádět nové 

postupy do praxe. Testuje se kvalita a spolehlivost metod a technik (identifikace) a následně 

dochází k jejich „internalizaci“ (obecné plány se převádí na praktické postupy směrem k 

dosahování konkrétních cílů). Provádí se tzv. zvnitřnění realizované změny. V poslední části 

dochází k tzv. „zmrazení“ a k ověřování účinnosti zavedené změny. Pokud je změna vnímána 

spíše pozitivně, je efektivní tento proces ještě více podporovat (systémem odměn, 

motivačními technikami, apod.), aby po svém krátkém zavedení opět nezanikl (tzv. zafixovat 

stav proměny) (Kubr, 1991, s. 73). 

Výstižně o postupech změny v organizaci mluví profesor z „Harvard Business 

School“ John Kotter. Jeho díla „Leading Change“, „The Heart of Change“ nebo „Our iceberg 

is melting“ (poslední jmenované dílo napsal spolu s profesionálním manažerem Holgerem 

Rathgeberem) se staly celosvětovými bestsellery. V díle „Our iceberg is melting“ je dle slov 

autorů důležitá samotná existence „potřeby změny“. Tuto „potřebu“ musí „cítit“ více lidí v 

organizaci. To znamená, že pokud si určitý člen firmy uvědomuje naléhavost provedení 

změny, musí o tom dokázat „vnitřně“ přesvědčit další vybrané členy, se kterými utvoří 

základní tým, který bude vykazovat vlastnosti vůdčího postavení. Tento tým poté šíří tzv. vizi 

(rámcový pohled na budoucnost) mezi zbývající pracovníky. Zde je důležité ovládat 

přesvědčovací techniky a umět názorně poukázat na nutnost změny (pomocí techniky 

„modelování situace“, grafů, srovnání, barevných jednoduchých grafických znázornění apod.) 

(Kotter, Rathgeber, 2008, s. 139 – 140). K dalším pozitivním krokům patří tzv. „krátkodobá 

vítězství“, která mají všechny členy motivovat k upevnění, zakotvení procesu změny. 

Následně je důležité nepolevit a držet se stále stejně odhodlaně původních cílů, jelikož to 

nejpevnější ukotvení změny v organizační kultuře proběhne obvykle až po 3 – 10ti letech 

(Kotter, 2000, s. 19 – 21). V závěru knihy „Our iceberg is melting“ je posledním krokem 
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vytvoření nové organizační kultury ve firmě, která zabrání znovunastolení starých hodnot a 

zvyků. Celý proces změny (řečeno výše) J. P. Kotter spolu s H. Rathgeberem sumarizuje do 

8-mi jednoduchých bodů (Kotter, Rathgeber, 2008, s. 139 - 140). Návod, jak se vyhnout 

„omylům“ v procesu změny, navrhuje J. Kotter rovněž ve své druhé knize „Vedení procesu 

změny“ (Kotter, 2000, s. 12 - 24). Přesvědčit jednotlivce uvnitř podniku o nutnosti zavedení 

takové změny je někdy nepřekonatelnou zábranou, která se čas od času musí řešit z pozice 

vedení individuálním propouštěním nebo až celkovou restrukturalizací firmy (Kubr, 1991, s. 

72). 

Organizační změna může de facto znamenat posuny v celé filozofii organizace – 

pozměňují se či se vytvářejí zcela nové struktury chování zaměstnanců. Intervence prováděné 

ve firmách za účelem realizace změny jsou jedním z posledních článků, aktivně zapojených 

do teorie „OD“ (Cummings, Worley, 2005, s. 480). 

V jednotlivých fázích je podle M. Kubra a kol. změna stupňována od svého zavedení 

ve znalostech a postojích všeobecně přes fázi dalšího rozšiřování a prohlubování v chování a 

jednání každého jedince individuálně až po své prosazení v chování a jednání skupin a celé 

organizace. (Kubr, 1991, s. 73 – 75). O vnímání procesu změny na více úrovních rovněž 

pojednávají i Cummings a Worley. Podle těchto autorů se jedná o změnu na úrovni celkové 

organizace, dílčích skupin a individuální oblasti zkoumání (Cummings, Worley, 2005, s. 29)). 

Rozlišujeme více druhů změn v organizaci dle nejrůznějších kritérií. Zde bych chtěla 

zmínit skutečnost, že v organizaci vzniká spousty spontánních proměn, a to například 

vývojem technologických procesů (typický evoluční aspekt), změnou povahy konkurence, 

nespokojeností zaměstnanců, kdy je vedení nuceno změnit nastavení dosavadního systému na 

pracovišti (změna v odměňovacím systému, vytvoření nových podmínek na pracovišti apod.) 

a dále vlivem mnoha jiných neplánovaných jevů v organizaci. Na druhou stranu se můžeme 

rovněž setkat se situacemi, kdy se v podniku přímo vytvoří potřeba změnit stávající situaci – 

zde se již jedná o plánovaný zákrok. V mnoha takových případech se přivolává na 

implementaci změn konzultant - odborník, který celý proces plánuje a následně zavádí do 

chodu podniku. Stojí za zmínku, že se dnes ve stále více státech začíná podporovat trend 

spoluúčasti klíčových zaměstnanců na schválení a následné implementaci změn. Změna je 

poté výsledkem vyjednávání či produktem úplného konsensu mezi jednotlivými skupinami 

pracovníků majících podíl na proměně podniku (Kubr, 1991, s. 77 – 79). 

Poradce dnes může využívat mnoha nástrojů k efektivnímu dosažení změny 

v organizaci. Již samotná průprava (speciální školení, semináře pro zaměstnance, aj.) - 

zejména v oblasti zdokonalování dovedností managementu, slouží jako účinná technika 
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intervence při zavádění nového systému v dané oblasti. Zaměstnanci se mohou rovněž učit a 

zlepšovat své schopnosti během „reálných pracovních činností“, tedy přímo při realizaci 

plánovaných projektů. Účinný a stále populárnější nástroj nyní tvoří přístup pro zakládání 

speciálních týmů, v nichž se jednotlivci nejdříve obvykle pokoušejí získat odpovídající 

znalosti a dovednosti prostřednictvím cvičných úkolů a posléze, když jsou dostatečně 

připraveni, řeší reálné situace a jejich problematiky přímo v praxi (Kubr, 1991, s. 89 – 92). 

Rovněž tzv. koučování ze strany poradce je dnes v mnoha velkých firmách stále oblíbenější 

technikou k dosažení efektivního řízení podniku. Poradce se zde snaží pozorovat zaměstnance 

(obvykle řídící pracovníky), zpětně jim podává informace o jejich činnostech a diskutuje 

s nimi o možnostech zlepšení jejich praktik v oblasti, kde projevují slabý výkon (Kubr, 1991, 

s. 94). Podle J. Vebera můžeme pojem koučování vnímat dvojím způsobem. Ve své první 

definici označuje tuto aktivitu jako: „Koučování jako forma poradenství, kdy kouč je 

k dispozici manažerům…, kteří se na něho mohou obrátit s řešením svých problémů, 

konfliktů apod. Poskytuje radu,…při řešení určitých úkolů či problémů s cílem zvýšit 

výkonnost celého týmu…“ (Veber, 2005, s. 83). Druhou definicí říká: „Koučování je styl 

řízení, kdy vedoucí pracovník omezuje přímé příkazy, projevy formální moci,…a nahrazuje je 

posilováním takových přístupů, které se opírají o…projevování důvěry v pracovní tým, o 

příslib pomoci, spolupráce…při řešení problémů atd.“ (Veber, 2005, s. 83). Vedoucí 

pracovník může v rámci koučování rovněž získat roli kreativního iniciátora, který se snaží 

aktivně vytvářet nové projekty nebo se může dostat až do pozice kouče jako rovnocenného 

partnera k ostatním pracovníkům, kdy pouze podněcuje a pomáhá ostatním členům v naplnění 

jejich práce (Veber, 2005, s. 84). 
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2.10 Organizační kultura 

 

Kultura již po dlouhá tisíciletí provází jedince na tomto světě. Jedná se o fenomén, 

který spojuje jednotlivce z určité oblasti, komunity, státu apod. (obecně z určité skupiny lidí). 

Jedna z definic z knihy M. Kubra říká: „Kultura se běžně definuje jako systém kolektivně 

sdílených hodnot, názorů, tradic a norem chování charakteristických pro konkrétní skupinu 

lidí.“ (Kubr, 1991, s. 98). Existují různé úrovně kultury (národní, aj.). I na úrovni organizace 

rozpoznáváme pojem organizační kultura. Cummings a Worley popisují organizační kulturu 

přibližně takto: „Organizační kultura je vzorec předpokladů, hodnot a norem, které jsou více 

či méně sdíleny jednotlivými členy organizace.“ (Cummings, Worley, 2005, s. 479). Musíme 

si rovněž uvědomit, že podniková kultura může znamenat slabý článek ve vývoji organizace, 

a to v důsledku skutečnosti, že posiluje minulé aktivity podniku a může tak být zábranou pro 

rozvoj budoucích projektů, které by přinesly inovace na úkor vyznávání tradičních hodnot 

(Veber, 2005, s. 632). Organizační kultura dále poukazuje na jedné straně na vzájemné vztahy 

mezi jednotlivými zaměstnanci a na straně druhé na jejich chování a vystupování vůči jiným 

důležitým „stakeholders“ – zákazníci, dodavatelé apod. Tento typ kultury se postupem času 

stal středem zájmu intervencí organization development a různých sociálních výzkumů 

obecně, proto ji poradci dnes vnímají jako klíčový zdroj informací (Cummings, Worley, 2005, 

s. 480, 483). 

Úkolem poradce je sledovat často na první pohled skryté stránky kultury. Těmito 

kulturními rozměry jsou například konkrétní hodnoty, ztotožnění pracovníků s organizací, 

respektování formálních a neformálních autorit ve firmě a v neposlední řadě uznávání 

klíčových zaměstnanců a jejich rolí v podniku (Kubr, 1991, s. 103 - 104). 

 

2.11 Sociální skupiny 

 

Ve své práci analyzuji data vypovídající převážně o povaze konkrétní pracovní 

skupiny organizace. Diagnóza výsledků o dané skupině se rovněž opírá o teoretické úvahy 

vybraných děl z oboru psychologie, zabývajících se tématem sociálních skupin. 

Kniha „Sociální psychologie“ od J. Výrosta a I. Slaměníka uvádí definici sociální 

skupiny takto: „…podle McGratha jsou skupiny sociální celky…, které charakterizuje 

vzájemné uvědomění si sebe jako skupiny a potenciální vzájemná interakce“ (Výrost, 

Slaměník, 1997, 365). V sociálních skupinách zkoumáme všeobecně tzv. sociometrický status 
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členů. J. L. Kolominskij vymezuje sociometrický status jako: „jeden z nejzákladnějších 

parametrů postavení osobnosti ve skupině vrstevníků“ (Kolominskij, 1980, s. 164). Tento 

ukazatel nám určuje postavení, míru ne/oblíbenosti a případně odkrytí charakteru jedince 

z pohledu ostatních členů. Jak uvidíme v praktické části ve výsledcích sociometrického testu, 

čím více voleb daný jedinec obdrží, tím se tzv. zvyšuje jeho sociometrický status. Dle 

nejrůznějších kritérií můžeme poté členy rozdělovat do kategorií „hvězd“ (nejvyšší počet 

obdržených voleb), „přehlížených“ (osoby, které získaly méně hlasů než-li je průměr všech 

možných), „izolovaných“ (jedinci nedržící žádný hlas) a „odmítaných“ (jedinec, který dostal 

záporné volby za podmínky, že lze hodnotit záporně) (Kolominskij, 1980, s. 110 – 111). 

Členové skupiny mohou být dle slov Hewstona a Stroebeho podmaněni tzv. 

„informačnímu“ či „normativnímu“ vlivu vytvářenému v kolektivu. V prvním případě jedinec 

věří slovům a činům ostatních pracovníků dané skupiny a přijímá jejich stanoviska, ve 

druhém poté rovněž akceptuje názory druhých, ale za účelem „udržování dobrých vztahů“ v 

podniku. Z vlastní zkušenosti při zkoumání konkrétní pracovní skupiny mohu shrnout, že dvě 

nejmenované osoby mi při osobních pohovorech sdělily názor o prokazatelné existenci 

normativního vlivu na pracovišti. Tyto výpovědi budou hrát jistou roli při vyhodnocování dat 

v praktické části. Rozdíl mezi informačním a normativním vlivem spatřují Hewstone a 

Stroebe ve skutečnosti, že normativní vliv zasahuje pouze do oblasti veřejného hodnocení, 

které provádí jedinec (tzv. jak se člen skupiny projevuje navenek), zatímco informační vliv 

má dopad i na neveřejné - osobní myšlení člena. (Údaje o informačním a normativním vlivu 

jsem čerpala z knihy „Sociální psychologie“ (Hewstone, Stroebe, 2006, s. 459, 460, 469)). 

Autoři knihy dále jako signifikantní aspekt v organizaci zmiňují role dominantních menšin ve 

skupinách. Tato jistá uskupení lidí menšího rozsahu uvnitř skupiny mohou vykazovat 

specifické vlastnosti ve svém projevu, kterými posléze dokáží významně ovlivňovat ostatní 

členy a jejich myšlení (Hewstone, Stroebe, 2006, s. 475). Vliv menšin (v mém případě vliv 

dvou vykrystalizovaných podskupin v rámci vybrané pracovní skupiny) analyzuji v praktické 

části v rámci sociometrického testu. 

 

2.12 Diagnόza organizace 

 

Abychom jako správní poradci provedli bezchybnou diagnózu vybraného podniku, 

musíme k tomu používat i adekvátní techniky. Cummings a Worley ve své knize doporučují 

provádět diagnózu na třech úrovních, a to na úrovni celé organizace, skupiny či jednotlivců v 

organizaci. Na organizační, skupinové i individuální úrovni sledujeme jednotlivé vnější 
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vstupy ovlivňující analyzovanou část, dále zkoumáme vnitřní klíčové komponenty organizace 

skupiny či u jednotlivce a v neposlední řadě shrnujeme výstupy z aktivity celého podniku, 

vybrané skupiny či individuálního jednání. Na úrovni celé organizace je podnik ovlivňován 

prostředím trhu, na kterém působí a také povahou průmyslové struktury (či struktury sektoru 

služeb apod.), ve kterém nabízí své produkty – povaha konkurence, vymezení okruhu 

potenciálních zákazníků firmy, úroveň specializace podniku atd. Uvnitř organizace následně 

zkoumáme úroveň technologií, kvalitu strategií firmy, organizační strukturu, podnikovou 

kulturu, lidské zdroje apod. Výstupem je posléze úroveň efektivity v organizaci – měří se 

celková výkonnost, produktivita, spokojenost jednotlivých stakeholders atd. Na úrovni dílčích 

skupin se klíčovým vstupem ovlivňujícím jednotlivé části stává opět povaha celé organizace. 

Uvnitř konkrétní skupiny se posléze zkoumá úroveň nastavení cílů (zda jsou cíle a záměry 

v daném oddělení zřetelné a srozumitelné), složení skupiny, funkčnost týmové práce, povaha 

stanovených pravidel, sestavování úkolů pro jednotlivé členy aj. Jako výstup se posléze 

hodnotí efektivita týmové práce, výkonnost skupiny a kvalita pracovního života – např. 

úroveň pracovního prostředí a sociální stránka zaměstnanců. Poslední úroveň, na které 

můžeme stanovit diagnόzu, je úroveň individuální. Ta je ovlivňována v prvé řadě celkovým 

charakterem organizace, povahou skupiny (oddělení), ve které člen působí a v neposlední řadě 

osobním charakterem každého jedince. Výstupem zkoumání na této úrovni je efektivita 

individuálního výkonu práce, spokojenost pracovníka, osobní růst, absence zaměstnance na 

pracovišti aj. (Cummings, Worley, 2005, s. 89 – 112). 

V rámci diagnostiky prováděné v organizaci může poradce využít různých metod a 

technik (přímé pozorování, ústní a písemné dotazování, asociační techniky, team-building, 

skupinová cvičení aj.). Já osobně jsem využila metody SWOT analýza, asociačního cvičení a 

sociometrického testu. Metoda SWOT analýzy nám pomáhá sestavit silné (strengths) a slabé 

(weaknesses) stránky firmy a dále příležitosti (opportunities) a hrozby (threats), podle kterých 

by se organizace měla řídit. Mezi silné a slabé stránky organizace řadíme například úroveň 

výrobkové politiky, image, konkurenceschopnost firmy apod. Hrozbami mohou být státní 

regulace, příliv nových konkurenčních firem, ekonomická krize aj. Příležitosti může firma 

naopak spatřovat v možnosti rozšíření portfolia svých produktů a služeb, v zavedení nové 

strategie, apod. Po sestavení takové SWOT analýzy by firma měla vytvořit strategii, jak 

nejefektivněji jednat do budoucna. Podnik by přitom měl počítat s možnými změnami a 

dopředu si stanovit více alternativních strategií (Veber, 2005, s. 428 – 431).  

Další použitou technikou v bakalářské práci je sociometrický test. Sociometrie je 

obecně definována různě, záleží na vymezení určitým autorem. Např. zakladatel sociometrie 
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Jacob L. Moreno říká podle knihy Jiřího V. Musila toto, cituji: „Sociometrii Moreno definuje 

jako vědu pojednávající o sociálních fenoménech v obecnosti. Sociometrie se přitom zabývá 

měřením těchto sociálních jevů.“ (Musil, 2003, s. 32). M. Petrusek podává ve své knize tyto 

definice: „Sociometrie je specifický způsob interpretace vztahu mikro- a makrostruktury, 

založený na souboru empirických dat získaných aplikací specifikovaných výzkumných 

technik.“ (Petrusek, 1969, s. 91). Následující vybraná definice je podle slov M. Petruska 

přijatelná jen v jistých mezích, jelikož zahrnuje pouze strukturu malých sociálních skupin 

(pro moji práci klíčové). Jedná se o vymezení sociometrie jako: „Specifický způsob studia 

malých sociálních skupin, zdůrazňující kvantitativní postupy.“ (Petrusek, 1969, s. 91). 

Zakladatelem sociometrie byl Jacob L. Moreno, doktor medicíny, který původem 

pocházel z Bukurešti. Právě tento badatel přišel s pojmem „sociometrie“ (Petrusek, 1969, s. 

21). Zabýval se sociometrickými technikami, mezi které řadil např. „test seznámení“, 

„sociometrický test“, „psychodrama“, „sociodrama“ aj. (Petrusek, 1969, s. 101).  

Sociometrie se rozvíjela během krátkého období (během pouhých cca 40 let) přibližně 

od 20. let 20. století, nicméně její kořeny zaznamenáváme již na počátku 20. století. Následně 

bylo v r. 1934 publikováno nejznámější dílo tehdejší sociometrie: „Who shall survive“ 

(autorem byl J. L. Moreno). Roku 1936 začíná být v USA pravidelně odebírána tzv. 

„Sociometrická revue“ (později přetransformovaná na časopis „Sociometry“ a posléze 

označena jako: „A Journal of Research in Social Psychology“). Nadcházející etapa rozkvětu 

sociometrie ve 40. letech přináší nové pokroky jako založení „Sociometric Institute“ (New 

York, 1942) a expanzi sociometrie do evropských zemí (např. západní Německo a Francie). 

Během tohoto poměrně krátkodobého rozvoje můžeme u sociometrie zaznamenat další 

důležité průlomné události - například postupné oddělování metodologie od tehdejší 

odborníky nastavené sociologické teorie. V další fázi nicméně dochází k opětovným pokusům 

svázání sociometrických technik (obecně celé metodologie) s „novými“ sociologickými 

teoriemi (snaha o interpretaci a zobecnění dat z výzkumů) (Petrusek, 1969, s. 20 – 28). 

Podle J. L. Morena, jak interpretuje M. Petrusek a J. V. Musil, bychom měli ke 

konstrukci sociometrického dotazníku (v rámci sociometrického testu) využít 6 základních 

kroků. Tyto kroky vypadají následovně: 1. krok: musíme si vymezit hranice skupiny. (Pozn.: 

Musí zde být existence soudržnosti skupiny – např. jedinci ze skupiny mají stejný úkol, 

spolupracují na stejném projektu, doplňují se vzájemně v pracovních postupech v rámci 

celkového chodu podniku apod.) 2. krok: respondent by měl, ale nemusí mít neomezený počet 

výběrů v dotazníku. (Pozn.: dnes se již obvykle používají i takové formy dotazníku, kde 

respondent má pouze omezené množství voleb. Tyto případy uvádí i sám Petrusek ve své 



32 

 

knize, v níž čtenářům dává k dispozici návod, kde je vhodné takový druh výběru aplikovat 

(Petrusek, 1969, s. 115 - 117)). 3. krok: respondent v dotazníku označuje tzv. „pozitivní 

výběr“ nebo „odmítnutí“ („nevolím daného člena, zaujímám vůči němu neutrální postoj“) 

osoby. (Pozn. z knihy: výzkumník může rovněž výběry v dotazníku rozčlenit na „pozitivní 

volby“ a vyloženě „negativní volby“ přidělované hodnoceným členům (Petrusek, 1969, s. 117 

- 119)). 4. krok: otázky musí být všem respondentům srozumitelné - v dotazníku se formulují 

jednoduše a jednoznačně. 5. krok: dotazovaní respondenti by během vyplňování 

sociometrického dotazníku neměli vidět výsledky ostatních. (Pozn.: Je efektivní provádět 

dotazování pomocí rozhovorů s každým respondentem samostatně). 6. krok: sociometrickým 

testem si klademe za cíl zhodnotit strukturu dané skupiny (v rámci vztahů a přístupů členů 

skupiny k sobě navzájem) a případně poté vyvodit závěry pro potřebu zavedení změny v dané 

struktuře. (Informace o sestavě v 6-ti krocích k vytvoření sociometrického dotazníku jsem 

čerpala z knih M. Petruska a V. Musila (Petrusek, 1969, s. 110; Musil, 2003, s. 105)). 

 



33 

 

3 Praktická část 
 

3.1 Vstup - základní informace o organizaci 

 

Vlastní analýzu vybraného podniku jsem prováděla v podzimním/zimním období roku 

2010, tzv. od listopadu 2010 do prosince 2010. 

Stavební firma (nejmenovaná), ve které jsem prováděla poradenskou činnost, působí 

na trhu od roku 1995. Jedná se o středně velkou, konkurenceschopnou firmu, která se zabývá 

stavební činností a především úpravami stavebních objektů (opravy, rekonstrukce, truhlářské 

práce, zámečnická činnost, izolace, apod.). Podnik zatím dosáhl největších úspěchů mezi léty 

2005 - 2006, kdy své zisky čerpal především ze vyhraných státních zakázek. V roce 2009 byla 

firma nucena změnit své sídlo a v důsledku této skutečnosti tak ztratila určité klienty - 

především z veřejného sektoru. Dnes jsou náplní firmy v důsledku dolehnutí ekonomické 

krize do této oblasti především menší stavební rekonstrukce a úpravy (podle slov majitele 

firmy je zakázek podstatně méně než v nejvíce prosperujících letech). Nevýdělečným rokem 

se pro organizaci zatím stal rok 2009, kdy byla firma ve ztrátě. V tomto období se 

analyzovaný podnik stejně jako další firmy z oboru potýkal s poklesem stavebních zakázek 

jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. V roce 2010 podnik zaznamenal opětovný příliv 

většího množství pracovních příležitostí přicházejících do odvětví stavebnictví, stále však 

situace není tak přívětivá jako před rokem 2009. Firmu nyní čeká předtucha dalšího, tentokrát 

cyklického úpadku – pokles zakázek v důsledku příchodu zimního období. V tuto dobu se 

firma bude moci orientovat pouze na interiérové úpravy a rekonstrukce bytů a domů, což 

dočasně zúží firemní portfolio služeb.   

Vybraná analyzovaná stavební firma se skládá ze tří základních částí, a to 

z administrativního oddělení, sekce nákupu, řidičů a dozoru na stavbách a části manuelně 

pracujících zaměstnanců (dělníci). Administrativní část můžeme dále rozdělit na tato 

pododdělení: ekonomické (účetnictví a faktury) a rozpočtové pododdělení (3 rozpočtáři) a 

pododdělení skladového hospodářství (skladnice). Samostatně ve své funkci stojí výkonný 

ředitel, majitel (zároveň jednatel firmy) a jeho asistentka. Do své analýzy jsem zahrnula 

všechny části administrativního oddělení, oddělení nákupu a řidičů a činnost 

stavbyvedoucích. 

Dle teoretických úvah Milana Kubra a kol. z kapitoly „Forma spolupráce s klientem“ 

(Kubr, 1991, s. 60 - 61) a po jejich aplikaci do praxe bych chtěla shrnout, že za klíčovou 



34 

 

osobu, k jejíž zájmům bych se měla přiklánět, považuji především výkonného ředitele (dále 

označován jako výkonný ředitel, manažer či vedoucí pracovník), a to z důvodu, že se jedná o 

zaměstnance, který vede celý podnik (narozdíl od majitele firmy je více znalý problematiky v 

organizační struktuře firmy z pohledu vztahových i výkonnostních stránek zaměstnanců). 

K majiteli firmy se dostávají pouze konečné informace, rozhodnutí, popřípadě návrhy na 

přijetí zakázek. Detailní obsah organizační struktury a výkon jednotlivých zaměstnanců si 

kontroluje manažer firmy sám. Takové rozdělení rolí staví vlastníka firmy do pozice nad 

rámec reálně zkoordinované části organizační struktury zaměstnanců dle vztahových a 

výkonnostních kritérií, a proto jsem se rozhodla osobu majitele nepodrobovat následujícímu 

sociometrickému testu vybrané uzavřené pracovní skupiny. Pomocí aplikace vymezení rolí 

poradce dle P. Blocka (Block, 2007, s. 43 - 48) jsem dále došla k názoru, že výkonný ředitel 

(závěr z pohovorů) z hlediska posuzování poradenské činnosti preferuje spíše přizvání experta 

k určitým specifickým problémům před dlouhodobou partnerskou spoluprací s osobou 

poradce. Proto je velice obtížné vytvořit plnohodnotnou oboustrannou komunikaci 

s manažerem firmy. Výkonný ředitel předpokládá mou samostatnou aktivitu při výkonu 

konzultační činnosti. Při prvním pohovoru mi sdělil svůj názor na problematiku v podniku a 

dále očekával iniciativu z mé strany při analýze dané situace. Jako přizvaný externí poradce 

provádím dle přání ředitele samostatný sběr dat, a to následnými vybranými technikami, o 

kterých jsem detailněji informovala v úvodu práce. 

Zahajovací rozhovor proběhl také s majitelem podniku (dále označován jako majitel, 

vlastník či jednatel firmy). Majitel (přinášející především zakázky do firmy), jak již bylo 

řečeno, nevidí tak hluboce do nastaveného systému vztahů mezi zaměstnanci a to vytváří jeho 

jistou distanci od podřízených pracovníků. Na druhou stranu v celkovém pohledu na podnik 

jako na konkurenceschopnou firmu má majitel jasnou vizi, které se snaží držet. Výkonnostní 

stránku u zaměstnanců a strukturální změny řeší (po dohodě s majitelem) především výkonný 

ředitel, který za vlastníkem přichází pouze s výstupy výkonu práce organizace či s konečnými 

návrhy či doporučeními (v případě, že výkonný ředitel potřebuje souhlas majitele firmy – 

např. při přijetí zakázky, propuštění zaměstnance, upravení výše platů apod.).  
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3.2 Řízení a komunikace v organizaci 

 

Model řízení firmy podle Rensise Likerta a komunikační kanály: 

 

Na úvod bych na podkladě pohovorů shrnula, že s příchodem nového výkonného 

ředitele nastalo v organizaci striktnější vedení, kdy vedoucí manažer požaduje plnou kontrolu 

nad některými zaměstnanci a dává spíše důraz na výkon před zájmem o zaměstnance. 

Nezaměřuje se tedy na uspokojení sociálních potřeb pracovníků, návrhy osobního 

ohodnocení, participaci zaměstnanců na dlouhodobém plánování, apod. Majitel na druhé 

straně podle vlastních slov i dle výpovědí pracovníků inklinuje spíše k realizaci různých 

forem sociální podpory pro zaměstnance a k vytvoření přátelské atmosféry založené na tradici 

a dlouholetých vztazích (v podnikatelsky úspěšných letech majitel vyplácel např. vánoční 

prémie, osobní ohodnocení, poskytoval finanční půjčky zaměstnancům apod.). Nicméně 

majitel firmy nezasahuje do přímého vedení zaměstnanců.  

Tato podkapitola dále vychází z teoretické části práce - z popisu Likertových stylů 

řízení (vykořisťovatelský autoritativní model manažerského řízení, benevolentní autoritativní 

systém manažerského řízení, konzultativní model řízení organizace, model participujících 

skupin v řízení organizace (Cummings, Worley, 2005, s. 9)). Řečený přístup nám zde může 

pomoci jako opěrný bod při rozboru sociometrického testu. Analyzovaná firma odpovídá 

modelu „benevolentního autoritativního systému manažerského řízení“, kde většina 

zaměstnanců je pod přímým vedením výkonného ředitele firmy. Pouze rozpočtové oddělení a 

oddělení faktur a účtování není v postupu své práce neustále kontrolováno vedením a 

předkládá spíše konečné výsledky své práce. Jisté prvky týmové práce a delegování některých 

pracovních činností od výkonného ředitele směrem k zaměstnancům v rámci jejich 

samostatného rozhodování jsem u konkrétních osob zaznamenala ve vztahu „výkonný ředitel 

– zástupce výkonného ředitele“ (zástupce manažera vykonává zároveň roli rozpočtáře a 

zástupce stavbyvedoucích) a ve spolupráci „výkonný ředitel – stavbyvedoucí 1“ (výkonný 

ředitel sám v pohovoru uvedl, že si cení spolupráce se stavbyvedoucím 1, jelikož je osobně 

přesvědčen o jeho vysoké kompetentnosti). Naopak zaměstnanci skladnice, řidiči, 

stavbyvedoucí 2 (do jisté míry celé oddělení vedení na stavbách) spadá pod přímou kontrolu 

vedoucího pracovníka.  

Výsledky průzkumu nám ukazují velice slabou jak vertikální, tak horizontální 

komunikaci. Tento defekt mohl být umocněn příchodem nového výkonného ředitele, 

neznalého tak hluboce vztahů mezi jednotlivými pracovníky v podniku. Nový výkonný 



36 

 

ředitel se po svém nástupu rozhodl prosazovat typ řízení odpovídající spíše již zmíněné 

teorii X (Kopelman, Prottas, Davis, 2008). V rozhovoru mi potvrdil svou nedůvěru ve 

větší počet konkrétních zaměstnanců, dále potřebu plné kontroly nad mnohými 

zaměstnanci a v neposlední řadě nutnost uskutečňování pravidelné zpětné vazby od 

stavbyvedoucích. Z výsledných dat, jak budu dále rozebírat v praktické části práce, 

vyvozuji existenci špatně nastavených horizontálních komunikačních kanálů mezi 

jednotlivými odděleními. Toto nastavení způsobuje časový nesoulad v navazování práce 

mezi jednotlivými částmi podniku (nejproblematičtější je komunikace účtovacího a 

fakturačního oddělení se stavbyvedoucími a oddělením nákupu (např. pozdní dodání 

faktur od stavbyvedoucích k zaúčtování apod.).   

 

3.3 Hloubková analýza prvního pohovoru 

 

První typ dotazníků (technika pohovorů) jsem s respondenty vyplňovala jednotlivě, 

aby nedošlo k případnému promlčení či zkreslení některých důležitých informací. Čas na 

vyplnění jednoho dotazníku byl v průměru 30 minut.  

V první části dotazníku jsem použila metodu SWOT analýza (Veber, 2005, s. 428 – 

431) a asociační cvičení na vybavování nejdůležitějších hodnot ve firmě. Tabulka výsledků 

SWOT analýzy jsou umístěny v přílohách práce. V dalších částech jsem zkoumala existenci 

utvoření formální či neformální týmové spolupráce v rámci podniku, zda-li jsou některé 

osoby ve firmě vnímány jako neformální leadeři, jak je pohlíženo na majitele a výkonného 

ředitele firmy dotazovanými zaměstnanci (jak často se zaměstnanci dostávají s těmito 

osobami do styku, jaké s nimi mají vztahy apod.) a zda-li mají pracovníci v podniku jasně 

vymezené role či vykonávají více (oficiálních / neoficiálních) rolí. V poslední části dotazníku 

jsem zjišťovala fakta o historii firmy a o věku a vzdělání respondentů v případě, že 

zaměstnanci byli ochotni uvést své osobní údaje. 

V následující části bakalářské práce koncipuji výsledky dat z prvního typu dotazníku 

následovně:  

1) Historie firmy 

2) Výsledky asociačního cvičení, vztahů zaměstnanců, týmových rovin a pracovních rolí 

3) Aplikace techniky employee involvement (EI) 

4) Informace o aktuálním stavu v odvětví stavebnictví v ČR 

5) Výsledky z interního průzkumu organizační struktury firmy podle SWOT analýzy 

6) Výsledky průzkumu firmy z ekonomického hlediska pomocí SWOT analýzy 
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1) Historie firmy 

 

V roce 1989 zažádal majitel dnešní stavební firmy o povolení ke svobodné 

podnikatelské činnosti. Během následujícího období sbíral kontakty osob, které by mu 

různými způsoby zajistily potenciál na založení stavební firmy všeobecně. Od roku 1990 

začal majitel spolupracovat převážně s jednou konkrétní organizací. V roce 1995 zakládá 

majitel stavební firmu - s.r.o., která do roku 2005 pracovně působí v areálu již zmíněné 

organizace, přesto má oficiální sídlo v jiné lokalitě. Odlišné umístění sídla firmy od místa její 

převážné pracovní činnosti neefektivně navyšovalo náklady firmy. Až po roce 2005 dostal 

majitel povolení k přesunu sídla firmy do areálu již zmíněné organizace. Mezi lety 2003-2008 

firma nejvíce prosperovala (největších úspěchů dosahovala konkrétněji mezi lety 2005-2006). 

Nejkritičtějším se pro společnost stal rok 2009, kdy na odvětví stavebnictví dolehla 

ekonomická krize a v tentýž rok byla navíc ukončena spolupráce firmy s výše uvedenou 

organizací. Společnost byla poté nucena připravit se na přestěhování z tamních pronajatých 

prostorů (současně došlo k rozvázání smlouvy o spolupráci mezi organizací a stavebním 

společností). V roce 2010 došlo k úplnému přestěhování firmy do prostor dnešního sídla. 

 

 

2) Výsledky asociačního cvičení, vztahů zaměstnanců, týmových rovin a pracovních rolí 

 

Pomocí aplikace metody dotazování technikou ústních rozhovorů jsem dále došla 

k závěru, že zaměstnanci jako nejdůležitější hodnoty ve firmě zvolili solidaritu mezi lidmi, 

přátelské prostředí a loajalitu a empatii majitele firmy. Velkou úctu tedy zaměstnanci 

projevují vůči majiteli všeobecně. Výkonného ředitele vnímají vybraní členové organizace 

jako velice schopného člověka v oblasti řízení zakázek a staveb (posiluje firmu navenek). 

Interně v podniku však výkonný ředitel získal částečně negativní ústní hodnocení od 

některých zaměstnanců. 

Ve firmě nebyl utvořen žádný oficiální tým v rámci zkoumaných oddělení podniku, 

mohla jsem ovšem vypozorovat silnou spolupráci mezi osobami:  

 rovina: jednatel firmy, výkonný ředitel a asistentka firmy  

 rovina: výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele, stavbyvedoucí 1    

 rovina: účetní, fakturantka (ekonomické oddělení) 

 rovina: zástupce výkonného ředitele, rozpočtář 2 
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 rovina: ekonomické oddělení a rozpočtové oddělení 

Někteří zaměstnanci ve firmě mají širší vymezení rolí. Asistentka firmy vykonává 

zároveň roli personalistky a bezpečnostní ředitelky firmy. Tato pracovnice nastoupila do 

podniku v době jeho vzniku, tedy v r. 1995 jako asistentka a personalistka firmy. Později se 

vypracovala na přidružený post bezpečnostní ředitelky. V podniku má spíše neutrální 

postavení z hlediska vztahů v organizační struktuře. Zástupce výkonného ředitele je zároveň 

rozpočtářem a zástupcem stavbyvedoucích firmy (poslední role je neformálního charakteru). 

Celkem jsou ve firmě 3 rozpočtáři. Hlavní opěrné body v rozpočtovém oddělení tvoří 

zástupce výkonného ředitele a druhý momentálně se zaučující rozpočtář. Třetí pracovník 

z pododdělení rozpočtů pracuje pouze jako výpomoc na částečný úvazek a není členem 

organizační struktury (práci vykonává při intenzivním studiu na vysoké škole a do firmy 

dochází pouze dvakrát týdně). Jak již bylo řečeno, zástupce výkonného ředitele rovněž 

vykonává dohled nad stavbami. O tuto činnost se střídá se samotným výkonným ředitelem. 

Zástupce výkonného ředitele a manažer firmy tvoří ve firmě opěrnou osu spolupráce, a proto 

se i v činnosti dozoru na stavbách dokáží střídat a doplňovat ve svých řešeních. Účetní 

vykonává oficiální roli finanční a mzdové účetní. Tato osoba je zároveň (neoficiálně) 

zástupkyní fakturantky. Stavbyvedoucí (1, 2) plní zároveň roli vedoucích nákupu (spolu 

s řidiči) a vedoucích zásobování. To způsobuje již řečený zásadní problém administrativnímu 

oddělení podniku, kterému se nepodávají faktury o nákupu a podklady pro uzavření rozpočtů 

v řádný čas a vyvolávají tak časovou tíseň a poměrně častý chaos (obecný problém 

komunikace mezi stavbyvedoucími a administrativní částí je způsoben již zmíněným faktem, 

že zaměstnanci mají více neformálních rolí v podniku a nestíhají plnit všechny funkce bez 

časového stresu; navíc ve firmě chybí některé důležité pracovní pozice, které jsou 

eliminovány v důsledku ušetření nákladů – např. vedoucí zásobování). Není zde tedy 

vytvořeno plně funkční oddělení nákupu a skladového hospodářství firmy. 

Výkonný ředitel ve firmě působí krátkou dobu. Předešlá výkonná ředitelka byla 

propuštěna v dubnu roku 2010. Jednatel se po propuštění bývalé manažerky snažil najít 

spolehlivého vedoucího pracovníka, který by firmě pomohl obrátit především krizový rok 

2009. Nynější výkonný ředitel nastoupil do firmy původně jako externista, uděloval autorizaci 

pro výkon stavebních činností firmy. Po přijetí nynějšího manažera na pozici výkonného 

ředitele byla této osobě ponechána i role zmíněné „autorizované osoby“ udělující autorizaci 

pro výkon specifické činnosti. Výkonný ředitel je tedy zároveň garantem kvality staveb firmy.  
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3) Aplikace techniky employee involvement (EI) 

 

S historií této techniky (dále jen EI) jsem čtenáře seznámila již v teoretické části 

(Cummings, Worley, 2005, s. 5). Jedná se přístup, který preferuje začleňovat zaměstnance do 

rozhodovacího procesu organizace. Tato technika, jak již bylo řečeno, se opírá o 4 jevy v 

organizaci: 1) síla, 2) informace, 3) schopnosti a znalosti a 4) odměny. V praktické části chci 

analyzovat, na jaké úrovni zmíněných jevů se vybraná stavební firma nachází.  

Úroveň síly prostupující organizací nám ukazuje, jak moc je rozhodovací proces 

přenášen na jednotlivé zaměstnance. V analyzované firmě jsem zaznamenala, že chod v 

organizační struktuře tohoto podniku je založen převážně na tradičních principech řízení – 

tedy většina zaměstnanců je odpovědna za správný rutinní chod svého úseku, avšak již nemá 

pravomoc samostatně se rozhodovat v situacích klíčových pro podnik (strategické plánování, 

přijetí zakázek, úprava organizační struktury, řešení situací v rámci risk managementu apod.). 

Tuto samostatnost by do menší míry měli vykazovat stavbyvedoucí podniku, kteří by měli být 

schopni se nezávisle, rychle a efektivně rozhodovat v terénu – na stavbě, ačkoli celkově 

podléhají kontrole výkonného ředitele. Silná rozhodovací pravomoc zůstává ponechána 

zástupci výkonného ředitele, který zároveň plní funkci rozpočtáře 1 a zástupce 

stavbyvedoucích (zde rovněž vycházím i z informací o silné spolupráci a dlouholetém 

přátelském vztahu mezi zástupcem výkonného ředitele a manažerem firmy). Také 

zaměstnanci ekonomického oddělení se samostatně rozhodují ohledně své pracovní činnosti – 

zajišťují chod záznamu faktur a celého účetnictví. Skladnice, řidiči, manuelně pracující 

zaměstnanci, rozpočtář 2 a 3 a v jisté míře stavbyvedoucí podléhají přímé kontrole 

nadřízeného (dělníci a řidiči především podléhají přímé kontrole stavbyvedoucích a 

výkonného ředitele, skladnice kontrole výkonného ředitele a rozpočtář 2 a 3 jsou v postavení 

pod rozpočtářem 1, od kterého se jako novější členové organizace učí správným pracovním 

postupům). Rozložení rozhodovacích pravomocí v organizaci bych shrnula takto: ve firmě 

převažuje tradiční způsob řízení, někteří zaměstnanci jsou pod přímým dohledem svých 

nadřízených, jiní vytvářejí více autonomní buňky – svému vedoucímu převážně odevzdávají 

pouze výstupy své práce. 

Dalším bodem analýzy je tok informací. Tuto oblast bych hodnotila spíše jako slabší 

článek v rámci chodu organizace. Prvním negativním aspektem se stává fakt, že se 

zaměstnanci jinak chovají a jinak myslí, ve firmě působí tzv. normativní vliv – viz teoretická 

část, podkapitola „Sociální skupiny“. Takto na pracovišti vznikají desinformace a nedůvěra, 

které vytvářejí špatné komunikační a informační toky. Konkrétní pracovník se k této 
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problematice vyjádřil slovy: „Člověk se bojí na pracovišti něco říci“. Výkonný ředitel příliš 

nepoužívá zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Zaměstnanci firmy pracují v nejistotě, 

obávají se restrukturalizace podniku, při níž by mohlo dojít k propouštění pracovníků. Takové 

informační nastavení může vyvolávat všeobecně špatná rozhodnutí a snižuje efektivitu chodu 

podniku, potažmo jeho produktivitu. 

Znalosti a schopnosti (předposlední bod přístupu employee involvement) jsou u 

zaměstnanců nejvíce ceněny. Pro vedení je nezbytně důležité, aby zaměstnanec dokázal sám 

efektivně vyhodnocovat situace a následně se v nich správně rozhodoval (schopnosti). Dále je 

žádoucí, aby byl pracovník znalý chodu podniku, jednotlivých operací, ve kterých participuje 

a také aby měl celkový přehled o daném druhu podnikání, ve kterém působí (všeobecně 

nepostradatelné znalosti). 

Poslední aspekt – odměny jsou pro zaměstnance klíčové. Zde Cummings a Worley 

zmiňují hodnocení spojené se zvyšováním objemu materiálních odměn či s vytvářením 

seberealizace člověka – můžeme sem zařadit pochvaly, mimořádné ohodnocení zaměstnance 

stejně jako povýšení pracovníka či zvýšení platů. Odměňování zaměstnance prostřednictvím 

upevňování jeho vlastní seberealizace v organizaci je efektivním nástrojem pro formování 

úzkého vztahu pracovníka k firmě. O odměně typu plat mluví Cummings a Worley jako o 

efektivním nástroji v takovém případě, pokud je výše platu odvozována od pracovního 

výkonu, který se přímo váže na odpovědnost zaměstnance za vlastní rozhodování 

(Cummings, Worley, 2005, s. 307). Zaměstnancům zkoumaného podniku se dostává 

především odměn ve formě platu bez speciálních ohodnocení apod., a to z důvodu vykazování 

nižších zisků firmy za poslední roky (2009, 2010). Jak mi bylo sděleno samotným majitelem 

firmy, dříve ve firmě probíhalo tzv. vyhlašování zaměstnance roku, byly vypláceny prémie, 

osobní ohodnocení, vánoční bonusy aj. Dnešní situace je vzhledem k menší ziskovosti 

odlišná. Zaměstnancům bylo nyní odebráno i osobní ohodnocení a společenské firemní akce 

byly prozatím eliminovány. I taková změna může způsobit negativní dopad na pracovníky 

organizace, kteří poté mohou pociťovat ztrátu motivace a absenci důležitých firemních hodnot 

jako uznání aj. Po této zkušenosti navrhuji aplikovat zvýšení faktoru solidarity u těch 

zaměstnanců, kteří jsou pro chod firmy klíčoví (např. možností odměny za nadstandardní 

výkon, přípravou menších dárkových balení pro zaměstnance v rámci speciálních situací – 

narozeniny člena organizace, dlouhodobé působení zaměstnance na pracovišti apod.). Osobně 

věřím, že zaměstnanci ocení jakýkoli druh ohodnocení včetně odměn malého rozsahu. 

Aby byla technika EI efektivně aplikována, musí se všechny její aspekty (síla, 

informace, schopnosti a znalosti, odměny) rozvíjet směrem k zaměstnancům, jinak není 
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celkové kritérium této teorie splněno. V mém případě nemá firma dostatečně rozvinuté 

všechny body přístupu EI. Zaměstnanci jsou pod převážnou kontrolou svého vedoucího 

pracovníka, především výkonného ředitele. Delegování rozhodovacích procesů od manažera 

směrem k ostatním členům je velice omezeno. Schopnosti pracovníků by mohly být více 

rozvinuty v oblasti týmové spolupráce a dlouhodobého plánování firmy. Jedinci neparticipují 

na růstu firmy a nejsou dostatečně motivováni. Ve firmě nyní převládá spíše období nejistoty. 

Stavební společnost by tedy měla zvážit moje následná doporučení (viz. tabulka intervencí – 

praktická část, podkapitola „Závěrečná doporučení a návrh implementace“). 

 

4) Informace o aktuálním stavu v odvětví stavebnictví v ČR 

 

Článek z portálu Businessinfo přinesl v roce 2010 zajímavé informace o „předbíhající 

se“ konkurenci či nízké transparentnosti v oboru stavebnictví při výběrovém řízení na přijetí 

zakázky. Ing. Jiří Požár, předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen 

předsednictva SPS na portálu Businessinfo uvedl: „Faktorem, který vyplývá z převisu nabídky 

kapacit nad poptávkou, je pochopitelná snaha investorů o dosažení co nejnižší ceny, vedoucí 

v řadě případů k cenám pod úrovní reálných nákladů. To bude pro stále větší počet 

podnikatelů likvidační.“ (Businessinfo, 2010). Tyto aspekty provázejí stavební firmy (či jiné 

podniky) již po delší dobu, pomalu se stávají jistým negativním trendem. Proto se i mnou 

analyzovaná firma nalézá v situaci, kdy nemá jistou budoucnost své působnosti. Portál 

Businessinfo prostřednictvím kvalitativní studie prováděné společností CEEC Research ve 

spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika, Ipsos Tambor, Credos, BenchCom a 

Korado rovněž uvedl, že stavební firmy považují za nejlepší cestu získávání zakázek osobní 

kontakty. Podle výsledků dotazování stavební podniky tvrdí a tuto skutečnost mi dosvědčili i 

někteří zaměstnanci zkoumané firmy, že výběrová řízení na zakázky jsou čím dál méně 

transparentní. Průzkum dále uvádí, že za rok 2010 téměř 60 % (konkrétněji přibližně 58 %) 

stavebních podniků bylo požádáno o úplatek. Tím se potvrzují slova zmíněných zaměstnanců 

analyzované firmy, že získání zakázky výběrovým řízením je dnes poměrně dosti těžké 

(Businessinfo, 2010).  

Mohu shrnout, že strach ze snižování platů a dokonce i z propouštění v důsledku 

nedostatku zakázek či neúspěchu na výběrových řízeních dnes tvoří v analyzované 

společnosti hlavní téma a vyvolává na pracovišti negativní atmosféru. Zaměstnanci si jsou 

těchto specifických problémů v odvětví vědomi. 
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Studie pro rok 2011 ukázaly, že stavební odvětví reálně meziročně zvýšilo svou 

výrobu o přibližně 5,6 % (dáno nicméně srovnáním s nízkou produktivitou za rok 2010), což 

by mohlo odrážet nově narůstající poptávku a nové příležitosti i pro menší stavební podniky 

jako je tato vybraná firma (Český statistický úřad, 2011).  

 

5) Výsledky z interního průzkumu organizační struktury firmy podle SWOT analýzy 

 

Data získaná pomocí aplikace SWOT analýzy jsou umístěny v přílohách v tabulce. 

Následující dvě podkapitoly shrnují diagnόzu z výsledků této metody. 

Po vyhodnocení výsledků z prvního ústního dotazování navrhuji změnu postavení 

zaměstnanců administrativního oddělení a stavbyvedoucích vzhledem k dlouhodobému 

plánování ve firmě. Členové z této části firmy by dle mých úvah měli mít větší možnost 

podílet se na růstu podniku a získat tak větší motivaci pro práci. Podíl na dlouhodobém 

plánování se může nastavit již zmíněným systémem konání pravidelných meetingů, na 

kterých by byly probírány úspěchy a „slabé články“ organizace – např. pomocí metody 

SWOT analýza - vyjádřením názorů pracovníků k silným a slabým stránkám podniku apod. 

Rovněž odměny za mimořádný výkon a dlouholetou působnost zaměstnance v podniku bych 

zařadila do nového nastavení motivačního systému. Z povahy pracovníků analyzované 

skupiny jsem vydedukovala, že tito zaměstnanci ocení jakýkoli druh odměny včetně uznání 

jako projevu dlouholeté spolupráce (zvýšení sociálního statusu ve skupině).   

Dle sebraných dat jsem zaznamenala, že na pracovišti se vytvořily vztahy 

převládajícího „distančního“ charakteru mezi osobami: výkonný ředitel – skladnice, výkonný 

ředitel – řidič 1 a výkonný ředitel – stavbyvedoucí 2. Na základě výpovědi skladnice se 

domnívám, že vztah mezi touto osobou a výkonným ředitelem je založen na potřebě provádět 

zvýšenou kontrolu této zaměstnankyně oproti ostatním pracovníkům (např. výkonný ředitel 

požaduje každé ráno ústní zprávu od skladnice o náplni jejího aktuálního pracovního dne). 

Skladnice byla do té doby velice autonomním zaměstnancem, vše prováděla samostatně, a 

proto je pro tuto osobu nové nastavení překvapující skutečností. Situaci okomentovala slovy, 

že postrádá hodnoty, které ji dříve naplňovaly. Výkonný ředitel se nechal slyšet, že chce této 

osobě snížit plat v důsledku nízkého obsahu její práce (tento plat byl již snížen o osobní 

ohodnocení stejně jako u všech ostatních zaměstnanců), ačkoli podle slov ostatních byla před 

příchodem nového ředitele tato osoba nadmíru kompetentní a vykonávala i pracovní činnosti, 

které neměla v náplni své práce. Skladnice působí v podniku celých 8 let.  
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Další pracovně - postupové neshody vznikly mezi výkonným ředitelem a řidičem 2 

(celkem jsou ve firmě zaměstnaní 2 řidiči). Ukázku slabého výkonu podle výkonného ředitele 

představuje rovněž stavbyvedoucí 2. Výkonný ředitel firmy se domnívá, že tento zaměstnanec 

není adekvátně kompetentní ve své pracovní pozici, vykazuje především absenci 

samostatného rozhodování, o svých krocích se nejčastěji radí právě s výkonným ředitelem. 

Výkonný ředitel dále tvrdí, že si stavbyvedoucí 2 zároveň nedokáže vytvořit pozici schopného 

leadera uvnitř své skupiny dělníků. Výpověď spíše distančního charakteru vůči osobě 

stavbyvedoucího 2 provedli i zástupce výkonného ředitele a stavbyvedoucí 1. Neadekvátní 

nastavení pracovního výkonu stavbyvedoucího 2 může být také dle mých závěrů způsobeno 

jevy omezujícími spolupráci mezi dělníky a stavbyvedoucími. Takovými faktory může být 

nejednotnost dělnického kolektivu, nízká motivace manuelně pracujících jedinců k provedení 

efektivního výkonu apod. Stavbyvedoucí 2 posléze může v důsledku takového jednání svých 

podřízených ztratit motivaci ve vedení dělnické skupiny. Dle mého uvážení problematika 

okolo osoby stavbyvedoucího 2 vyžaduje stejně jako u skladnice a řidiče 2 hlubší analýzu na 

odkrytí latentních struktur, způsobujících popsané nastavení vztahů. Poté by se měly vytvořit 

objektivní závěry z aplikované hlubší sondy (např. u stavbyvedoucího 2 doporučení 

absolvování speciálních kurzů na podporu samostatného rozhodování a vedení kolektivu po 

prokázání hypotézy o špatném provádění těchto činností zmíněným zaměstnancem). 

Navrhovaná analýza konkrétních vztahů na pracovišti by posléze měla zahrnout i průzkum 

koordinace manuelně pracujících zaměstnanců ve skupině vedené osobami stavbyvedoucích. 

Je nutností zlepšit problematickou komunikaci mezi již zmiňovanými jednotkami či 

členy organizace. Po této stránce doporučuji provést analýzu, která by odhalila jádro 

problematiky neefektivní komunikace, tzv. provést hloubkové individuální rozhovory 

s vyjmenovanými pracovníky, aplikovat techniku přímého pozorování zaměstnanců a 

skupinového sezení s vybranými členy. V rámci skupinových meetingů dále navrhuji 

praktikovat asociační cvičení, vytváření týmových projektů, na kterých by se pracovníci 

společně podíleli apod. Celá skupinová aktivita se může odvíjet od reálných projektů 

vytvářených v podniku (přijímání nových zakázek, změna pracovních postupů na stavbách 

apod.), pouze s tou výjimkou, že by zde byli členové navíc vedeni přizvaným organizačním 

poradcem či odborným školitelem. Takové školící programy by měly rovněž zajistit proces 

zkvalitnění samostatného rozhodování zaměstnanců na pracovišti. Zároveň chci podotknout 

fakt, že skupinových cvičení by se měl stoprocentně zúčastnit výkonný ředitel firmy, a to 

z důvodu, že koordinuje celou jednotku.  
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Je důležité správně nastavit pracovní vztahy již od pozice manažera směrem 

k zaměstnancům, protože je to právě výkonný ředitel podniku, ke kterému by se mělo vzhlížet 

a který by měl být autoritou, inspirací a zároveň osobou vyvolávající motivaci u jednotlivých 

členů. Manažer podniku by měl zároveň podporovat vznik autonomní týmové práce celého 

administrativního oddělení. (Existenci pracovní skupiny a vztahy uvnitř skupiny v rámci 

organizace budu hlouběji analyzovat v další části bakalářské práce pomocí dat z provedeného 

sociometrického testu.) 

Dalším bodem analýzy je již řečený odlišný styl řízení chodu organizace z pohledu 

majitele (jednatele firmy) a výkonného ředitele podniku. Určitý stupeň rozporu v přístupu 

výkonného ředitele a majitele firmy je v menší míře akceptovatelný. Nicméně musím 

připustit, že některé významné aktivity jsou u osoby jednatele a manažera analyzované firmy 

až zásadně odlišné. Před příchodem nového výkonného ředitele se v organizaci neprojevilo 

příliš velké úsilí o určitou restrukturalizaci firmy či snaha o jiné změny. Z této skutečnosti 

můžeme vydedukovat, že majitel podniku necítí potřebu zavádění změn tak intenzivně jako 

nynější výkonný ředitel. Majitel, ačkoli to není přímou součástí jeho role, volí spíše pasivnější 

nástroje vedení podniku (převaha tradičního způsobu řízení) než-li nový manažer. Jednatel 

firmy by měl být tedy obeznámen a následně přesvědčen o nutnosti zavádění změn, pokud je 

to během životnosti podniku žádoucí (tím by se nejednotnost mezi přístupem jednatele a 

výkonného ředitele měla co nejvíce minimalizovat ve prospěch organizačního rozvoje). I pro 

majitele osobně tedy navrhuji účast na skupinových sezeních, která mohou pomoci této osobě 

více proniknout do problematiky chodu organizační struktury. Jednatel firmy by se měl 

rovněž naučit využívání vlastní intuice pro předvídání potřeby zavedení takových změn, aby 

je mohl do budoucna aplikovat samostatně bez pomoci expertů. Zároveň je pro organizaci 

klíčové, aby se vize majitele shodovala s vizí ředitele, a tím mohlo být plánování dalších akcí 

jednotné. 

 

6) Výsledky průzkumu firmy z ekonomického hlediska pomocí SWOT analýzy 

 

S pomocí metody SWOT analýzy mohu dále shrnout následující fakta: analyzovaná 

organizace tvoří středně velkou konkurenceschopnou stavební firmu na trhu. Po dobu 

posledních dvou let se firma nalézá v situaci, kdy nevykazuje příliš vysoké zisky. Jako hlavní 

problematický jev jsem vyhodnotila snižování množství zakázek pro firmu v důsledku dopadu 

ekonomické krize na odvětví stavebnictví, nárůstu korupce (zejména při výběrových řízení na 

přijetí zakázky), pravidelného příchodu cyklických změn (příchod zimy) a trendu zvyšování 
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konkurence v daném oboru (může vést k „přehlcení“ trhu stavebními firmami). Podnik rovněž 

postrádá specializované dělníky a dílny (funkce elektrikáře, dílna – lakovna, aj.) a tedy není 

kompetentní vykonávat některé stavební práce, které posléze převezme konkurence. 

(Analyzovaná stavební firma má možnost zapojit subdodavatele na určité práce, tato 

spolupráce s dalším podnikatelským článkem nicméně navyšuje náklady podniku). Firma se 

rovněž nachází v problematické situaci při řešení skladování materiálu na poměrně malém 

prostoru (v prostorách bývalého sídla měl podnik možnost využívat větší plochy). 

Další problém tvoří nákladná doprava na vzdálenější stavby. Zde jsou manuelně 

pracující zaměstnanci vystaveni situaci, kdy postrádají stabilní zázemí na stavbách (v případě, 

že na vzdálenější stavbě zůstávají více dní a nemají možnost kvalitního pracovního pobytu). 

Již v minulosti se majitel pokusil otevřít druhou opěrnou pobočku firmy pro pracovníky 

v Ostravě. Tento krok nicméně pro majitele znamenal přísun vysokých nákladů převyšující 

zisk z tamní podnikatelské činnosti. Majitel se posléze (po pár měsících) rozhodl ukončit 

činnost druhé pobočky. 

Firma se v minulosti snažila upozornit na své jméno a kvalitu dobře odvedené práce 

prostřednictvím obrazové formy reklamy. Majitel poté vyhodnotil tuto cestu jako příliš 

nákladný a ve finální podobě jako neefektivní způsob propagace (pro formu reklamy se 

rozhodl bez využití odborné konzultace s expertem). Mohu tedy říci, že organizace všeobecně 

postrádá odborníka(y) v oblasti marketingového mixu (termín použit z učebnice marketingu J. 

Boučkové (Boučková, 2008, s. 93 – 100)). Firma rovněž příliš aktivně nerozvíjí své vztahy 

s veřejností (tzv. public relations) (komunikace se zákazníky, dodavateli,… (Boučková, 2008, 

s. 178 – 181)). 

Výkonný ředitel uvažuje o restrukturalizaci firmy ve větším rozsahu – zejména 

v rámci obměny manuelně pracujících zaměstnanců. Manažer firmy považuje tuto část 

podniku za „přestárlou“. Firma zaměstnává celkem 18 dělníků. Průměrný věk dělníků je cca 

50 let (věk dělníků se pohybuje mezi 35 – 63 lety, 12 lidem je podle slov stavbyvedoucího 1 

nad 50 let a 3 zaměstnaní dělníci jsou před důchodovým věkem). Dělníci navíc nevykazují 

žádné známky motivace. Příkladem je odmítnutí proplacené práce přesčas, i přesto, že by to 

mělo být pro firmu nezbytně nutné v rámci udržení konkurenceschopnosti. Dělníci nejsou 

spjati s firmou, nezáleží jim na udržení firmy na trhu (i za cenu, že by tato skutečnost měla 

znamenat jistotu jejich pracovního místa). Stavbyvedoucí 1 tento fakt komentoval slovy, že 

firma musí posléze přijímat levnou pracovní sílu – externí dělníky, kteří jsou více flexibilní 

(dáno i nižším věkem těchto osob). Krok fixně vyměnit stávající manuelně pracující členy 

organizace za mladší jedince by mohlo být pro firmu rozhodující – mladí dělníci mohou být 
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více flexibilní, ochotní pracovat „přesčas“, o víkendech apod., pokud by toto nasazení bylo 

potřebné.  
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3.4 Druhý pohovor formou sociometrického testu 

 

3.4.1 Terčový sociogram k otázce č. 1 

 

Otázka č. 1: Kdybyste zakládal novou stavební firmu, koho byste si do ní vzal z výše 

uvedených spolupracovníků? 

 

 

Ú

S1

Ř1
R

Z

A

Ř

Ř2

S

F

S2

 
 
Při konstrukci sociogramu jsem se inspirovala doporučenými postupy Miloslava Petruska (Petrusek, 1969, s. 177 

– 178). 

 

Zkratky osob: Ú = účetní, Ř = výkonný ředitel, Ř1 = řidič 1, Ř2 = řidič 2, R = rozpočtář, S1 = stavbyvedoucí 1, 

S2 = stavbyvedoucí 2, Z = zástupce výkonného ředitele, A = asistentka, S = skladnice, F = fakturantka. 

 

 

Podoba sociogramu: 

 

První sociogram nám ukazuje výsledky formálních vztahů na pracovišti. Volby od 

určité osoby k jiné jsou v sociogramu zakresleny tmavě modrými jednosměrnými šipkami, jak 

je ukázáno v diagramu. Oboustranné fialové šipky symbolizují vzájemné volby dvou jedinců. 

Šipky, které jsou v obrázku označeny jinými barvami (světle a tmavě zelenými), vypovídají o 

tendencích těchto jedinců opakovat dané volby i v následujících otázkách. První opěrné 

seskupení tvořené členy s takovými šipkami (světle a tmavě zelenými) a zároveň nejsilnější 

jádro skupiny vzniklo na základě vzájemných voleb mezi osobami: účetní – fakturantka, 
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účetní – skladnice, účetní – stavbyvedoucí 1 (zároveň v první otázce volí skladnice navíc ještě 

fakturantku a fakturantka stavbyvedoucího 1). Zde tedy můžeme vydedukovat silnější 

spolupráci mezi těmito zaměstnanci. I na základě vlastních návštěv v podniku musím toto 

tvrzení potvrdit – zejména účetní, fakturantka a skladnice vytvářejí pevné zázemí 

administrativní části firmy (ústřední osobu – „komunikačního spojovatele“ v tomto uskupení 

tvoří účetní). Druhý opěrný bod můžeme vypozorovat u osob kolem výkonného ředitele 

organizace, jedná se o členy: zástupce výkonného ředitele, asistentka, rozpočtář a popřípadě 

již dříve zmíněný stavbyvedoucí 1. Tyto osoby se volí navzájem (výjimku tvoří 

stavbyvedoucí 1) a zároveň se shodují v pozitivních volbách udělovaných výkonnému 

řediteli. Rozpočtář v každé otázce sociometrického testu volil výkonného ředitele pozitivně, 

osoba asistentky nevolila manažera firmy pozitivně pouze v otázce č. 2, zástupce výkonného 

ředitele takto nevolil vedoucího pracovníka jen v případě otázky č. 3 a stavbyvedoucí 1 

rovněž pouze v otázce č. 3. Výkonný ředitel odmítl vyplnění dotazníku - na základě absence 

těchto dat nemůže být jeho vazba na tyto členy skupiny analyzována. Můžeme tedy vyvodit 

skutečnost, že osoby zástupce výkonného ředitele, asistentka, rozpočtář a stavbyvedoucí 1 

tvoří významné uskupení lidí v jisté míře inklinujících k vazbě na manažera firmy v rámci 

pracovní skupiny. Zároveň postava stavbyvedoucího 1 figuruje v druhé podskupině osob 

stojících kolem pracovnice účetní. Stavbyvedoucí 1 tedy tvoří slučovací článek mezi těmito 

dvěma opěrnými uskupeními osob, můžeme ho označit za tzv. „hlavního komunikačního 

spojovatele“. Osobně jsem tyto tendence k určitému vnitřnímu rozčlenění části zkoumaného 

pracovního kolektivu na již zmíněné 2 podskupiny vypozorovala během svých schůzek 

s pracovníky podniku.  

„Hvězdou“ skupiny v této otázce se stala již zmíněná účetní (8 obdržených voleb, 

z toho 4 vzájemné). Druhou hvězdou je řidič 1 (nákladní vozidlo), který získal celkem 7 hlasů. 

Naopak žádný hlas nebyl udělen stavbyvedoucímu 2, který je v této oblasti označován za 

„outsidera“. Sám stavbyvedoucí 2 příliš mnoho pozitivních voleb nerozdal (pouze 3 

z celkového počtu 10) a hodnocení některých osob zcela vynechal především v důsledku jisté 

nerozhodnosti či časové tísně (označení symbolem 0 v matici – viz přílohy). Z této 

skutečnosti můžeme vyvodit jisté tendence distančního charakteru stavbyvedoucího 2 od 

zbytku skupiny – tato osoba neobdržela žádnou pozitivní volbu, zato 8 neutrálních výběrů, 

kde 4 z nich byly vzájemné. 

Pracovní spolupráce mezi konkrétními osobami účetní – fakturantka, zástupce 

výkonného ředitele - rozpočtář může být dána především úzkou vzájemnou spoluprácí 

v rámci chodu podniku: vzájemné doplňování a zastupování (zástupce výkonného ředitele 



49 

 

vykonává rovněž funkci druhého rozpočtáře, účetní je přidělena neformální role zástupkyně 

fakturantky), sdílení společné kancelářské místnosti danou dvojicí apod. Asistentka, která 

stojí mimo stěžejní jádro zkoumané skupiny, tvoří tzv. spojovací článek mezi samotným 

majitelem firmy a ostatními zaměstnanci, z velké části pak mezi majitelem a výkonným 

ředitelem. Právě řečená skutečnost může být důvodem jistého izolovaného postavení této 

zaměstnankyně. Postava řidiče nákladního vozidla (řidič 1) zde vystupuje jako osoba, která je 

nezbytnou součástí firmy, na druhé straně, jak následně uvidíme z druhého sociogramu, je 

tato osoba z hlediska přátelských vztahů neoblíbená, tvoří „outsidera“ ve skupině. V této 

otázce řidič 1 volil pouze osobu účetní, která však jeho volbu neopětovala. Již takové 

hodnocení řidičem 1 může být důkazem jistého sklonu k nenavázání jakéhokoli typu vztahu 

k ostatním zaměstnancům. Výkonný ředitel obdržel celkem 4 volby, tedy necelá polovina 

členů hodnotila tuto osobu pozitivně. Stavbyvedoucí 1 vystupuje vedle účetní a řidiče 1 jako 

další pozitivně vnímaná postava (celkem 6 obdržených hlasů) v otázce profesní kompetence. 

Jak můžeme sledovat v následujícím druhém sociogramu, bude zde tento zaměstnanec tvořit 

„hvězdu“ pracovní skupiny. V neposlední řadě bych chtěla zmínit osobu rozpočtáře, který 

rovněž získal 60 % hlasů. Zde bych ráda osvětlila, že rozpočtář byl do firmy přijat v nedávné 

době, a je tedy úctyhodné, že se za cca 3 měsíce vypracoval k hodnocení spíše pozitivního 

obsahu. Tento fakt nicméně může obsahovat i jisté skryté faktory - například rozpočtář může 

prozatím vystupovat jako schopný zaměstnanec, a to z důvodu nedostatečného projevení jeho 

skutečných kompetencí jako rozpočtáře na pracovišti. 

Můžeme shrnout, že z profesního hlediska se skupina nehodnotila ani z poloviny 

pozitivně. Vzájemné pozitivní volby nebyly téměř z 50 % opětovány (podrobné údaje o 

skupinových i individuálních sociometrických indexech jsou umístěny v přílohách). Výsledky 

vypovídají v jisté míře o průměrném hodnocení celkové pracovní kompetence skupiny 

(odpovědi mohou být rovněž zkresleny vlivem neformálních vztahů na pracovišti). 
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3.4.2 Terčový sociogram k otázce č. 2 

 

Otázka č. 2: Kdybyste dostal zaplacenou dovolenou od firmy, s kým z kolegů byste chtěl jet? 
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Při konstrukci sociogramu jsem se inspirovala doporučenými postupy Miloslava Petruska (Petrusek, 1969, s. 177 

– 178). 

 

Zkratky osob: Ú = účetní, Ř = výkonný ředitel, Ř1 = řidič 1, Ř2 = řidič 2, R = rozpočtář, S1 = stavbyvedoucí 1, 

S2 = stavbyvedoucí 2, Z = zástupce výkonného ředitele, A = asistentka, S = skladnice, F = fakturantka. 

 

 

 

Podoba sociogramu: 

 

Sociometrický test zkoumá v rámci druhé otázky úroveň neformálních vztahů na 

pracovišti. Volby od určité osoby k jiné jsou opět v sociogramu zakresleny tmavě modrými 

jednosměrnými šipkami, jak je ukázáno v diagramu. Oboustranné fialové šipky symbolizují 

vzájemné volby dvou jedinců. Šipky, které jsou v obrázku označeny jinými barvami (světle či 

tmavě zelenými), vypovídají o tendencích těchto jedinců opakovat dané volby ve 

všech sociometrických otázkách. 
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 Ve druhém sociogramu můžeme vysledovat, že přátelské vztahy se upevnily mezi 

osobami: stavbyvedoucí 1 – fakturantka – účetní, popřípadě sem můžeme zařadit i osobu 

skladnice, která má úzkou (opětovanou) vazbu právě na osobu účetní a volí v této otázce 

zároveň i fakturantku. Domnívám se, že nejsilnější jádro skupiny vzniklo v takové sestavě i 

v důsledku úzké každodenní pracovní spolupráce mezi těmito zaměstnanci (účetní pracuje ve 

společné kancelářské místnosti s fakturantkou, stavbyvedoucí a skladnice přicházejí 

s ekonomickým pododdělením často do styku, zmíněné zaměstnankyně chodí na pauzy 

společně, pokud to situace dovoluje apod.).    

 „Hvězdou“ v otázce neformálních, přátelských vztahů se stal stavbyvedoucí 1, 

který obdržel celkem 5 hlasů. Čtyři z obdržených pěti hlasů zároveň stavbyvedoucí těmto 

lidem opětoval. Stavbyvedoucí 1 zároveň spadá do tria osob, které pozitivně volily 

výkonného ředitele (do této trojice se dále řadí zástupce výkonného ředitele a rozpočtář 2) a 

sám je volen osobou zástupce výkonného ředitele z tohoto tria. Stavbyvedoucí 1 má tedy jisté 

hlubší konexe i v jiné části skupiny, která je tvořena zaměstnanci pozitivně volícími 

výkonného ředitele. Absolutními „outsidery“ v problematice upevnění neformálních vztahů 

na pracovišti se staly osoby asistentka, stavbyvedoucí 2 a řidič 1. Jak jsem již zmínila, u 

izolovanosti asistentky může hrát významnou roli skutečnost, že tato pracovnice vykonává 

poměrně odlišnou funkci než-li ostatní zaměstnanci a dále že asistentka pracuje spolu 

s výkonným ředitelem a majitelem firmy na jiném patře budovy podniku (ostatní členové 

působí v přízemí sídla firmy). Stavbyvedoucí 2 se dle výsledků sociometrického testu 

v otázce č. 2 rovněž dostal do postavení „odcizeného“ člena skupiny. Řidič 1, který se 

v otázce č. 1 řadil mezi sociometrické vůdce, se v otázce č. 2 také paradoxně umístil mezi 

outsidery skupiny. Řidič 2, rozpočtář a zástupce výkonného ředitele dostali pouze po jednom 

hlasu. Ze všech sociogramů všeobecně můžeme vyčíst jistou náklonnost rozpočtáře k zástupci 

výkonného ředitele a to z hlediska přátelských i formální, profesních vazeb.  

 Z hlediska neformálních vztahů na pracovišti hodnotím pracovní kolektiv jako 

uskupení jednotlivců, kteří si od sebe navzájem drží velký odstup. V této oblasti se skupina 

pozitivně volila pouze z necelé jedné pětiny, na druhé straně byly rozdány více jak dvě třetiny 

neutrálních voleb, které vypovídají o vysoké míře distance jednotlivých členů (podrobné 

údaje o skupinových i individuálních sociometrických indexech jsou umístěny v přílohách). 

Ze všech pozitivních voleb tvoří vzájemné pozitivní volby více jak 60 %. 
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3.4.3 Terčový sociogram k otázce č. 3 

 

 

Otázka č. 3: Kdybyste půjčoval 50. 000Kč, komu z firmy byste takovou sumu půjčil? 
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Při konstrukci sociogramu jsem se inspirovala doporučenými postupy Miloslava Petruska (Petrusek, 1969, s. 177 

– 178). 

 
Zkratky osob: Ú = účetní, Ř = výkonný ředitel, Ř1 = řidič 1, Ř2 = řidič 2, R = rozpočtář, S1 = stavbyvedoucí 1, 

S2 = stavbyvedoucí 2, Z = zástupce výkonného ředitele, A = asistentka, S = skladnice, F = fakturantka. 

 

 

 

Podoba sociogramu: 

 

Třetí sociogram vypovídá o míře osobní důvěry mezi členy organizace. Z výsledků 

mohu shrnout, že hlavní jádro skupiny se opět skládá z obdobných členů, jakými jsou účetní, 

stavbyvedoucí 1, fakturantka, popřípadě skladnice. Skladnici do tohoto jádra (jak již bylo 

řečeno) zařazuji z důvodu vázanosti této pracovnice na osobu účetní. Zde bych jako 

„spojovatele“ v ženském kolektivu zmínila právě účetní, která drží celé zmíněné trio žen 

pohromadě. V sociogramu první otázky jsem upozornila na vytvoření neformální podskupiny 
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kolem osoby výkonného ředitele (asistentka, zástupce výkonného ředitele, stavbyvedoucí 1 a 

rozpočtář). V druhém a třetím sociogramu již neshledáváme vzájemné pozitivní volby mezi 

těmito členy, na druhou stranu se u většiny zachovala pozitivní volba směrem k manažerovi 

podniku. Můžeme říci, že právě toto inklinování k osobě výkonného ředitele spojuje dané 

členy podskupiny v oblasti otázky 2 a 3.  

Zástupce výkonného ředitele zde převzal podobu pasivního účastníka, nerozdal žádné 

hlasy, a přesto je volen ostatními členy dané podskupiny. Můžeme tedy říci, že zástupce 

výkonného ředitele nemá plnou důvěru ve své kolegy. Zajímavé je i postavení řidiče 1 ve třetí 

otázce. Tento pracovník byl v oblasti první otázky označen jako hvězda skupiny, ve druhé a 

třetí otázce však stojí na okraji kolektivu. Je věcí hlubšího průzkumu, z jakých důvodů řidič 1 

obdržel takové výsledky. Ve středu dění zůstává ve všech otázkách stavbyvedoucí 1, který se 

pohyboval kolem středu sociogramu i v otázce č. 1 a 2. V otázce č. 3 je umístěn přímo 

uprostřed diagramu. Stavbyvedoucí 1 tedy působí na ostatní členy na jedné straně jako 

kompetentní pracovník, získává si respekt a na druhé straně nepostrádá u lidí důvěru a vytváří 

přátelskou atmosféru. 

Při analýze míry důvěry jsem došla k závěru, že si členové skupiny důvěřují pouze 

z cca jedné čtvrtiny. Tyto pozitivní volby byly poté opětovány pouze z přibližně 40 %. 

Ostatní výběry byly neutrálního charakteru (podrobné údaje o skupinových i individuálních 

sociometrických indexech jsou umístěny v přílohách). Důvěra se tedy mezi jednotlivci 

v pracovní skupině doposud příliš pozitivně nerozvinula.  
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3.5 Závěrečná doporučení a návrh implementace 

 

Následující tabulky poskytují shrnutí diagnózy provedené ve firmě. První tabulka se 

orientuje na diagnózu formálních vztahů a ekonomických aspektů ve firmě, druhá tabulka 

posléze vypovídá o úrovni neformálních vztahů mezi členy pracovního kolektivu. Obě 

tabulky zároveň obsahují návrhy možných intervencí (levý sloupec). 

 

 

 

Diagnóza formálních vztahů a 

ekonomických aspektů firmy 

 

Možnosti intervencí 

 

Neadekvátní nastavení časového 

harmonogramu jednotlivých oddělení 

 

Redefinice časového harmonogramu 

 

Absence zásadních pozic v podniku 

Definice vedoucího zásobování, 

vedoucího nákupu 

 

Absence specifických pozic v 

podniku 

Založení nového marketingového 

pododdělení včetně zajištění public 

relations 

 

Nedostatečný rozvoj skladového 

hospodářství 

 

Sloučení role skladnice s potenciálním 

vedoucím zásobování 

 

Problematické postavení 

stavbyvedoucího 2 (okraj skupiny) 

Hloubkový rozhovor 

a skupinové sezení s ostatními členy 

pracovní skupiny; potřeba analýzy 

kolektivu manuelně pracujících 

zaměstnanců vedených 

stavbyvedoucím 2 

Nerozvinutá oboustranná komunikace 

mezi pododděleními 

Skupinová sezení (využití asociačních 

technik, metody SWOT analýza 
1
, 

techniky silového pole; meetingy 

v podobě pravidelných porad 
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Diagnóza formálních vztahů a 

ekonomických aspektů firmy 

 

Možnosti intervencí 

Kritika kompetence určitých 

pracovníků (stavbyvedoucí 2, řidič 2, 

skladnice) ze strany výkonného 

ředitele 

Skupinová sezení pro kolektiv těchto 

osob (možnost odhalení 

problematických latentních struktur) 

 

Nízko nastavený motivační systém 

odměn 

 

Rozvinout seberealizaci u pracovníků 

(možnost vyššího stupně participace 

členů administrativního pododdělení a 

stavbyvedoucích); zavedení odměn za 

mimořádný výkon, rekvalifikační 

kurzy aj. 

 

Detailní neznalost trhu, na kterém 

firma působí 

Jednorázový marketing. výzkum či 

přijetí dlouhodobější spolupráce 

s poradcem pro řízení 

Absence redefinice postavení na trhu 

(zda je firma vůdcem, či specialistou 

na trhu apod.) 

Úprava portfolia produktů a služeb 

(možnost orientace na nový druh 

zboží; zvážení role specialisty, 

downsizing 
2
 nebo naopak rozšíření 

portfolia) 

Neefektivně vysoké náklady 

vynaložené v určitých oblastech 

(využití reklamy; nevýhodně 

umístěný sponzoring, náklady 

spojené s dopravou na vzdálené 

stavby v ČR aj.) 

Konzultace marketingového mixu 

firmy s odborníkem; zvážení 

znovuotevření druhé pobočky či 

dočasného opěrného zázemí na 

místech vzdálenějších od centrály 

1 
SWOT analýza – rozbor viz Management J. Webera (Veber, 2005, 428 – 431) 

2
 teorie downsizing čili zúžování organizační struktury… (Cummings, Worley, 2005, 287 – 290) 
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Diagnóza neformálních vztahů ve firmě 

 

Možnosti intervencí 

 

Vysoký věk většiny manuelně pracujících 

zaměstnanců 

Využití odchodu 3 dělníků do starobního 

důchodu a následné přijetí mladších 

zaměstnanců 

 

 

Převažující neutrální vztahy ve vybrané 

pracovní skupině; rozdělení pracovního 

kolektivu na dvě neformální podskupiny 

 

Skupinové meetingy na podporu zvyšování 

koordinace a důvěry v kolektivu (týmové 

projekty, team building 
1
, koučování 

2
 aj.) 

Rozdílný styl řízení podniku ze strany 

majitele a výkonného ředitele 

Přizvání poradce pro řízení k vytvoření 

konsensuálního vztahu mezi výkonným 

ředitelem a majitelem (možnost majitele 

nahlédnout hlouběji do organizační struktury 

a rozšířit si tak obzory) 

Vysoká kontrola osob skladnice, stavb. 2, 

řidičů, popř. stavb. 1 a rozpočtářů 

Snaha delegovat pracovní činnosti od 

manažera směrem k ostatním zaměstnancům 

1 
teorie team building viz Cummings a Worley (Cummings, Worley, 2005, s. 230, 232) 

2 
teorie koučování viz Management J. Vebera (Veber, 2005, s. 83 – 84) 

 

Celková diagnóza ukázala, že vybraná pracovní skupina je po formální stránce 

poměrně kompetentním kolektivem, ačkoli vykazuje jisté významné nedostatky. Těmito 

defekty je neefektivně nastavený časový harmonogram navazujících pracovních činností 

jednotlivých oddělení (především mezi administrativním oddělením a stavbyvedoucími), 

absence některých pozic v podniku (např. pozice vedoucího zásobování, plně vytvořené 

oddělení nákupu a oddělení marketingu a styků s veřejností), kritika konkrétních pracovníků 

ze strany vedení, neadekvátní nastavení oboustranné komunikace mezi mnoha členy, určitá 

úskalí menší velikosti firmy a tomu odpovídající nerozšířené portfolio služeb, nízko 

nastavený motivační systém odměn, nejasná vymezenost rolí u některých zaměstnanců aj. 
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Funkce, které nejsou v organizační struktuře jasně definované, vykonává více zaměstnanců 

navzájem. V rámci snižování nákladů firmy se můžeme setkat až se třemi rolemi 

připadajícími na jednu osobu ve firmě.  

Po formální stránce tedy podniku doporučuji vytvořit oddělení s kapacitou jednoho 

pracovníka, který by měl na starost aktivní vyhledávání zakázek, propagaci organizace, 

marketingový průzkum a v neposlední řadě styk s veřejností (tzv. public relations) 

(komunikace se zákazníky, dodavateli,… (Boučková, 2008, s. 178 – 181)). V případě, že by 

majitel nesouhlasil s takovým krokem, měla by firma do budoucna akceptovat alespoň 

příležitostné pozvání expertního poradce (marketingového výzkumníka). Již nyní se podnik 

potýká s nedostatkem zakázek a problémem vyhledat cílové zákazníky. Pokud by se majitel 

přesto nerozhodl ani pro jednu doporučovanou cestu, navrhuji minimálně provedení 

jednorázového marketingového průzkumu v oblasti trhu vlastních produktů a služeb firmy. 

Pokud by se ukázalo, že určitá produkce a služby organizace mohou být v něčem specifické 

(unikátní, detailní, založené na tradici apod.), zvážila bych, zda by nebylo pro firmu 

výhodnější přeorientovat se do role „specialisty“ a zaměřit se na jistý druh stavebních prací 

menšího rozsahu. V této specifické oblasti by se poté firma mohla prosadit jako skutečný 

odborník a vyloučit tím významnou konkurenci. Rovněž podstoupení rekvalifikačních kurzů 

pro určité manuelně pracující zaměstnance, které by poskytlo možnost hlubší specializace 

v pracovní činnosti, by mohlo snížit náklady firmě (podnik by nemusel najímat některé 

subdodavatele a se specializací podniku by se zde vytvořil potenciál k rozšíření portfolia 

služeb firmy). V případě orientace firmy na specialistu na trhu musí organizace nicméně 

počítat se změnami většího rozsahu uvnitř organizační struktury (tendence směrem k přístupu 

downsizing (Cummings, Worley, 2005, s. 287 – 290) apod.). V dnešní době je klíčové znát, 

jak se chová trh, na kterém daná firma působí - mít zmapovanou síť konkurence i potenciální 

klientely, znát inovace v odvětví a rovněž si uvědomovat svoje přednosti (jaký unikátní 

produkt/službu může firma nabídnout a na co se má především orientovat, aby uspěla u 

zákazníka).  

Aktuální filozofie společnosti spočívá především v co nejvyšší míře ušetření nákladů 

firmy. Z hlediska takových úspor a zároveň i z pohledu snížení časového stresu pro 

stavbyvedoucí navrhuji sloučení funkce skladnice s již navrhovanou funkcí vedoucího 

zásobování (doposud se o pozici vedení zásobování střídali především stavbyvedoucí, kteří 

byli touto aktivitou nadmíru zatíženi). Toto pozměnění pracovní role skladnice by mohlo 

zároveň zvýšit důvěru výkonného ředitele v adekvátní pracovní náplň této osoby a skladnice 

by poté mohla vykonávat svou profesi více samostatně (problematika komunikace mezi 
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osobou skladnice a výkonným ředitelem viz. praktická část, kapitola „Výsledky z interního 

průzkumu organizační struktury firmy podle SWOT analýzy“). Firma se z ekonomického 

hlediska dále potýká s problémem malého prostoru na uskladnění materiálů, proto by majitel 

a výkonný ředitel firmy měli posoudit, zda-li by pro podnik nebylo výhodné snažit získat do 

pronájmu i jiné prostory na uložení dodatkového materiálu - při zvážení všech potenciálních 

nákladů.  

Problematika s faktorem „přestárlosti“ části manuelně pracujících zaměstnanců, kterou 

jsem nastínila ve výsledcích SWOT analýzy by mohla být dle mého uvážení řešena 

experimentem s využitím blízkého odchodu 3 dělníků do starobního důchodu. Firma může po 

odchodu těchto zaměstnanců přijmout na zkoušku tři mladé dělníky. Po jejich úplném 

začlenění do chodu práce mohou stavbyvedoucí a rovněž i výkonný ředitel pozorovat přímo 

v terénu, zda-li se výkony a především ochota pracovat nad rámec obvyklé pracovní doby u 

těchto nových pracovníků výrazně liší od výkonu a ochoty ostatních starších dělníků. Pokud 

by mladší zaměstnanci měli větší výkon a motivaci pro práci, může firma začít uvažovat o 

postupné restrukturalizaci celé této části organizace (s přihlédnutím na skutečnost, že ne 

každý mladý dělník může vykazovat takové charakteristické znaky jako řečený vzorek tří 

nově přijatých mladých dělníků – potřeba hlubšího zvážení všech možných faktorů). 

Majitel se v minulosti pokusil založit druhou pobočku firmy v Ostravě. Tento krok (s 

nevyužitím pomoci marketingového průzkumu v oblasti daného trhu) znamenal pro firmu 

ztráty a pobočka byla po pár měsících zavřena. Od té doby je majitel podniku spíše skeptický 

k rozšiřování portfolia služeb firmy. Tato skutečnost by ale neměla být dle mých úsudků 

podceněna. Pokud by firma podepsala dlouhodobější zakázku ve větší vzdálenosti od sídla 

firmy, stojí za úvahu, zda by nebylo výhodné založit další pobočku či dočasné zázemí pro 

pracovníky jako vedlejší opěrný bod k hlavní centrále (firma by musela před tímto krokem 

vyhodnotit celkový přínos tamního trhu – zda-li by zde byla potenciální možnost přijetí i 

jiných zakázek na daném trhu apod.). 

V oblasti neformálních vztahů působí pracovní skupina v jisté míře nesourodě, 

převažují zde neutrální vztahy až jistá míra distance některých členů od zbytku skupiny. Z 

výsledků sociogramů (2, 3) můžeme vidět tendenci většiny jedinců inklinovat ke dvěma 

podskupinám v rámci vybraného kolektivu. Do prvního uskupení spadají především osoby: 

účetní, stavbyvedoucí 1, fakturantka, popřípadě skladnice, která je vzájemně vázaná s osobou 

účetní. Druhé uskupení je tvořeno pracovníky stojícími kolem osoby výkonného ředitele 

v sociogramu. Jedná se o členy zástupce výkonného ředitele, asistentku, rozpočtáře, 

popřípadě i stavbyvedoucího 1. Jedince z druhé podskupiny příliš nespojuje vzájemná 
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pozitivní volba, ale společný pozitivní výběr provedený směrem k výkonnému řediteli. 

V rámci obou podskupin můžeme všeobecně zaznamenat významné postavení osoby 

stavbyvedoucího 1 ve skupině. Tohoto člena mohu označit za „komunikačního spojovatele“, 

který má v jisté míře tendenci působit v obou zmíněných podskupinách pracovního kolektivu. 

Stavbyvedoucího 1 spolu s účetní považuji dle výsledků sociogramů za sociometrické 

vůdce ve skupině. 

Sociogram mi rovněž vygeneroval osoby, které se staly spíše „outsidery“ dané 

skupiny. Jedná se o zaměstnance: stavbyvedoucí 2, řidič 1, řidič 2, případně v některých 

oblastech i asistentka a rozpočtář 2. Řidič 1 je z hlediska pracovního nasazení hodnocen 

velice pozitivně, na druhou stranu z pohledu neformálních vztahů se stává spíše osobou stojící 

daleko od jádra skupiny. Obdobné postavení outsidera z hlediska osobní důvěry vykazuje 

rovněž asistentka a rozpočtář 2. Stavbyvedoucího 2 řadíme na okraj skupiny v rámci všech 

vyhodnocených oblastí sociometrického testu. V problematice stavbyvedoucího 2 se 

domnívám, že postavení této osoby vyžaduje hlubší analýzu na odkrytí latentních struktur, 

způsobujících popsané nastavení vztahů s ostatními zaměstnanci. Po aplikaci dané empirické 

sondy a vytvoření objektivních závěrů ze zkoumání by měly být vyhodnoceny závěry o 

postavení této osoby ve firmě - např. doporučení absolvování speciálních kurzů vybraným 

pracovníkem na podporu samostatného rozhodování, vedení kolektivu apod. Navrhovaná 

analýza by měla rovněž zahrnovat rozkrytí stupně koordinace a nastavení konkrétních vztahů 

manuelně pracujících zaměstnanců ve skupině vedené osobami stavbyvedoucích, jelikož 

nesmíme opomíjet fakt, že chování a jednání stavbyvedoucího 2 může být z velké části 

ovlivněno právě nastavením vztahů a výkonů v dělnickém kolektivu. 

V problematickém postavení zmíněných „outsiderů“ může hrát roli i faktor jejich 

izolovaného pracovního prostředí (řidiči, stavbyvedoucí, asistentka) či krátkodobé působnosti 

v podniku (rozpočtář 2). Po této stránce doporučuji provést analýzu, která by odhalila jádro 

problematiky neefektivní komunikace mezi konkrétními pracovníky, tzv. provést 

„hloubkové“ rozhovory s vyjmenovanými pracovníky, aplikovat techniku přímého 

pozorování zaměstnanců a skupinového sezení s vybranými členy. V rámci skupinových 

meetingů dále navrhuji praktikovat skupinová cvičení (sestavení SWOT analýzy, silového 

pole firmy s využitím grafických znázornění, flip chartu a vyhrazené místnosti pro zasedání 

apod.), vytvářet týmové práce, na kterých by se pracovníci společně podíleli apod. Školící 

programy by měly rovněž zajistit proces zkvalitnění samostatného rozhodování zaměstnanců 

na pracovišti.  
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Analýza v oblasti vedení podniku odhalila jistý stupeň rozporu v řízení podniku 

z pohledu majitele a výkonného ředitele firmy. Obě osoby by si v této problematice měly 

uvědomovat své rozdílné postavení a dojít vzájemným respektováním a společnou vizí ke 

konsensu při řešení konkrétních situací. Já osobně mohu říci, že majitel s manažerem firmy si 

tuto skutečnost částečně uvědomují a snaží se vyjít vstříc svým individuálním požadavkům a 

klíčovým myšlenkám. V případě těchto osob se nicméně jedná o dlouhou cestu společné 

práce a pomalého otevírání nových možností zejména pro samotného majitele, který nyní 

preferuje spíše tradiční model řízení firmy a je do určité míry skeptický k zavádění změn 

v rámci organizace. Mohu říci, že je to právě tradice, která je u mnoha členů ve firmě obecně 

považována za opěrný bod. Já sama tento fakt vnímám pozitivně – organizace tak získává 

prvky jakéhosi „rodinného“ podniku, kde by se zaměstnanci měli cítit „jako ve svém 

domově“. Výsledek uplatňování tradičního modelu řízení má však na druhé straně i jistý 

negativní dopad na prostředí podniku. Mezi tyto defekty patří například zpomalování procesu 

inovace a eliminace potřeby zavádění změn (ukázkou může být dlouholetá pozice dělníka ve 

firmě, která sice z určitého pohledu přináší důvěru ve spolehlivost daného zaměstnance, na 

druhé straně však znamená skutečnost, že firma pravděpodobně zaměstnává člověka méně 

kompetentního, než jakým by byl potenciálně mladší pracovník). Je na konečném rozhodnutí 

majitele, zda-li bude chtít firmu nadále vést převážně tradičním způsobem či zvolí jinou 

možnou alternativu, která by mu mohla přinést vlnu nových příležitostí, zakázek a zároveň i 

nové nastavení v řízení jednotlivých zaměstnanců (například prostřednictvím změny již 

zmíněného osobního motivačního systému, přístupu k jednotlivým pracovníkům, atd.). 

Jednatel firmy by měl být nicméně kvalitně vyškolen v oblasti zavádění změn. Dále by 

majitel firmy (potažmo výkonný ředitel) měl spolu s ostatními členy podstoupit skupinová 

sezení a posléze nastavit nový systém meetingů, a to ve formě pravidelných porad ve věci 

organizačního plánování činností firmy do budoucna a rovněž ve věci hodnocení výkonu 

jednotlivců v pracovní skupině.   

Restrukturalizace by se dále měla týkat zvyšování stupně autonomie jednotlivých 

oddělení. Ta v mnoha případech spadají pod přímé rozhodování a kontrolu výkonného 

ředitele a nejsou schopna se v podniku adekvátně realizovat. V rámci mých výsledků by měl 

manažer podniku podporovat vznik autonomní týmové práce především celého 

administrativního oddělení a stavbyvedoucích.  

Zavádění změn v daném stavebním podniku přirovnávám k dlouhodobému procesu. 

Klient si musí uvědomit, že opatření, která by měla organizace v realitě podstoupit, znamenají 

přijetí zcela nových či z větší části redefinovaných postupů. Právě zde v procesu realizace 
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akčního plánu spatřuji potenciální úskalí vytvářená ze strany pracovníků. Takové překážky ve 

fázi implementace změn v rámci organizace vznikají ve chvíli, kdy se majitel firmy rozhodne 

provést změnu v oblasti, která byla pro zaměstnance tradiční, opěrná, součástí každodenních 

zaměstnaneckých rituálů apod. Pracovníci mohou v takovém případě začít odporovat 

změnám, na které nejsou zvyklí. V případě analyzované firmy by se mohlo jednat o odpor 

působící proti vytváření nových žádoucích pozic ve firmě (vedoucí zásobování, vedoucí 

nákupu, marketingové oddělení apod.), proti redefinici stávajících pozic (např. možnost 

sloučení funkce skladnice s potenciální pozicí vedoucího zásobování) či proti působení 

samotného externího poradce ve firmě všeobecně (nedůvěra v pracovní výkon dané osoby). 

Zdůrazňuji tedy, že je zde nutné vytvořit takovou atmosféru na pracovišti, která by sama 

pomohla pracovníkům začít pociťovat potřebu změny. Tento pocit sounáležitosti s firmou u 

zaměstnanců momentálně buď zcela postrádám či jsem nezaznamenala jeho dostatečnou 

míru, a proto hodnotím, že pokud nebude tato vnitřní náklonnost u jednotlivců adekvátně 

vytvořena, pak bude pro organizaci velice složité zavádět takové druhy změn všeobecně 

(inspirace 8-mi kroky slavného autora Johna Kottera v problematice „zavádění změn 

v organizaci“ (Kotter, 2000)). Organizační poradce, který by se snažil implementovat daná 

doporučení v podniku, si musí vytvořit přesný časový plán, kterého se bude držet. Z tohoto 

hlediska doporučuji rozčlenit jednotlivé intervence do větších skupin a ty posléze na základě 

zadané časové posloupnosti aplikovat. Organizace by měla dle mých výsledků zpočátku 

podstoupit průzkum trhu, na kterém působí a odtud odvíjet další úpravy svého portfolia 

produktů a služeb (zda-li zůstat v pozici středně velké firmy na trhu s možností rozšířit svou 

organizační strukturu či se orientovat na užší specializaci a tím nakonec přejít k zásahu 

downsizing, tedy tendovat k zúžení organizační struktury v jistých částech a dále se 

specializovat jen na určitou stavební činnost). Celá první fáze průzkumu a následné úpravy 

organizační struktury mohou být rozplánované až do 1 roka než se změny zcela usadí do 

chodu podniku (závisí na délce průzkumu trhu, který může být vyhodnocen přibližně po 1 a 

půl měsíci). Celý proces první fáze by měl být doplňován pravidelnými poradami a 

skupinovými cvičeními na rozvíjení společné vize členů skupiny a na zvyšování stupně 

participace jednotlivých pracovníků na plánování ve firmě. V druhé fázi by se poté organizace 

měla snažit přijmout další rozšířená opatření – potenciální postupnou obměnu manuelně 

pracujících zaměstnanců, zřízení marketingového oddělení pro průběžné sledování trendů na 

trhu a výsledků firmy po prvních změnách, neustálé zdokonalování časového harmonogramu 

mezi jednotlivými pododděleními, prohlubování pozitivního stanoviska členů skupiny 

k zavádění inovací apod. Celá tato fáze se může formovat po dobu dalšího roku či let než-li 
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organizační struktura stejně jako u prvního kroku nabude nové usazené podoby. Intervence 

jsou v této části podporovány zaváděním nového motivačního systému a konáním 

skupinových cvičení pro zaměstnance za účelem stmelování celé skupiny jako takové. 

Implementace změn by měla v tomto dlouhodobém procesu vést jednotlivé členy k dosažení 

společného konsensu. 

 

POSLOUPNOST ZAVÁDĚNÍ 

INTERVENCÍ 
ČASOVÝ PLÁN INTERVENCÍ 

1) Průzkum trhu 1 – 2 měsíce 

2) Redefinice portfolia produktů a služeb 

firmy a s tím spojené nové rozdělení funkcí 

v organizaci (založení pozic vedoucích 

zásobování a nákupu, či naopak politika 

firmy směrem ke strategii downsizing – 

možnost specializace podniku apod.); konání 

pravidelných porad, skupinových cvičení, 

průběžné hodnocení výsledků skupinou, 

„zmrazení“ této fáze 

 

 

 

až 1 rok podle míry restrukturalizace 

3) Aplikace dalších rozšířených změn 

(zavedení stabilní pozice marketing. 

pododdělení, zavádění nového motivačního 

systému; průběžné hodnocení výsledků 

skupinou 

 

1 rok a více dle délky přizpůsobení pracovní 

skupiny novému nastavení 

 

 

4)  Celkové vyhodnocení a „zmrazení“, 

kontrola, aplikace nových intervencí 

Celkový čas první vlny implementace a 

usazení:  2 roky a více 
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4 Závěr: 
 

Spolupráce s vybranou stavební firmou pro mě znamenala významnou zkušenost 

v oblasti organizačního poradenství, kterému bych se i nadále ve svém profesním životě 

chtěla věnovat. Výhodou pro mne osobně byla již minulá zkušenost s podnikem (ve formě 

absolvování krátkodobé praxe v této organizaci na pozici zastupující asistentky firmy). 

Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat strukturu vybrané organizace a následně 

provést poradenská doporučení, tzv. vytvořit zpětnou vazbu danému podniku o možnostech 

implementace potřebných změn v organizaci. Empirickou sondu jsem zaváděla v rámci 

konkrétní pracovní skupiny v organizaci, která sestává ze členů administrativního oddělení, 

stavbyvedoucích a řidičů. K vytvoření adekvátní diagnózy jsem aplikovala dva druhy 

pohovorů. První úvodní pohovor ukázal na celkovou situaci firmy z ekonomického hlediska i 

po stránce formálního a neformálního uspořádání rolí v dané organizaci. Zde jsem využila 

metody SWOT analýza (Veber, 2005, 428 – 431), asociačních cvičení a dalších otázek na 

odkrytí stupně formality rolí a týmových rovin v podniku. Pomocí druhého pohovoru 

sestaveného na základě sociometrického testu analyzuji stupeň koordinace a vztahů mezi 

členy vybrané pracovní skupiny. Aplikaci empirické sondy se mi posléze v rámci prostředí 

vybrané organizace podařilo realizovat. Absenci (konkrétně při provádění sociometrického 

testu) vykázal pouze výkonný ředitel, který odmítl vyplnění sociometrického dotazníku.      

S výsledky diagnózy, kterou jsem prováděla v organizaci, by podle mého osobního 

uvážení měli být seznámeni všichni členové analyzované skupiny. Právě prostřednictvím 

zpětné vazby k těmto zaměstnancům by se mělo přispět k vytvoření pozitivní atmosféry pro 

zavedení navrhovaných opatření. Pracovníci by měli mít zároveň možnost přispět ke 

zhodnocení výsledků analýzy svými názory (možnost vyjádření se k silným a slabým 

stránkám, k potenciálním příčinám daných výsledků apod.). Jsou to právě zaměstnanci, kteří 

vidí přímo do jednotlivých chodů podniku a kteří vytvářejí prostředí organizace jako takové, a 

proto hrají ve věci implementace změn a redefinice procesů v podniku klíčovou roli. 

Hlavní nedostatek analyzovaná skupina vykazuje v oblasti semknutosti členů. Jedinci 

v kolektivu vytvářejí neformální vztahy převážně neutrálního charakteru, proto jsem ve své 

práci dávala důraz na důležitost absolvování skupinových meetingů, na kterých by skupina 

měla dokázat otevřít nerozšířené komunikační kanály (poskytování zpětných vazeb) a 

zkoordinovat se v rámci celého chodu podniku. Apeluji přitom na účast výkonného ředitele na 

takových sezení. Manažer firmy by měl být vzorem, autoritou a zároveň podporující osobou 

při výkonu práce. Potenciální riziko vidím nyní v krátkodobé působnosti manažera v podniku 
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a v jeho nepřiměřeně vysoké kontrole některých částí podniku. Výkonný ředitel může posléze 

v důsledku těchto skutečností získat do budoucna negativní hodnocení od mnoha 

zaměstnanců, což by vedlo k prohloubení distance uvnitř vztahů a k potenciálnímu 

extrémnímu rozdělení skupiny na 2 tábory kopírující obsazení 2 podskupin momentálně se 

vyskytujících uvnitř skupiny (viz sociogramy a komentáře k nim). Ředitel by dle mých závěrů 

měl podstoupit skupinová sezení s ostatními členy a rozkrýt tak problematiku jeho vztahů 

s některými konkrétními zaměstnanci. Skupinová sezení se členy pracovní skupiny rovněž 

doporučuji pro samotného majitele, který vykazuje potenciálně slabou aktivitu v důsledku 

vlastní preference tradičních postupů řízení firmy. Touto určitou vyhraněností poté majitel ve 

velké míře brání zavádění potřebných inovací v rámci organizace. Otevřením nových obzorů 

pro samotného majitele se tak firma může vyvarovat potenciálnímu odporu ze strany této 

osoby při redefinici firemních procesů a plánů.  

Po ekonomické stránce podnik zařazuji mezi středně velké konkurenceschopné firmy 

na trhu stavebnictví. Organizace nicméně vykazuje řadu nedostatků, které by měly být 

hlouběji analyzovány, popřípadě odstraněny. Jedná se o nejasnou vymezenost rolí či přímo 

absenci některých pozic v organizační struktuře, dále mohu mluvit o neefektivně nastaveném 

časovém harmonogramu v rámci spolupráce jednotlivých oddělení, nevyužití adekvátních 

nástrojů v marketingovém mixu firmy, pracování s vysokými náklady v určitých oblastech či 

nastavení nízkého motivačního systému odměn.  

Dle mých výsledků by dále firma měla všeobecně využívat pravidelných skupinových 

porad a cvičení, pracovat s technikami pomáhajícími zvyšování koordinace jednotlivých 

buněk v organizaci a postupně vytvářet pozitivní atmosféru pro zavádění částečných obměn či 

úplných inovací. 

Výstup z celkové analýzy firmě poskytl ucelený přehled o situaci v organizaci 

z externího i interního hlediska a dále připojil možnost odhalit příčiny vzniku 

problematických oblastí apod. Jednotliví pracovníci musí nyní získat motivaci potřebnou ke 

vstřebání takového druhu informací (pro některé pracovníky mohou být výsledná data 

překvapením, pro jiné pouze utvrzením jejich názorů). Celkově je důležité vytvořit pozitivní 

postavení pracovníků k implementaci zpracovaných plánů a jejich zvyšující se koordinaci a 

participaci na procesu zavádění změn. Poradce odborník, který by se pokusil reálně zavést 

moje doporučení, by měl členy skupiny připravit na jedné straně na příchod vlny odporu a 

překážek v mnoha momentech, na druhé straně ale i na dosažení prvních úspěchů a zvýšení 

osobního růstu a spojení s firmou (seberealizace zaměstnance) za účelem celkového rozvoje 

firmy. 
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