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ÚVOD 

Organizační kultura - to je fenomén, který se zejména v posledních desetiletích 

objevil v hledáčku manažerů i teoretiků. Proč tomu tak je? Nakolik podniková kultura 

ovlivňuje chod a výkon organizace? A co je to vlastně ta "organizační kultura"? Na tyto a 

mnohé další otázky jsem se snažila ve své bakalářské práci odpovědět. 

Kulturu v organizaci jsem přitom chápala jakožto esenci, podnikový duch; něco, co je 

těžko uchopitelné, ale na druhou stranu velice důležité nejen pro vlastní fungování 

organizace, ale také pro identifikaci jednotlivých členů uvnitř organizace. Postupně jsem 

v odborné literatuře objevovala nové a nové poznatky, které mi pomohly alespoň částečně 

odkrýt mnohá tajemství okolo tohoto jevu a nutno přiznat, že to byla práce zajímavá, 

přínosná a z praktického hlediska velice obohacující. 

Cílem a obsahem této bakalářské práce je tedy jednak nahlédnout na podnikovou 

kulturu z teoretické roviny, tj. postihnout její podstatu, prvky a různá pojetí, které se 

v odborné literatuře objevují a za druhé prozkoumat vznik, vývoj a změny podnikové 

kultury na praktickém příkladu. Pro tento účel jsem si vybrala firemní kulturu společnosti 

Hewlett-Packard, což je společnost, která bezesporu disponuje silnou organizační kulturou 

a která si za dobu své existence prošla zajímavým a pestrým vývojem. 

Jsem si vědoma faktu, že vzhledem k rozsahu této práce mohla zůstat - a zcela jistě 

zůstala - řada témat opomenuta nebo vynechána; přesto věřím, že může být pro čtenáře 

přínosná svým uceleným a komplexním pohledem na fenomén organizační kultury a 

zejména pak zajímavá porovnáním teoretického výkladu s realitou, neboť jistě nejen já 

jsem zastáncem tvrzení, že z praxe se člověk nejvíce naučí a dozví. 

Jak již je tedy z úvodních slov patrné, tato práce je rozdělená do dvou hlavních 

tematických částí. V první kapitole se krátce věnuji kultuře jako takové a jejím základním 

úrovním; v navazující části již přecházím k pojmu organizační kultura, existujícím 
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přístupům k ní a definicím, jichž se v literatuře objevuje nespočetné množství. Již v této 

fázi se dozvídáme, že se jedná o jev velice složitý a nelehko definovatelný. Dále pak 

uvádím faktory, které významným způsobem ovlivňují formování podnikové kultury a 

opět se jedná pouze o jeden z možných náhledů na determinanty firemní kultury. 

Následující oddíl je věnován nejpodstatnějším prvkům organizační kultury, bez jejichž 

uvedení bychom se v následujících částech jen těžko obešli. Hned vzápětí pak předkládám 

model organizační kultury, tak jak jej specifikoval její "duchovní otec" - Edgar Schein. 

V této souvislosti musím konstatovat, že pochopitelně existuje celá řada modelů od jiných 

autorů, a přestože je právě tato struktura chronicky známá, považuji jí za jednu 

z nejpřesnějších, na kterou jsem v rámci studia organizační struktury narazila. Proto věřím, 

že její uvedení není na škodu a pro účel textuje její využití opodstatněné. 

Poměrně velký prostor je poté věnován jednotlivým typologiím organizační kultury, 

kterých je opět k dispozici nepřeberné množství, definovaných z různých pohledů. 

Pokusila jsem se o výběr těch dle mého názoru nejvýznamnějších a nejznámějších 

s odkazem na klasickou i moderní literaturu, kde je možné můj výběr rozšířit a doplnit. 

Tato tematika byla pro mě osobně v teoretické části pravděpodobně nejatraktivnější -

přestože se totiž v praxi příliš často neobjevují jednotlivé typy kultury tak, jak jsou 

specifikovány - v jejich čisté podobě - jejich vytváření a existence jsou významné 

z pohledu manažerů zejména pro porovnání kultury v jejich organizaci s modelovými typy, 

které mohou následně dodat impuls k její zlepšení či implementaci korekčních opatření. 

Další podkapitola je pak pokusem o definici souvislostí mezi organizační kulturou a 

řídicími procesy v organizaci, přičemž tyto souvislosti lze vypozorovat zejména při 

existenci tzv. silné kultury. Jak se v následujícím textu dozvíme, podniková kultura je 

podstatným způsobem provázána s podnikovou strategií a má vliv na řadu dalších dílčích 

činností a procesů. 

Navazující text se věnuje změnám podnikové kultury, což je jev, který je - jak později 

uvidíme - velice důležitý zejména pro druhý tematický okruh mé bakalářské práce; stejně 
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tak jako závěrečná pasáž teoretického výkladu, zaměřená na organizační kulturu 

v mezinárodních firmách. 

Druhá část tohoto textu je pak empirickým pohledem na kulturu organizace, konkrétně 

již ve zmiňovaném gigantu Hewlett-Packard (HP). Pro tuto významnou společnost jsou 

zcela zásadními postavami její zakladatelé, William Hewlett a David Packard a my se 

prostřednictvím historického exkursu podáváme na to, jak pod jejich vedením HP rostlo a 

jak se v průběhu řady let formovala jeho specifická a nezaměnitelná kultura, zvaná HP 

Way. 

Historickým mezníkem byla pro Hewlett-Packard fúze s jiným počítačovým kolosem, 

společností Compaq Computer, která je ve srovnání s Hewlett-Packard velmi mladou a 

dynamickou společností. Toto nesmírně obtížné a náročné období přibližuje jedna z 

podkapitol, která chronologicky popisuje vývoj po oznámení fúze - období trvající 245 

dní, které díky velkému odporu vůči fúzi ze strany potomků zakladatelů společnosti 

Hewlett-Packard vytvořilo osm měsíců nejistoty jak pro zaměstnance, tak pro investory. 

Vzhledem k odlišnému vývoji i typickým znakům obou fúzujících společností je patrné, 

jaké potencionální problémy byly řešeny při integraci obou společností, jako jsou právě 

jednota podnikové kultury, vztah k procesním otázkám, rychlost, styl vedení apod. 

Zda a jak se společnosti podařilo vytvořit novou kulturu, společnou pro všechny 

"staré" i "nové" zaměstnance, rozebírá následující kapitola pojmenovaná hodnocení fúze. 

Hlavní textovou část uzavírám pohledem na současnost společnosti Hewlett-Packard; na 

to, zda je možné s časovým odstupem hodnotit fúzi kladně či nikoliv a zda naplnila 

očekávání jejích iniciátorů. 
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1 KULTURA ORGANIZACE 

1.1 Základní vymezení pojmů 

1.1.1 Kultura 

Velký sociologický slovník definuje kulturu v nejobecnějším pojetí jako "specifický 

způsob organizace, realizace a rozvoje činností, objektivizovaný ve výsledcích fyzické a 

duševní práce" (Petrusek, 1996, str. 547). Zahrnuje v sobě vše, co vytvořil člověk a 

společnost. Jinými slovy se jedná o souhrn hodnotových představ, základních předpokladů 

a životních podmínek skupiny lidí v určitém čase a prostoru (Keller, 2005, str. 179-180). 

Existuje celá řada přístupů k definicím a studiu kultury - např. antropologický, 

psychologický nebo sociologický - jedná se tedy o pojem mezioborový. 

Kultura usnadňuje lidem přežití v přírodním prostředí a zároveň jejich životu dává 

smysl. Byla vytvořena proto, abychom mohli snadněji pochopit podobnost jedinců uvnitř 

skupiny a rozdílnost mezi jednotlivými skupinami (Lukášová, Nový, 2004, str. 17-18). 

Každý člověk v sobě nosí svou vlastní, individuální kulturu jakožto výsledek 

specifické a jedinečné kombinace vlivů, které na něj působí. Tato kultura se pak projevuje 

v podobě názorů, hodnot, postojů a vzorců chování, které si daný jedinec osvojil a které 

v různé míře sdílí s ostatními členy skupiny. Každý člověk je tvůrcem i produktem kultury. 

Geert Hofstede hovoří o kultuře jako o "mentálním naprogramování" (1991) a definuje 

tyto základní úrovně kultury (uvedeno v Lukášová, Nový, 2004, str. 18): 

• Národní kultura 

• Kultura spojená s určitým etnikem, náboženstvím nebo jazykem 

• Kultura spojená s příslušností k pohlaví 
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• Kultura spojená s příslušností k určité generaci 

• Kultura spojená s příslušností k určité třídě 

• Organizační/podniková kultura 

1.1.2 Organizační kultura 1 

Pojem organizační kultura se dostal do popředí zájmu manažerů i teoretiků organizace 

v osmdesátých letech minulého století. V tomto období vznikly významné publikace, které 

se snažily najít co nejdokonalejší a nejúčinnější způsob řízení firem - např. kniha Peterse a 

Watermana "In Search of Excellence" (1982), kniha Deala a Kennedyho "Corporate 

Cultures" (1982) nebo také "Organizational Culture and Leadership" (1985) od Edgara 

Scheina (Lukášová, Nový, 2004, str. 20; Tureckiová, 2004, str. 131; Brooks, 2003, str. 

219). 

Na organizační kulturu lze, stejně tak jako na sociální realitu, pohlížet a vymezit ji 

dvěma základními způsoby: 

• Interpretativní přístup - "chápe kulturu jako něco, čím organizace je; ... , přičemž 

organizace je chápána jako systém sdílených významů (souhrn idejí, vizí, názorů, 

hodnot, postojů a norem - zdůraznila L.Š.), zprostředkovaný v symbolech" (Lukášová, 

Nový, 2004, str. 20). Podniková kultura není v tomto pojetí jen jednou z mnoha 

součástí podniku, ale zahrnuje celou podnikovou realitu. 

• Objektivistický přístup - "kultura je chápáno jako něco, co orgamzace má; ... Je 

považována za jednu z organizačních proměnných, která ... ovlivňuje fungování a 

produktivitu organizace a která může být záměrně vytvářena a měněna." (Lukášová, 

Nový, 2004, str. 21). Funkcí podnikové kultury je v tomto případě spojovat jednotlivé 

části podnikové struktury dohromady. 

I V dalším textu budou použity pojmy organizační kultura, podniková kultura i firemní kultura jako obsahově 
totožné pojmy 
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Kromě výše zmíněných přístupů můžeme najít pohledy racionalistické, 

funkcionalistické či symbolické. V současné době převládá v odborné literatuře přístup 

objektivistický afunkcionalistický (Lukášová, Nový, 2004, str. 21). 

1.1.3 Definice 

Ačkoli obecně je pojem organizační kultura chápána obdobně, jednotná definice zde 

neexistuje. V odborných publikacích můžeme nalézt celou řadu konkrétních definic tohoto 

pojmu, za všechny uvádím následující: 

• "Soubor základních představ, hodnot a norem chování, které se osvědčily při řešení 

problémů externí a interní adaptece, a které jsou považovány za platné a dále 

předávány novým členům organizace jako způsob vnímání, myšlení a cítění" (Schein, 

1992, str. 12) 

• "Programovaný způsob vnímání, odvozený z názorů a hodnot" (Hall, 1995; uvedeno v 

Lukášová, Nový, 2004, str. 22) 

• "Jak se věci u nás dělají. .. to, co je pro organizaci typické, její zvyky, převládající 

postoje, vytvořené vzorce akceptovaného a neakceptovaného chování" (Drennan, 

1992, str. 3) 

• " ... Sbírka hodnot, symbolů, podnikových hrdinů, rituálů a vlastních dějin, které působí 

pod povrchem a mají velký vliv na jednání lidí na pracovních místech" (Deal, 

Kennedy, 1983; uvedeno v Bedrnová, Nový, 2004, str. 485) 

V obecném pojetí můžeme tedy souhrnně definovat organizační kulturu jako souhrn 

základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny všemi členy 

organizace (nebo alespoň jejich většinou) a které se projevují jejich v myšlení, chování a 

cítění a zároveň v systému symbolů materiální i nemateriální povahy. 
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1.1.4 Determinanty organizační kultury 

Chceme-li pochopit vznik organizační kultury, její obsah a sílu, musíme vzít v úvahu 

působení všech vnějších i vnitřních faktorů. Jejich klasifikace je opět velice různorodá, 

např. Z. Šigut (2004, str, 14-15) uvádí tyto determinanty firemní kultury: 

Faktory okolního prostředí 

• Ekonomické, technické, technologické a ekologické aspekty, rozvoJ odvětví, 

konkurence atd. 

• Společenské a kulturní podmínky (hodnotové žebříčky, sociální situace a procesy, 

kulturní vzorce ve společnosti, atd.) 

• Osobnostní profily řídících pracovníků (vzdělání, kariérní postup, seniorita, klíčové 

kompetence atd.) 

• Rituály a symboly (chování řídících i řadových pracovníků uvnitř firmy a navenek; 

také viz níže - kap. 1.1.5) 

• Komunikace (vnější i vnitřní, styl komunikace) 

Faktory managementu 

• Podniková strategie a cíle 

• Organizační struktury a procesy (stupeň centralizace a decentralizace, způsob 

vytváření pracovních míst, neformální procesy atd.) 

• Řídicí systémy 

Kromě dělení determinant podnikové kultury na vnější a vnitřní vlivy lze rozlišit také 

faktory částečně ovlivnitelné (základní faktory, faktory managementu) a obtížně 

ovlivnitelné (ekonomické, společenské a kulturní podmínky). 
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1.1.5 Prvky podnikové kultury 

Již z výše uvedených definic vyplývají elementární částice organizační struktury, 

které představují základní stavební prvky kulturního systému (Lukášová, Nový, 2002, str. 

23-26 - dále volně parafrázováno): 

• Základní předpoklady - předpoklady o fungování reality, které jsou považovány za 

dané, samozřejmé a neotřesitelné; fungují automaticky a podvědomě, je obtížně je 

identifikovat a rozpoznat 

• Hodnoty - to, co je považováno za důležité, čemu daná skupina přisuzuje význam; tyto 

hodnoty ovlivňují rozpoznání toho co je pozitivní a naopak negativní. Rozlišujeme 

individuální a organizační hodnotový systém (zde např. být jedničkou na trhu, splňovat 

kvalitativní standardy, dbát na slušnost podnikání apod.). Sdílené hodnoty jsou 

považovány za podstatu organiz~ční kultury a za také za měřítko obsahu kultury, 

jakožto i nástroj jejího utváření. Klíčové hodnoty jsou vyjádřeny v podobě vize nebo 

etického kodexu organizace a jako takové musí být komunikovány zaměstnancům 

uvnitř společnosti i navenek, čímž je vytvářena image organizace. 

Hodnoty můžeme rozdělit na instrumentální (naplnění pocitu bezpečí, jistoty), morální 

a terminální (pocit identifikace s firmou). Hodnoty mohou ovlivnit chování ve smyslu 

omezení určité činnosti (uznání hodnoty, ač není přijata za vlastní), poznamenání 

(ovlivnění hodnotou) nebo rozvíjení (ztotožnění se s hodnotou) 

• Postoje - jsou vyjádřením vztahu v souvislosti s kladnými či zápornými pocity, 

týkajících se osob, věcí, jevů nebo problémů (např. postoj k práci) 

• Normy chování - nepsaná pravidla a zásady chování, kterými se skupina řídí v daných 

situacích a které jsou členy skupiny akceptovány. Mohou se týkat pracovní činnosti, 

stylu komunikace, chování k zákazníkovi atd. Jejich dodržování je odměňováno 

v podobě přátelského chování a participací na skupinových činnostech, naopak 

nedodržování je sankcionováno chladným vztahem a omezenou participací. Normy 

chování jsou dalším zásadním prvkem v organizaci, který určuje to, co se smí a co 

nesmí; jsou uvědomované a ovlivnitelné 
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• Artefakty materiální povahy - logo, architektura budov, vybavení firem, vyráběné 

produkty, výroční zprávy, reklamní předměty atd. 

• Jazyk - lidé v organizaci používají vlastní jazyk, ve kterém se odráží předpoklady, 

hodnoty a postoje zastávané organizací, je podstatný pro vzájemné porozumění 

v rámci organizace a pro spolupráci uvnitř firmy. Projevuje se v něm míra formálnosti 

a neformálnosti v organizaci; interně používané výrazy přispívají k integraci 

k organizaci a vytváření pocitu sounáležitosti 

• Historky - příběhy z minulosti, které se v minulosti odehrály; mají původ ve 

skutečných událostech, ale jsou většinou různě interpretovány a přibarvovány. Tyto 

příběhy jsou pro pracovníky atraktivní a dobře zapamatovatelné, proto jsou dalším 

z indikátorů kultury a také nástrojem jejího předávání 

• Mýty - specifické způsoby uvažování nebo výkladu, objasňující žádoucí či nežádoucí 

chování vorganizaci; nemají racionální základ, mohou mít podobu vyprávěných 

příběhů se smyšleným obsahem - např. pro zdůvodnění určitého jednání, které není 

v souladu s morálním kodexem atd. 

• Zvyky - přispívají k integraci a soudržnosti orgamzace; např. oslavy narozenin, 

vánoční večírky, zvyky uplatňované při řešení problémů 

• Rituály - typické a zažité způsoby chování, které mají symbolickou hodnotu; jsou od 

pracovníků očekávány - např. zdravení, určitá forma komunikace, pravidelné schůzky. 

Zabezpečují zavedené pořádky a posilují mocenské struktury 

• Ceremoniály - důkladně připravené slavnostní události, jež se konají při speciálních 

příležitostech; připomínají a posilují firemní hodnoty, vyzdvihují úspěchy a hrdiny, 

oslavují organizační kulturu 

• Hrdinové - jsou zosobněním základních hodnot organizace, protože potvrzují, že lze 

dosáhnout úspěchu; mají motivační funkci a poskytují modelové chování. Někteří 

hrdinové se rodí (např. T. Baťa) a ovlivňují organizaci na dlouhé období, jiní jsou 

hrdinové určitého okamžiku nebo období. Pokud nejsou přirození hrdinové, jsou uměle 

vytvářeni - např. pracovník roku atd. 
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Z tohoto přehledu vyplývá, že prvky organizační kultury lze považovat nejen za 

elementární částice organizační kultury, ale také svým způsobem indikují obsah 

organizační kultury. Zároveň slouží rovněž jako nástroj jejího předávání a vytváření. 

1.1.6 Struktura 

Z uvedených prvků můžeme odvodit také celou strukturu organizační kultury. 

Nejznámějším a nejčastěji citovaným modelem je ten, který definoval Edgar Schein (1992, 

str. 16-27). Schein rozdělil organizační kulturu do tří rovin, a to podle toho, jak jsou 

jednotlivé projevy kultury viditelné pro vnějšího pozorovatele a nakolikjsou ovlivnitelné. 

ARTEFAKTY / SYSTÉM SYMBOLU 
Logo, architektura, jazyk, obřady, rituály, 
oblečení, vnější projevy společenského styku 
atd. 

HODNOTY, NORMY, STANDARDY 
CHOVÁNÍ 
Pravidla společenského styku, hodnotové 
preference, zásady a pravidla pracovní 
morálky, podniková ideologie, loajalita 
k firmě, vztah k zákazníkům, partnerům ... 

ZÁKLADNÍ PREDPOKLADY 
VÝCHODISKA 

A 

Vztah k okolí, představy o povaze člověka, 
příčinách jeho jednání a povaze mezilidských 
vztahů; co je zdrojem a kdo je nositelem 
pravdy 

(viz také Bedrnová, Nový, 2004, str. 487) 

Vědomé a ovlivňovatelné 
Pro vnějšího pozorovatele viditelné, ale pro 
pochopení významů je nutná jejich 
interpretace 

Cástečně vědomé a do určité míry 
ovlivňovatelné 

Pro vnějšího pozorovatele částečně viditelné 

Nevědomé a spontánní 

Pro vnějšího pozorovatele neviditelné 

Schein považuje základní předpoklady za jádro, "esenci" kultury, která vzniká 

z opakované zkušenosti. Pakliže se nějaký způsob řešení ukáže jako správný, věříme, že 

takto věci fungují a vnímáme je jako realitu. Takto je pak také předáváme jako způsoby 

řešení problémů novým členům skupiny. Předpoklady jsou skupinově sdíleny a vzájemně 

posilovány a jejich změna je velice obtížná. 
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E. Schein dále rozdělil základní předpoklady do tří oblastí podle toho, čeho se týkají 

(Schein, 1992, str. 51-143): 

• Předpoklady vztahující se k adaptaci na vnější prostředí (nutnost udržení strategie, 

mise a vytyčených cílů - úkol hlavně pro vedoucí pracovníky) 

• Předpoklady vztahující se k interní adaptaci (základní předpoklady v oblasti jazyka a 

obsahu pojmů; oblast hranic skupiny a kritérií členství ve skupině; předpoklady 

týkající se distribuce moci v organizaci; představy o vztazích v rámci organizace -

míra blízkosti a formálnosti vztahů na pracovišti; otázky o trestech a odměnách 

v organizaci; ideologie organizace, včetně mise firmy ajejích cílů) 

• Předpoklady týkající se hlubších otázek a existenciálních problémů (předpoklady o 

podstatě reality, pravdy, času a prostoru; předpoklady týkající se podstaty člověka, 

jeho činnosti a vztahů) 

Kultura je podle Scheina výslednicí střetu vnějších, externích tlaků a vnitřního 

potenciálu. Výše zmíněné oblasti spolu úzce souvisí a řetězec vztahů mezi nimi vytváří 

podstatu organizační kultury. 

Scheinovým modelem organizační kultury je ovlivněná celá řada dalších autorů, kteří 

na něj navazují a dále jej pak rozpracovávají; jiní na strukturu organizační kultury nahlížejí 

jiným způsobem. Podobně jako Schein postupuje např. W. Hall (1995; uvedeno 

v Lukášová, Nový, 2002, str. 31), která rozlišuje "tři úrovně organizační kultury - první 

úroveň jsou artefakty a etiketa, druhá chování a jednání a třetí pak základní morální 

normy, názory a hodnoty". Tato úroveň je opět považována za jádro kultury, které 

determinuje správné a špatné a které je pro vnějšího pozorovatele neviditelné, zároveň 

však nejvíce rezistentní. 

Naopak dvě úrovně organizační kultury rozlišují J.P.Kotter a J.L.Hesket (1992, str. 5), 

kteří uvádí vzorce chování v organizaci a sdílené hodnoty. Podobně postupuje také G. 

Hofstede (1991; uvedeno v Lukášová, Nový, str. 30-31) ve svém cibulovém diagramu 

uvádí dvě roviny organizační kultury - jádrem kultury jsou podle něj hodnoty a na ně pak 

navazují tzv. praktiky. To je souhrnné označení pro symboly, hrdiny a rituály, které pak 
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Hofstede přirovnává ke "slupkám cibule" a které v různě viditelných vrstvách obalují jádro 

- hodnoty. 

C. Lundberg (1985; uvedeno v Lukášová, Nový, 2002, str. 31-32) specifikuje čtyři úrovně 

kultury, rozlišené podle míry abstraktnosti, a to artefakty, pravidla a normy chování, 

hodnoty a konečně předpoklady. 

Strukturu organizační kultury tedy chápe každý z autorů trochu jinak, nicméně 

shodným rysem ve všech modelech je tvrzení, že jednotlivé prvky organizační kultury jsou 

strukturované do několika vzájemně souvisejících rovin. Některé z nich jsou pozorovatelné 

(symboly, chování), další jsou pak vnějšímu pozorovateli nedostupné (základní 

předpoklady). Organizační kultura je tedy multidimenzionální. 

1. 2 Druhy organizační kultury 

Struktura organizační kultury je nesmírně složitá; jedná se o Jev, který je těžce 

postižitelný a z velké části také neuvědomovaný - proto není jednoduché jeho obsah 

poznat a pochopit. I z toho důvodu existuje celá řada typologií, jakožto nástroj užívaný 

k zpřehlednění a rozčlenění obsahu organizační kultury. Na druhou stranu, každá 

podniková kultura je specifická a originální, proto je každá typologie pochopitelně 

zjednodušující a omezující. Významná je ale v tom, že ukazuje určitý ideální model, 

kterému se je možné se přiblížit, nebo se ho naopak vyvarovat. Vytváření typologií je tedy 

užitečné z hlediska teoretického (slouží k prohloubení vědeckého poznání v této oblasti) i 

praktického (slouží zejména manažerům, aby jim pomohly porovnat obsah kultury v jejich 

organizaci s typickými případy, které reálně existují). 

Při vytváření různých typologií je vycházeno z předpokladu, že v rámci dané 

podnikové kultury existují základní prvky - způsob zaměstnávání pracovníků, způsob 

rozhodování, rozdělení pravomocí, proces hodnocení pracovníků a řízení kariéry, styl 

řízení, vztahy mezi lidmi, kontrolní mechanismy atd. Typologie je možné definovat 
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z mnoha úhlů pohledu - např. ve vztahu k organizační struktuře, ve vztahu k vlivu 

prostředí a reakci organizace na prostředí, ve vztahu k tendencím chování organizace atd. 

(Lukášová, Nový, 2002, str. 76). Níže uvádím některé z nich: 

Příkladem typologie definované ve vztahu k organizační struktuře je typologie R. 

Harrisona (1972) a Ch. Handyho (1989), kteří rozlišují čtyři základní typy (Lukášová, 

Nový, 2002, str. 76-78; Brooks, 2003, str. 223): 

• Kultura moci - v takové organizaci jsou jasně definovány vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti; v centru organizace má dominantní postavení jedinec (organizace 

,Jednoho muže"); organizační struktura má podobu pavučiny, přičemž vlákna 

pavučiny vedoucí ze středu znázorňují "paprsky" síly a vlivu. V podobné kultuře je 

málo byrokracie a důraz je kladen na vzájemnou komunikaci a důvěru. Jedná se o 

silnou a relativně pružnou kulturu, klíčovou úlohu úspěchu hrají osoby v centru 

organizace. Patří sem např. rodinné firmy. 

• Kultura rolí - založená na pravidlech, normách, plánech, postupech a racionalitě; role 

je charakterizována chováním, očekávaného od určité pozice, pevně dané popisem 

práce a vymezením pravomocí. Management firmy tvoří štít, který koordinuje činnosti 

nižších složek. Ve stabilním prostředí je tato kultura úspěšná, pro jednotlivce uvnitř 

firmy představuje bezpečí a jistotu, nevýhodou je ale pomalejší reakce na změny. Tato 

kultura je typická pro byrokratické organizace - např. státní správa, armáda. 

• Kultura úkolů - v popředí zájmu v podobné organizaci je plnění úkolů a to je přednější 

než formální postavení. Management se soustřeďuje na projekty, na výběr nejlepších 

pracovníků a týmů. Týmy mají silné pravomoci a jsou proto velice pružné; výsledky 

motivují kještě lepším výkonům a v organizaci panují dobré vztahy. Úspěch takové 

kultury se projevuje hlavně v dynamickém tržním a konkurenčním prostředí (např. 

reklamní agentury), problém však může nastat, pakliže dojde k omezení zdrojů a 

k poklesu morálky. 

• Kultura podpory osobností - vohnisku zájmu Je jedinec, kterého orgamzace 

maximálně podporuje. Očekává se od něj samostatnost a schopnost rozhodovat. 

Vztahy v rámci organizace jsou partnerské a nikdo nemá dominantní postavení. 

Typická pro organizace sdružující kvalifikované odborníky, např. právníky, lékaře. 
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Dalším příkladem je typologie F. Trompenaarse (1993), který vychází ze dvou rovin

orientace na úkoly vs. orientace na vztahy a hierarchie vs. rovnost. Jejich kombinací pak 

vzniknou čtyři typy kultury - kultura rodiny, kultura Eiffelovy věže, kultura řízené střely a 

kultura inkubátoru (Lukášová, Nový, 2002, str. 78-79). 

Jednou z nejznámějších typologií definovaných ve vztahu k vlivu prostředí je 

typologie T.E. Deala a A.A. Kennedyho (1982). Ti vydefinovali čtyři základní typy 

kultury, které se liší různým stupněm rizika ve vztahu k podnikovým činnostem a 

dynamikou, tj. rychlostí zpětné vazby ze strany trhu (viz Lukášová, Nový, 2002, str. 79-82; 

Berdnová, Nový, 2004, str. 501-503; nebo Tureckiová, 2004, str. 140): 

• Kultura drsných hochů - v organizacích, kde jsou silní jedinci a individualisté, kteří 

jsou ochotni podstupovat vysoké riziko, ale potřebují také velice rychlou zpětnou 

vazbu, zda je jejich činnost úspěšná nebo ne. Jsou to temperamentní společnosti, které 

se řídí heslem "všechno nebo nic". Úspěch determinuje autoritu, moc i popularitu; 

kariéra má podobu strmého vzestupu, stejně tak rychle však může pohasnout. Ve 

firmách panuje napětí a soupeřivost, osobní vztahy nemají v takových organizacích 

prostor. Fluktuace zde bývá vysoká. Objevuje se např. v zábavním průmyslu. 

• Kultura tvrdé práce - neboli kultura "chléb a hry", charakteristická pro organizace, kde 

je míra rizika nízká a potřeba zpětné vazby rychlá. Jsou to silné, extrovertní 

organizace, kde je kladen důraz na přátelství, aktivitu a týmovou práci. Verbální 

komunikace je intenzivní, oblečení neformální, oblíbené jsou různé příběhy a historky. 

Výrazným rysem je zaměření na zákazníka a jeho potřeby; důležitým prvkem jsou 

slogany, soutěže, setkání, tedy akce podporující motivaci a pocit sounáležitosti 

s firmou. Typická např. v organizacích typu McDonalď s. 

• Kultura sázky na budoucnost - neboli "analyticko-procesní kultura". Rizika 

rozhodování jsou velká, zpětná vazba naopak pomalá. Typickým představitelem jsou 

např. naftařské společnosti. Chybná rozhodnutí mohou společnost ohrozit, proto je 

rozhodování soustředěné a uvážené. Maximálně důležité jsou proto analýzy a 

prověřování. V takové organizaci není možné udělat rychlou kariéru, ale postupuje se 

po krůčcích. Zaměstnanci respektují autority, hierarchické uspořádání a jsou schopni 
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pracovat pod tlakem. Atmosféra je uvážlivá a pracovníci jsou na sobě závislí, emoce 

však nejsou projevovány. Oblečení bývá korektní, stejně tak jako firemní jazyk. 

• Procesní kultura - riziko je nízké a zpětná vazba minimální. Pracovníci se více 

soustředí na to, jak se věci dělají, než na to, co dělají, to znamená že cíle hrají 

podřadnou roli. Důležitou hodnotou je technická dokonalost, precizní postup, zaměření 

na detail. Velkou roli hraje mocenská hierarchie, oblečení a výše příjmu. Úspěch je 

těžce definovatelný, proto se hrdiny stávají spíše lidé na vysokých pozicích; každé 

povýšení je proto důkladně sledováno. Tradiční slavností je oslava dlouholetých výročí 

u firmy, emoce ale nejsou příliš projevovány. Taková kultura je funkční ve stabilním 

prostředí aje typická např. pro banky a pojišťovny. 

Rozdělení organizací podle toho, jak reagují na požadavky prostředí nabízí také např. 

Ansoffova typologie (kultura stabilní, reaktivní, anticipující, prozkoumávající a tvořivá), 

typologie R.E. Milese a C.C. Snowa (rozlišují organizace typu průzkumník, obránce a 

analyzátor) nebo typologie R.E. Quinna a jeho kolegů (J. Rohrbaugh, K.S. Cameron). 

Jejich model soupeřících hodnot je opět kombinací dvou dimenzí - flexibilita vs. kontrola 

a interní vs. externí zaměření. Jednotlivé typy kultury jsou charakterizovány cíli, ke kterým 

organizace směřuje a nástroji, kterými k daným cílům směřuje. Charakteristickými typy 

jsou pak kultura klanová, hierarchická, adhokratická a tržní. Tato typologie vychází 

z organizačních hodnot a priorit, z atmosféry a ze stylu vedení. 

Další skupina typologií se snaží postihnout základní vzorce chování, které se projevují 

ve vztahu k trhu a jiným organizacím. Sem patří např. kompasový model W. Hall (1995). 

Tento model postihuje charakteristické vzorce chování typické pro národní kulturu i pro 

kulturu jednotlivých organizací. Byl vytvořen jako návod pro společnosti, které fungují 

v partnerských vztazích a mohou se ocitnout v situaci, kdy je zapotřebí pochopit a 

zvládnout kulturní rozdíly. Takovou situací může být fúze nebo akvizice (Lukášová, Nový, 

2002, str. 84). 

Do této skupiny patří dále typologie organizačního charakteru W. Bridgese (1992; uvedeno 

v Lukášová, Nový, 2002, str. 90-94). Autor zde vymezuje šestnáct typů organizačního 

charakteru na základě analogie mezi chováním organizace a chováním jedince. Vychází při 
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tom z šestnácti osobnostních typů podle dotazníku MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). 

Bridgesův dotazník staví na čtyřech dvojicích protikladných tendencí: 

• Extrovertní / introvertní organizace (orientace navenek nebo dovnitř) 

• Smyslové / intuitivní vnímání Gakjsou získávány informace) 

• Analytické / citové zpracování Gak jsou zpracovány informace, jakým způsobem 

dochází k hodnocení a rozhodování) 

• Usuzování / vnímání Gaké v organizaci převažují tendence - funkce hodnotící nebo 

funkce vnímání) 

Velice zajímavá je také teorie "krychle 2S" R. Goffeeho a G. Jonese (1998; uvedeno 

v Lukášová, Nový, 2002, str. 94-97). Autoři definují obsah kultury z pohledu vztahů, které 

uvnitř organizace existují a nakolik tyto vztahy ovlivňují efektivitu organizace. Základem 

této typologie jsou dvě dimenze - sociabilita (míra přátelství mezi členy organizace) a 

solidarita (soudržnost, po stavená na společných úkolech, zájmech a sdílených cílech). 

Kombinací těchto dimenzí opět vznikají čtyři typy kultury, které mohou být ve své formě 

pozitivní i negativní (tj. obsah může být ve vztahu k efektivitě produktivní i 

kontraproduktivní): 

• Síťová kultura / vysoká míra sociability, nízká úroveň solidarity 

• Námezdní kultura / vysoká úroveň solidarity, malá míra sociability 

• Fragmentární kultura / nízká úroveň sociability i solidarity 

• Pospolitá kultura / vysoká míra sociability i solidarity 

Odlišné rozdělení podnikové kultury přináší typologie K. Vriese a D. Millera 

(Bedrnová, Nový, 2004, str. 503), kteří využili svých psychologických poznatků a 

vydefinovali několik patologických kultur označujících zejména nepříznivé stavy jedinců. 

Takové typy kultury jsou neefektivní a jejich existence signalizuje problém v řízení a 

managementu. Je to kultura paranoidní, nátlaková, dramatická, depresivní nebo schizoidní. 

Toto pochopitelně není celý výčet všech dosud vytvořených typologií, existuje celá 

řada dalších, vytvořených v různém, mnohdy zcela specifickém kontextu. 
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Chtějí-li vedoucí pracovníci ale poznat obsah kultury ve své organizaci, nestačí jen 

jejich subjektivní odhad. Pro přesnou informaci o podnikové kultuře je zapotřebí ji 

diagnostikovat. Tato situace nastává například při tvorbě podnikové strategie, při plánování 

fúzí nebo při diagnostice nízké výkonnosti podniku. Diagnostika organizační kultury by 

měla probíhat na úrovni vědeckého výzkumu, což znamená nutnost zvážit jednak 

teoreticko-metodologická východiska (např. volba výzkumného přístupu, volba 

teoretického konceptu kultury, úroveň zkoumaného jevu, volba zkoumaných prvků 

organizační kultury atd.), ale samozřejmě také nutnost zvolit vhodnou výzkumnou metodu 

(kvalitativní nebo kvantitativní výzkumné postupy). V neposlední řadě sem pak patří 

vymezení jednotky analýzy a volba způsobu zpracování dat. Diagnostika organizační 

kultury je velice náročná a obvykle bývá zpracovávána odbornými firmami (Lukášová, 

Nový, 2002, str. 98-109). 

1.3 Vztah kultury k řídicím procesům organizace 

Organizační kultura je velice důležitým prvkem každé orgamzace; Je jakýmsi 

"vláknem", který spojuje všechny části podniku dohromady. Je proto těsně spjata s řídicími 

procesy v organizaci a zároveň i významnou determinantou efektivnosti. Kultura působí na 

chování lidí uvnitř organizace a samozřejmě má vliv i na chování organizace navenek. 

Pozitivní vliv však můžeme očekávat pouze tehdy, je-li firemní kultura dostatečně silná. 

Jaké atributy musí mít taková firemní kultura? 

1.3.1 Silná podniková kultura 

Zásadní charakteristikou silné firemní kultury je schopnost působit na všechny 

podstatné firemní jevy a procesy. Nejdůležitějším kritériem je její jasnost a zřetelnost -

jednotlivé oblasti musí být komunikovány přehledně a srozumitelně všem zaměstnancům 
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bez rozdílu zastávané pozice v rámci firemní hierarchie. Podnikovou kulturu musí tvořit 

logicky ucelený celek hodnot, standardů a norem, který je rozšířen a zakotven v rámci 

celého organizačního systému (Bedrnová, Nový, 2004, str. 489). Dosáhnout jednotné 

podnikové kultury je obtížné zejména ve složité a diferenciované organizační struktuře, 

proto je zapotřebí neustále zdůrazňovat podnikové cíle a priority, přičemž cesta kjejich 

dosažení musí být akceptovatelná pro všechny pracovníky. 

Silná organizační kultura pak přináší řadu výhod nejen pro organizaci, ale i pro 

jednotlivce. Organizace se silnou kulturou je pro její členy přehledná a srozumitelná, což 

usnadňuje každodenní život a jednání lidí. Vnímání a myšlení jejích členů je v souladu, což 

vytváří příznivé podmínky pro komunikaci uvnitř firmy - existuje zde jasná komunikační 

síť, díky čemuž jsou redukovány konflikty. Jednotná komunikace také urychluje 

rozhodování a umožňuje rychlejší a snazší dosažení konsensu v názorech a řešení 

konfliktních situací. Vzhledem ke společnému přesvědčení všech členů mají veškeré 

projekty a plány všeobecnou podporu a proto se usnadňuje jejich realizace a implementace. 

Lidé v organizaci sdílejí společné hodnoty a normy, proto je možné redukovat určité prvky 

formální kontroly pracovního jednání. Lidé směřují ke společným cílům, ztotožňují se 

s vizí a to významně přispívá k motivaci a posílení týmového ducha uvnitř organizace. 

Pracovníci tak nejen přispívají ke splnění cílů v rámci své vlastní práce, ale snaží se dobře 

reprezentovat podnik i navenek, což se samozřejmě pozitivně odráží také v Image 

organizace v očích veřejnosti. Společnost je stabilní; pracovníci jsou loajální, pociťují 

sounáležitost s organizací a nemají důvod odcházet - nízká fluktuace je proto průvodním 

jevem silné podnikové kultury (Bedrnová, Nový, 2004, str. 491-493). 

Výše uvedená fakta naznačují, že podniky se silnou organizační kulturou fungují 

efektivně. Výzkumy ale ukazují, že ne vše může být hodnoceno takto pozitivně a nastiňují 

nám i nevýhody silné organizační kultury. Pakliže je totiž interní hodnotový systém příliš 

zakořeněn a stabilizován, organizace se stává uzavřenou. Jakékoliv signály zvenčí jsou 

přehlíženy a ignorovány a podnik se stává rezistentním vůči změnám. Společnost je 

fixována na svou úspěšnou minulost a nové myšlenky a postupy zde nenachází uplatnění a 

jsou odmítány, což má v důsledku vliv na výkonnost podniku. Komplikace nastávají při 
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implementaci nových organizačních uspořádání a zavádění nových postupů, které jsou 

v rozporu se současnou kulturou. Organizace se stává strnulou a nepřizpůsobivou, což 

snižuje její stabilitu a redukuje jistotu, kterou svým zaměstnancům doposud přinášela. 

Veškerá kritika současného stavu je odmítána a existují zřetelné snahy o vynucení 

konformity (Bedrnová, Nový, 2004, str. 493-494). 

Shrneme-li uvedené pozitiva a negativa silné podnikové kultury, jednoznačně vyplývá, 

že silnou podnikovou kulturu charakterizuje podpora tvořivosti pracovníků, tolerance 

případných dílčích neúspěchů a zejména uznání faktu, že existují různé varianty a cesty 

k dosažení společných podnikových cílů. 

1.3.2 Podniková kultura a strategie 

Firemní strategie je jedním z klíčových prvků úspěchu nebo neúspěchu podnikání. 

Strategie definuje dlouhodobé, obecné a komplexně pojaté cíle organizace; představuje 

tedy jakýsi rámec sjednocující cíle, priority a činnosti v organizaci. Proces tvorby strategie 

zahrnuje strategickou analýzu, jejímž cílem je zjištění všech vnějších a vnitřních faktorů, 

které na podnik působí a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. Patří sem 

jednak analýza okolí v nejširším pojetí (faktory ekonomické, politické, sociální a 

technologické), tak i analýza odvětví, ve kterém organizace působí a bezprostřední 

konkurence. Analýza vnitřních zdrojů je zaměřena na hmotné a nehmotné statky, finanční 

a lidské zdroje. Následně je provedena syntéza výsledků, nejčastěji prostřednictvím SWOT 

analýzy2, kdy jsou identifikovány silné a slabé stránky podniku a ty jsou následně 

konfrontovány s příležitostmi v okolí podniku. Na základě takto získaných výsledků je 

zpracováno několik alternativ strategie a z nich je pak vybrána ta nejvhodnější a optimální 

varianta. Výběr strategie představuje složitý proces, ve kterém jsou posuzována kritéria 

2 SWOT analýza = analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, jimž musí organizace čelit; 
používá se v případě analýzy týkající se potřeb podniku a podnikání, podnikové kultury a faktorů vnějšího a 
vnitřního prostředí (Armstrong, 2002, str. 68) 

- 25 -



vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti dané strategie. Zvolená strategie je pak 

implementována, tzn. uvedena do reálného života (Lukášová, Nový, 2002, str. 41-46). 

Výše uvedený proces tvorby a implementace strategie je pochopitelně zjednodušený a 

v reálném prostředí mnohem komplexnější. Jak ale tyto procesy ovlivňuje organizační 

kultura? Jestliže vyjdeme z definice kultury jako ze způsobu, jak se u nás věci dělají... (viz 

kapitola 1.1.3), je zřejmé, že kultura s podnikovou strategií úzce souvisí. 

Jak uvádí Lukášová, Nový (2004, str. 46-50), patrný vliv se projevuje již v první fázi, 

tj. v potřebě formulace, případně reformulace strategie organizace. Aktivita zde přichází od 

vrcholového managementu, která závisí na jeho znalostech, ale také na charakteru 

informací o okolním prostředí, které si vedení chce opatřit - klíčové jsou tady základní 

předpoklady, které manažeři sdílí. V tomto bodě může představovat nebezpečí velice silná 

podniková kultura, která může způsobit již výše zmíněnou rezistenci vůči změnám okolí a 

navození pocitu, že změna strategie není nutná. 

Základní předpoklady sdílené managementem ovlivňují také druh informací, které jsou 

v organizaci preferovány. Determinantou výběru je tzv. "selektivita vnímání", díky které 

lidé směřují k takovým informacím, které odpovídají jejím názorům, hodnotám a 

postojům. Pakliže jsou základní předpoklady sdíleny, fungují zároveň jako kulturní filtr, 

který ovlivňuje výběr informací z vnějšího i vnitřního prostředí. Podobně pak dochází ke 

zpracování a interpretaci vybraných informací, to znamená že zvolená kritéria zpracování a 

interpretace odpovídají základním hodnotám a způsobu myšlení. V případě silné a zdravé 

podnikové kultury jsou informace interpretovány shodně a stejné vnímání přispívá 

k efektivní komunikaci a eliminaci konfliktů. V kultuře, kde jsou hodnoty sdíleny, se také 

snáze dosahuje konsensu při formulaci a výběru nové strategie. Pakliže je podniková 

kultura slabá, prosazují se individuální hodnoty jednotlivých manažerů a hledání shody je 

namáhavé a složité. 

Samotná implementace strategie pak závisí na tom, zda je její obsah v souladu s 

obsahem organizační kultury. Jestliže v souladu nejsou, vzniká riziko odporu vůči realizaci 

nově zvolených strategických záměrů, což může úspěch strategie zásadně ovlivnit. 
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Vztah strategie a kultury působí i opačným směrem. Je-li zvolená strategie jasně a 

srozumitelně komunikována zaměstnancům, jestliže je úspěšně implementována, lidé se 

s ní ztotožní a stává se z ní způsob, jak se u nás věci dělají. Vzniká tak kultura, která 

odpovídá strategii organizace. Úspěšná strategie je pak něčím, co zprostředkovává členům 

organizace potřebné informace o cílech a hodnotách, co jim dodává jistotu a motivaci. 

Soulad mezi obsahem strategie a obsahem kultury je determinantou úspěšnosti podniku. 

1.3.3 Podniková kultura a koordinace 

Dalším z významných řídicích procesů, do kterého může zasáhnout vliv podnikové 

kultury je koordinace. Cílem koordinace v procesu řízení je sladit jednotlivé části a procesy 

v podniku tak, aby bylo dosaženo hlavních cílů. K tomuto účelu organizace používá tzv. 

"strukturní nástroje koordinace", kterými se podnik snaží "dosáhnout žádoucího jednání u 

všech členů a skupin v rámci organizace" (Bedrnová, Nový, 2004, str. 513). Tyto nástroje 

se v praxi objevují v podobě různých plánů, pokynů, směrnic atd. Nebezpečí však tkví ve 

správné interpretaci těchto nástrojů, protože ta probíhá zejména subjektivně. Čím více jsou 

pravidla koordinace, resp. nástroje koordinace všeobecnější a abstraktnější, tím vyšší je 

riziko odlišné interpretace. Naopak snaha o podrobné a co možná nejkonkrétnější pokyny 

sice eliminuje předchozí riziko, na druhou stranu zde dochází k omezení kreativity 

zaměstnanců. A právě zde je možné využít "nestrukturní nástroj podnikové koordinace". 

Tuto funkci může plnit silná a jednotná podniková kultura, kterou charakterizuje 

všeobecná shoda a souhlas s podnikovými cíli a prioritami. Základní konsensus, který 

panuje na všech úrovních organizační struktury potom usnadňuje cílově konformní 

jednání členů organizace tím, ze všeobecné hodnoty a normy jsou sdílené všemi a 

přesahují případné individuální zájmy a cíle (Bedrnová, Nový, 2004, str. 514). 
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1.3.4 Podniková kultura, adaptace a integrace 

Adaptační proces je program, který má za úkol usnadnit a urychlit proces seznámení 

nového pracovníka s jeho novými úkoly, ale také s organizací jako s celkem včetně její 

kultury. Vstoupí-li nový zaměstnanec do organizace, vstupuje zároveň do socializačního 

procesu (Lukášová, Nový, 2004, str. 38), během kterého poznává hodnoty, normy a 

vzorce chování, které jsou vorganizaci uznávané a očekávané a které jsou naopak 

nepřijatelné. Je to velice důležitý proces, který je zásadní pro budoucí existenci a 

fungování nového zaměstnance, proto mu organizace věnují náležitou pozornost - chtějí-li, 

aby byla adaptace úspěšná. Adaptační proces v takových organizacích obsahuje nejrůznější 

školící programy, koučování, orientační brožury atd. Zaměstnanci se adaptují rovněž 

prostřednictvím neformálních procesů - pozorováním, dotazováním, metodou pokus -

omyl. Délka adaptačního procesu se liší v závislosti na míře propracovanosti tohoto 

programu, na síle organizační kultury a také na tom, s jakou individuální kulturou daný 

zaměstnanec do organizace vstupoval. Rozhodující vliv má také kvalita výběrového 

procesu ze strany organizace a cílenost výběru ze strany jedince. Může se ovšem stát, že se 

jedinec s firemní kulturou neztotožní; v takovém případě může být až propuštěn. Jiná 

situace nastává, jestliže se jedinec z nejrůznějších důvodů (např. finanční, existenční) 

přizpůsobí pouze navenek, ale vnitřně se s kulturou organizace neztotožní. K.A.Golden 

definoval čtyři typy vztahu jedince k organizační kultuře (1992; uvedeno v Lukášová, 

Nový, 2002, str. 38-39): 

• Jednoznačné dodržování - pracovník je plně ztotožněn s normami organizace a tomu 

odpovídá i jeho chování; firemní kultuře věří a je přesvědčen o její efektivitě 

• Napjaté dodržování - chování jedince koresponduje se vzorci chování a zdánlivě 

působí dojmem věrnosti; uvnitř ale pociťuje výhrady vůči určitému prvku firemní 

kultury, což se projevuje např. vtipkováním na úkor organizace atd. 

• Utajené nedodržování - jedinec navenek projevuje souhlas s hodnotami a normami 

dané kultury, uvnitř s nimi však nesouhlasí a skrytě je nedodržuje, zejména 

v okamžicích kdy to pro něj neznamená ohrožení jeho vlastní pozice ve firmě 
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• Otevřené nedodržování - jedinec otevřeně nedodržuje firemní hodnoty a normy a to 

tehdy, mají-li pocit bezpečí a vědí že je nepostihne žádný trest 

Také integrační proces znamená určitý typ harmonizace v rámci organizace, obdobně 

jako koordinace znamená specifickou formu spojení jednotlivých částí v celek. Integrace 

se snaží eliminovat individuální snahy o prosazování zájmů jednotlivců nebo oddělení 

v rámci organizace. Podniková kultura působí v tomto případě jako spojovací činitel, který 

udržuje všechny existující subsystémy pohromadě tím, že reprezentuje společné a všem 

nadřazené základní organizační hodnoty a normy. Z nich se odvíjí společné podvědomí 

"my", zatlačující do pozadí osobní zájmy ,Já". Podmínkou završení a trvalého udržení 

vnitřní integrace podniku, o které usiluje management, je identifikace všech členů 

s nejvyššími cíli a prioritami organizace. Je-li člověk identifikován s organizací, staví 

podnikové cíle nad své vlastní, stává se loajálním (Bedrnová, Nový, 2004, str. 515-516) 

E. Bedrnová a I. Nový vyjádřili proces identifikace pracovníků s podnikovými cíli a 

hodnotami (1994) následovně: 

Internalizace 
... 

Odmítnutí 

přirozená adaptace indoktrinace selektivní kalkulovaná přinucení a 

identifikace (optimální varianta) 

cíle, normy a hodnoty podniku 

korespondují s individuální hierarchií 

identifikace identifikace sankce 

individuální hierarchie hodnot, cílů a norem 

je v rozporu s organizační strukturou 

Podniková kultura je fenomén, který má aktivní vliv na řídicí procesy, přičemž určující 

je síla podnikové kultury. Organizační kultura ovlivňuje zejména individuální jednání, 

interakci mezi spolupracovníky, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými; ze všech oblastí 

podnikového řízení má proto nejblíže k personálnímu managementu. Jedním ze základních 

poslání personálního managementu je cílené ovlivňování vědomí a jednání členů 
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organizace v zájmu dosažení podnikových cílů. Z toho vyplývá, že organizační kultura a 

personální management spolu velmi úzce souvisí. E. Bedrnová a 1. Nový (2004, str. 519-

520) vymezili vztah mezi těmito veličinami z hlediska dvou přístupů: 

• Organizační kultura je nadřazená personálnímu managementu i ostatním subsystémům 

podniku, určuje jeho obsah, formu i charakter. Personální management je pak 

nástrojem nejen utváření, ale i prosazování a přenosu podnikové kultury. To se děje 

prostřednictvím všech jednotlivých činností a procesů, jako např. vhodný výběr a 

přijímání pracovníků, kteří jsou ochotni akceptovat a přijmout za své zásady 

podnikové kultury; cílený a propracovaný adaptační proces, jehož cílem je osvojení si 

podnikových hodnot a norem atd. Tento přístup odpovídá interpretativnímu pojetí 

podnikové kultury, protože zde podnik jako celek představuje podnikovou kulturu. 

• Organizační kultura představuje jeden z klíčových nástrojů, které používá personální 

řízení k prosazení a dosažení podnikových cílů. Důraz je zde kladen na dílčí personální 

činnosti a procesy s tím, že podniková kultura může mít pozitivní vliv při jejich 

realizaci. Prostřednictvím jasně komunikovaných hodnot, norem a symbolů se 

organizace snaží přivést zaměstnance k žádoucímu jednání. Personální management je 

primární, zatímco principy, normy a hodnoty podnikové kultury jsou z něho odvozené. 

Tento přístup koresponduje s objektivistickým a funkcionálním pojetí firemní kultury a 

chápe jí tak jako jeden z mnoha subsystémů. 

V obou případech jsou nositeli organizační kultury jak personální manažeři, kteří jí 

zajišťují systémově a koncepčně, tak i linioví manažeři, kteří kulturu realizují v praxi a 

předávají ji svým podřízeným. ledním z nástrojů využívaným vedoucími pracovníky je 

technika MBW A (managing by walking around), která předpokládá intenzivní pohyb mezi 

zaměstnanci a vysvětlování dění v organizaci, každodenní hodnocení práce zaměstnanců a 

objasňování základních principů firemní kultury (Tureckiová, 2004, str. 144). 

1.4 Změna organizační kultury 
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Proces formování podnikové kultury je, jak již bylo výše řečeno, náročný a 

dlouhodobý. Přesto se mohou objevit okolnosti, na jejichž základě vyvstávají úvahy o 

změně kultury. Tyto situace nastávají například během fúze nebo akvizice, mění-li se 

postavení podniku na trhu, předmět jeho podnikání nebo jeho velikost; stejně tak existuje-li 

nesoulad mezi stávající kulturou a strategicky potřebnou kulturou (Šigut, 2004, str. 44). 

Otázkou ale zůstává, nakolik je možné již pevně ukotvenou kulturu změnit. V odborné 

literatuře můžeme opět nalézt řadu názorů - od tzv. kulturnich inženýrů, kteří pragmaticky 

obhajuji možnost rychlé a relativně snadné změny (v důsledku objektivistického přístupu 

k organizační kultuře - zdůraznila L.Š.) až po tzv. kulturalisty, kteří v interpretativnim 

duchu vycházi z teze, že podniková kultura vzniká spontánně a měnit ji nelze. Zlatou 

středni cestu představuje názor, že podnikovou kulturu měnit lze, ovšem ne rychle a naráz. 

Zastánci této teze prosazuji metodu systematického posilováni pozitivnich a vytěsňováni 

negativnich prvků kultury (Šigut, 2004, str. 43-44; Bedrnová, Nový, 2004, str.496). V praxi 

se potom lze setkat s těmito čtyřmi základními přístupy ke kulturní změně: 

• Agresivní přístup - často využíván fúzujícími společnostmi, kteří přebírají firmy menší 

nebo méně úspěšné, než jsou ony sami. Cílem je vymazat a svrhnout starý kulturní 

"režim" přes noc, dochází tak k násilné změně kultury, a to jakýmkoli způsobem; 

nezáleží na tom, zda jsou přijatá opatření populární. Změna je dosažena vytvořením 

strachu mezi zaměstnanci - od nich je očekáváno přijetí nové kultury, protože musí. 

Tento postup je příznačný nedostatkem času a respektu pro minulost fúzované 

orgamzace 

• Smířlivý přístup - citlivé prezentování nové kultury bez zásadnějšího vnějšího tlaku. 

Očekává se, že zaměstnanci sami změní názor a přijmou kulturu za svou. Tento způsob 

nevyvolává konflikt, nicméně hrozí zde riziko, že pracovníci jemný náznak 

nerozpoznají a vnitřně změnu nepřijmou 

• Korozivní přístup - politický přístup, jehož úspěch závisí na podpoře neoficiálních 

subjektů moci a síly. Stačí získat na svou stranu ty správné osoby a změny v organizaci 

pak přijdou samy. Problém však nastává, pokud se tyto osoby postaví proti změně 

• Školící přístup - cílem je naučit zaměstnance nové kultuře pomocí plánovaných kurzů 

a školících programů. Výhodou je sdělování obsahu nové kultury napříč celou 
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organizací; styl komunikace musí být ale zvolen velice pečlivě, aby nebyl vnímán jako 

propaganda - což může vést až k odmítnutí kulturních změn 

Před samotnou změnou organizační kultury je zapotřebí zanalyzovat současný stav 

kultury a formulovat základní body strategicky potřebné kultury. Tyto dvě proměnné musí 

být následně porovnány a současně by mělo dojít k odhadu případných rizik a komplikací. 

Teprve poté je možné určit podstatu a rozsah změny. Naprosto klíčovou roli v procesu 

změny podnikové kultury hraje podpora a jednotný přístup vrcholového managementu, 

posílený o souhlas majitelů podniku (Tureckiová, 2004, str. 146). Linioví manažeři jsou 

pak ti, kteří mohou svými postoji a názory působit na zaměstnance, přesvědčit je o 

správnosti probíhající změny, motivovat je a komunikovat vizi nové podnikové kultury. M. 

Tureckiová zmiňuje možnost využití efektu "sněhové koule", tj. "trpělivým a soustavným 

vysvětlováním a přesvědčováním získat pro změnu další zaměstnance; ostatní se přidají, 

nebo z firmy stejně odejdou" (2004, str. 147). 

Změna organizační kultury může nastat spontánně - v této souvislosti je v literatuře 

často uváděn Dyerův cyklus podnikové kultury (W.G. Dyer, 1985, uvedeno v Bedrnová, 

Nový, 2004, str. 497), kdy dochází k zpochybnění stávající firemní kultury, vytvoření 

stínové kultury a konfliktu mezi starou a novou kulturou. Tento způsob změny kultury 

však může organizaci vážně ohrozit. 

Procesy metodické a řízené změny organizační kultury mohou být vyjádřeny různými 

modely. Tříetapový model zpracovaný K. Lewinem (1947) a dále rozpracovaný Scheinem 

definuje jednotlivé kroky zmíněného procesu takto (Schein, 1992, str. 298-303): 

• Rozmrazení - vytvoření prostředí motivovaného ke změně a zároveň poskytnutí určité 

psychologické podpory tím, že je možné změnu zvládnout, nastínit nové postoje a 

zásady 

• Zavedení změny seznámení se s novými hodnotami, postoji a zásadami; jejich 

realizace v praxi 

• Zamrazení - stabilizace nového kulturního modelu 
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Procesem řízené a postupně zaváděné změny se zabývají také např. Pfeifer a 

Umlaufová (1993), kteří jej vyjadřují prostřednictvím vzorce (Tureckoivá, 2004, str. 146). 

Přes existenci různých modelů, které se v literatuře objevují, sledují všechny společnou 

rovinu - východiskem je poznání firemní kultury, pokračuje se vizí její změny a pak jsou 

prováděny určité zásahy do této kultury. Změna firemní kultury se může v zásadě odehrát 

přístupem shora dolů nebo zdola nahoru. V praxi je podle Z. Šiguta doporučeno postupovat 

ke změně v několika časových dimenzích (2004, str. 50): 

• V krátkodobé perspektivě je vhodné vycházet z kulturně-inženýrského přístupu, to 

znamená aplikaci razantních změn v nejsvrchnější vrstvě organizační kultury (design, 

ceremoniály, symboly, logo atd.) 

• Ve střednědobém horizontu jsou přenášeny změny do individuálních hodnotových 

vzorců; jsou používány nástroje zejména v oblasti mezilidských vztahů 

• V dlouhodobé perspektivě jde o "naladění zaměstnanců na stejnou vlnu", čehož je 

dosahováno prostřednictvím účinné práce s mýty, historkami a systémem neformální 

komunikace. V této fázi je nutné sladit novou podobu hmotných prostředků podnikové 

kultury s novými žádoucími individuálními hodnotovými profily a tuto souvislost dále 

stabilizovat a upevňovat. 

Základním kritériem úspěchu změny podnikové kultury je její posloupné a pomalé 

uskutečňování; zabezpečení maximální informovanosti všech členů organizace a zřejmá 

podpora vrcholného vedení. Nové zásady podnikové kultury musí být zveřejněny a 

formalizovány, nejlépe zpracováním do písemné podoby. 

1.5 Kultura mezinárodní organizace 

Z předchozích poznatků můžeme definovat organizaci jako seskupení určitého počtu 

lidí, kteří si vytváří vlastní systém hodnot, norem a vzorců chování a ten ve větší či menší 

míře společně sdílejí. Národní kultura, jakožto nositel základních kulturních vzorců, může 
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podstatným způsobem ovlivnit charakter i výslednou podobu podnikové kultury, stejně tak 

jako chování a jednání členů organizace. 

Existuje opět celá řada tezí, který z výše uvedených jevů má silnější vliv. Jak uvádí 

Bedrnová a Nový, jedna z nich říká, že národní kultura silně ovlivňuje kulturu podnikovou, 

která je tedy ve své finální podobě reflexí národní kultury. Druhý přístup vychází 

z opačného předpokladu, že podniková kultura je plně samostatná a nezávislá, disponuje 

vlastním obsahem a formou a širší národně-kulturní prostředí nikterak neodráží. Třetí 

koncepce uznává existenci relativně samostatných podnikových kultur, které ovšem 

vyrůstají na základě kulturních vzorců dané národní kultury, přičemž hranice mezi oběma 

rovinami jsou jasně definovány. 

Národní i podniková kultura jsou tedy dvě samostatné rovmy, které se ale vzájemně 

ovlivňují. V případě, že se jedná o mezinárodní organizaci si pak navíc současně konkurují 

(2004, str. 527-530). 

Řízení v mezinárodní organizaci je s ohledem na mezinárodní pracovníky do značné 

míry specifické. Nejen, že řízení kulturně rozmanitých pracovníků je náročnější, ale 

předpokládá též základní znalost různých společenských systémů a legislativy. Další 

komplikací v mezinárodním řízení je pak komunikace. Speciální charakteristiky 

mezinárodního personálního řízení vystihl D.P. T orrington (1994; uvedeno v Armstrong, 

2002, str. 138) pomocí tzv. ,,7K": 

• Kosmopolitismus - tendence stát se členem nadnárodní skupiny a být neustále v 

pohybu 

• Kultura - široký kulturní rozptyl 

• Komunikace - nastavení vhodného komunikačního systému v rámci všech částí 

orgamzace 

• Kompenzace - nutnost vzít v úvahu specifické požadavky na odměňování a benefity 

pro expatrianty 

• Konzultace - požadavek odbornosti 

• Kompetence - schopnost pracovat bez ohledu na hranice 

• Koordinace - zabezpečit co možná nejužší spolupráci mezi všemi částmi organizace 

- 34-



Otázku vztahu národní a podnikové kultury je nutno zvážit již při volbě podnikové 

strategie. V prostředí mezinárodní organizace se střetává řada různých národních kultur, ať 

již se jedná o zaměstnance uvnitř organizace nebo o vnější partnery. Efektivní řídicí 

nástroje a techniky potom předpokládají zvládnutí základního rámce multikulturního 

kontextu. V souvislosti s volbou podnikové strategie3 můžeme definovat několik přístupů 

k formulaci organizační kultury mezinárodních organizací (volně podle Bedrnová, Nový, 

2004, str. 531-535): 

• Polycentrická podniková kultura - vychází z předpokladu, že v rámci mezinárodní 

organizace vystupují jednotlivé pobočky jako nezávislé subjekty. V každé jedné zemi, 

v níž pobočka působí, je ponechán volný prostor pro utváření specifických subkultur, 

které vyrůstají z jednotlivých národních kultur. Tato strategie předpokládá 

osamostatnění poboček včetně vytvoření vlastního řídicího systému, který odpovídá 

mentalitě daného kulturního prostředí. Zvláštní důraz musí být kladen na rozvoj 

lidských zdrojů, z velké části tvořených místními zaměstnanci. Klíčovým a 

stabilizujícím faktorem pro úspěch této strategie je ale zajištění jednotné vize a 

konsensu v podstatných oblastech. K tomuto účelu přispívají nejrůznější integrační 

aktivity (např. rotace práce mezi zeměmi, jmenování mezinárodních dozorčích orgánů, 

sestavování mezinárodních týmů); tato opatření podporující vzájemnou komunikaci 

jsou ale poměrně nákladná a obtížná na realizaci. Přes to všechno přináší podobné 

uspořádání mnoho výhod. Decentralizovaný model je velice flexibilní a charakterizuje 

ho pružné jednání a rychlá reakce na změny. Spojení různých subkultur s sebou přináší 

vyšší množství variant řešení problémů a podporuje kreativní jednání. 

• Globální podniková kultura - předpokladem je přenos základních prvků organizační 

kultury mateřské firmy do všech dceřinných poboček v různých zemích, přičemž tyto 

nejsou považovány za nositele vlastní podnikové kultury (vycházející z národní 

kultury). Východiskem a základnou je zde jednotná a společná kultura mateřské 

organizace, která tvoří rámec všech řídicích procesů. Tato kultura musí být především 

velice silná, jasná a jednoznačně sdělitelná, zároveň musí být akceptovatelná všemi 

filiálkami - proto musí být voleny oblasti působení organizace velice citlivě. Pakliže je 

3 Zdroje uvádí dvě základní strategie - multilokální a globální. Tyto strategie korespondují se dvěmi níže 
uvedenými přístupy k tvorbě organizační kultury 
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budována nová pobočka, šance prosadit jednotnou organizační kulturu je mnohem 

vyšší než v případě převzetí již existující firmy. Tato strategie oproti předchozímu 

přístupu posiluje centralistické tendence a jejím předpokladem je převzetí všech 

centrálních norem, zásad a pravidel. Tyto však nemusí být natolik pružné, aby 

umožnily rychlou reakci na případné změny na trhu. Negativem jsou i vyšší náklady, 

vynakládané na přesuny a odměny pro vedoucí pracovníky, kteří většinou pochází 

z mateřské organizace. Globální uspořádání se nicméně vyznačuje velice efektivní a 

spolehlivou komunikační sítí. Další výhodou je stabilita jednání pracovníků díky 

standardizovanému systému podnikové kultury, stejně tak jako jednotná image 

mezinárodní organizace Gednotné symboly - logo, značka atd.). Koordinace v rámci 

globální firmy je snazší, rychlejší a levnější. 

• Geocentrická podniková kultura - kombinací výše uvedených extrémních přístupů 

vzniká další varianta formování podnikové kultury, která je založená na kulturní 

koexistenci. V takovém uspořádání se staví na hodnotách, jež jsou společné pro 

všechny členy organizace. Každý článek vorganizaci je tak nositelem jednotné 

podnikové kultury, která ale narozdíl od předchozí strategie vzniká jako výsledný 

produkt mezinárodního kulturního společenství všech členů organizace. U podobných 

organizací je obtížné určit, který národní charakter je převažující a mateřský. Tato 

strategie je poměrně obtížná z pohledu personálního managementu, stejně tak i 

nákladná vzhledem k velké mobilitě pracovníků. V současnosti jde ale o oblíbenou a 

preferovanou strategii formulace mezinárodní organizační kultury. 
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2 HEWLETT-PACKARD 

Historie tohoto ekonomického zázraku se začala psát již v roce 1937. Tehdy profesor 

Stanfordovy univerzity v Paolo Alto, Fred Terman, dodal svým dvěma žákům odvahu 

k založení vlastní firmy. Studenti se jmenovali William Hewlett a David Packard a z jejich 

společného úsilí se zrodil počítačový kolos, který nyní existuje již 67 let. Spojovalo je 

nejen blízké přátelství a vášeň pro elektrotechniku, ale i společná záliba k přírodě a 

sportovním aktivitám, která nemalým dílem přispěla k udržení tohoto úspěšného 

obchodního vztahu. 

2.1 Začátky v garáži 

David Packard zahájil svou kariéru v roce 1934 u společnosti General Electric (GE). 

Práce u GE pro něj znamenala velkou zkušenost; během čtyř let vystřídal několik oddělení 

a vyzkoušel si práci ve výzkumu stejně jako práci s lidmi. Tato praxe se později stala 

základem stylu managementu vytvořeného a dále rozvíjeného společností Hewlett

Packard. V roce 1937 se David a William sešli v Palo Alto, aby zde jednali o předběžných 

plánech jejich podnikání a o sortimentu, jehož prodeji se chtěli věnovat. Původně 

navrhovaný název společnosti zněl: The Engineering Service Company. V roce 1939 začali 

Bill a David pracovat v pronajaté garáži Palo Alto, která se později stala základnou 

vyhlášené oblasti Silicon Valley. Ukázalo se, že schopnosti obou mužů se vzájemně 

doplňovaly - Bill Hewlett měl lepší znalosti technické a David Packard měl více 

zkušeností z výrobních procesů. Ve světle prvních drobných úspěchů spolu podepsali 

smlouvu o partnerství. O pořadí jmen v názvu společnosti rozhodla náhoda - hodili si 

mincí a vyhrál Bill Hewlett. Od té doby zní jméno společnosti Hewlett-Packard (HP). 

Prvním výrobkem společnosti Hewlett-Packard se stal zvukový oscilátor - výkonný 

přístroj, pojmenovaný Model 200A (což mělo vzbuzovat dojem určité historie výroby), 
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který byl nabízen za mnohem menší cenu než konkurenční výrobkl. Ostatně podobná 

strategie byla využívána i u následujících HP produktů - vysoká kvalita a špičková 

technologie za co nejnižší cenu. Začaly se objevovat první objednávky. Jedna z nich byla 

pro společnost Disney - úzká spolupráce s tímto filmovým studiem trvá dodnes. 

V této době, stejně tak jako po celý zbytek života, si oba pánové uchovávali velmi blízké 

vztahy k jejich Alma Mater, Stanfordově univerzitě, kde se oba stále věnovali výzkumu. 

David Packard absolvoval v roce 1938 kurz obchodního práva a manažerského účetnictví, 

které později označil za jedny z nejužitečnějších přednášek, které kdy navštěvoval. Ve 

stejném roce byla rozšířena nabídka prodávaných výrobků. Po prvním roce podnikání 

tvořil celkový obrat 5 369 USD, přičemž zisk bylI 563 USD. 

V začátcích se museli Bill a David starat o všechno sami - od vynalézání a tvorby 

produktů k tvorbě cen, balení a distribuci, od jednání se zákazníky a obchodníky 

k účetnictví; od tvorby reklamních plakátů k uklízení na konci každého dne. Během roku 

1940 měla společnost HP deset zaměstnanců, v roce 1942 jich bylo již šedesát. 

2.2 Růst HP ve 40. letech 

Svou roli ve vývoji společnosti sehrála 2. světová válka. Ač HP nebyla typickou 

společností participující na válečných zakázkách, armáda a resort obrany nakupoval jejich 

zařízení a díky nim se společnost rychle rozrostla. Roční tržby se vyšplhaly na milión 

dolarů a ke konci války zaměstnávalo HP dvěstě lidí. Většina zaměstnanců byla získána 

prostřednictvím úřadu práce v Palo Alto. Vzhledem k nárůstu výroby byla zavedena práce 

ve dvou směnách a v roce 1943 byla postavena první budova HP k pokrytí potřeb rozšířené 

výroby. 

Vznikl také první motivační program pro zaměstnance, protože Bill a Dave chtěli 

uznat a ocenit jejich zásluhy a přínos rostoucí společnosti. Již před válkou byl zaveden 

4 Cena byla stanovena na 54,40 USD podle tehdy známého sloganu. Cena se ukázala jako přehnaně nízká -
cena nejbližšího konkurenčního produktu byla 400 USD, takže nebyl problémjí později zvýšit. 
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kompenzační plán pro všechny zaměstnance, založený na metodě odpozorované od 

společnosti GE. Na základě této metody získal zaměstnanec prémii jako určité procento ze 

základního platu, pokud produkce překročila určitou úroveň. Zatímco však v GE měli 

nárok na tuto prémii pouze inženýři, podle názoru Hewlett a Packarda však měli být 

zahrnuti všichni zaměstnanci, nejen určitá skupina; chtěli tak ocenit přínos každého 

zaměstnance. Tento program byl úspěšný a obzvlášť užitečný během války, kdy byly mzdy 

ze zákona zamrazeny, ale programy na oceňování pracovníků mohly zůstat v platnosti a 

proto bylo možné v tomto typu vyplácení bonusů pokračovat. Díky obrovskému nárůstu 

produktivity a odměňování pracovní síly narostly prémie po válce až na 85 procent 

základních mezd a bonusový plán v této podobě byl zrušen. Nikoliv však program dělení 

zisku mezi zaměstnance - ten v modifikované podobě existuje v HP dodnes (tzv. Company 

performance bonus), který má podporovat motivaci zaměstnanců, týmovou práci a 

především udržuje důležitou vazbu mezi úspěchy firmy a nasazením zaměstnanců. 

Během války došlo k dalšímu důležitému rozhodnutí - Bill a David se rozhodli 

reinvestovat zisky místo dlouhodobých půjček od finančních institucí; vlastní zisky byly 

schopné zajistit stoprocentní roční růst. Současně HP neustále pracovalo na vývoji nových 

přístrojů ve spolupráci s řadou výzkumných laboratoří. Strategií HP bylo soustředit se na 

výrobu skupiny doplňujících se produktů, nikoli dělat spoustu vzájemně nesouvisejících 

věcí. 

Konec války pak přinesl existenční problémy HP, stejně tak jako řadě dalších firem -

došlo k poklesu prodeje a s tím související zaměstnanosti; Davidovi a Billovi se však 

podařilo udržet klíčové lidi, kteří podrželi společnost v kritickém poválečném období. 

V roce 1950 došlo k akvizici divize společnosti Varian Associates5. V organizační oblasti 

došlo k zásadní změně v roce 1947 - společnost Hewlett-Packard se stala akciovou 

společností. To umožnilo určité daňové výhody a znamenalo zároveň poskytnutí jisté 

kontinuity oproti partnerství. V této době byl rovněž ustanoven vrcholový management 

společnosti, který vedl společnost HP dalších 30 let. 

5 Společnost na výrobu vlnovodných zařízení 
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2.3 50. a 60. léta - formulace HP Way 

Během následujících let společnost HP dále rostla - co do objemu produkce, výše 

zisku i počtu zaměstnanců. V roce 1957 již pro HP pracovalo přes 1200 zaměstnanců ve 

čtyřech budovách. Byl vytvořen stipendijní program mezi HP a Stanfordovou univerzitou, 

který se později vyvinul v tzv. "Honors Cooperative Program". Ten umožňoval 

kvalifikovaným inženýrům z HP získat další stupeň vzdělání na této univerzitě. Tato 

spolupráce byla prospěšná pro všechny a byla jedním z klíčových faktorů úspěchu 

společnosti HP. Program umožnil HP najímat špičkové odborníky a na oplátku tito 

zaměstnanci mohli studovat při práci za plnou mzdu. Původně jim HP platilo část 

školného, později i celou splátku. 

V roce 1957 byly poprvé veřejnosti nabídnuty akcie HP. Finance získané prodejem 

umožnily realizovat několik dalších akvizicí. Dalším historickým mezníkem bylo 

podepsání Římských smluv v roce 1957, které umožnily expandovat na evropský trh. 

V roce 1959 byla otevřena kancelář v Ženevě ve Švýcarsku, která se stala evropskou 

centrálou HP. Později následovalo otevření pobočky a montážní linky v německém 

Boblingenu. Z této základny se rozvinula celoevropská síť, která na konci tisíciletí tvořila 

jednu třetinu celkového obchodu. V polovině 60. let došlo k prvním organizačním změnám 

a přerozdělení zodpovědnosti. Produktová řada se rozrostla na 380 výrobků, roční obrat 

dosáhl 39 milionů USD a společnost byla rozdělena do 4 divizí. 

Roku 1957 se pak uskutečnilo první setkání dvaceti seniorních manažerů mImo 

oficiální prostory HP. Pro tuto schůzku existovaly tři zásadní důvody: byl to dobrý způsob, 

jak prodiskutovat problémy a vyměnit si názory na základní otázky podniku; společnost se 

velmi rozrostla a bylo důležité, aby klíčoví manažeři byli obeznámeni s cíli společnosti; a 

nakonec bylo nutné prodiskutovat sadu korporátních cílů, které před tím navrhli Hewlett 

s Packardem. Bylo důležité stanovit jednotný směr společnosti a získat pro něj vrcholový 

management, který poté zabezpečil pohyb všech zaměstnanců stejným směrem. Tyto cíle 

měly být čas od času revidovány a přizpůsobovány aktuální situaci. Původně existovalo 
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šest cílů, jejich revidovaná verze z r. 1966 již obsahovala cílů sedm (Packard, 2005, str. 69-

70): 

1. Zisk - uznání, že jedině zisk je nejlepším měřítkem přínosu společnosti a základním 

zdrojem síly podniku. 

2. Zákazníci - usilovat o neustálé zlepšování kvality, užitku a hodnoty produktů a služeb, 

které jsou nabízeny zákazníkovi 

3. Oblast zájmu - koncentrovat všechny snahy na vyhledávání nových příležitostí růstu, 

na druhou stranu omezovat zapojení pouze na oblasti, které jsou přínosné 

4. Růst - vyzdvižení růstu jako měřítka síly společnosti a podmínky přežití 

5. Zaměstnanci - poskytovat příležitosti HP zaměstnancům, které zahrnují možnost 

podílet se na úspěších společnosti, ke kterým sami přispívají. Poskytovat 

zaměstnancům pracovní jistotu založenou na výkonu a možnost osobního uspokojení z 

dobře odvedené práce 

6. Organizace - zachovat organizační prostředí, které podporuje motivaci jednotlivců, 

jejich iniciativu a kreativitu a volnost v práci směřující ke stanoveným cílům 

7. Občanství - splnit povinnost dobrého občanství přispíváním k blahobytu občanské 

společnosti a jejich institucí, neboť tvoří prostředí, ve kterém HP operuje 

Kromě těchto cílů se vyvinula i určitá filozofie, jež je souborem hodnot, tradicí a 

zvyků, které se v Hewlett-Packard začalo říkat HP Way. Ta se stala jedním ze základních 

prvků kultury HP. "Co je to HP Way? Cítím, že obecně je to způsob jednání a soubor 

postupů vycházejících z přesvědčení, že všichni muži a ženy chtějí odvést dobrou práci, 

kreativní práci, a pokud jsou jim poskytnuty patřičné podmínky, tak ji také odvedou", řekl 

Bill Hewlett v roce 1982. 

Nedílnou součástí HP Way se stal způsob řízení prováděný managementem 

společnosti. Jednou z používaných strategií se stal tzv. Management by Objective (MBO, 

řízení pomocí cílů) jako opak řízení pomocí kontroly. Řízení pomocí kontroly se vyznačuje 

silným systémem kontroly managementu, kde jsou zaměstnanci přiřazeni k určité 

specifické práci a očekává se od nich, že udělají pouze to, co jim je řečeno . Na rozdíl od 

toho MBO reprezentuje systém, ve kterém jsou jasně komunikovány cíle společnosti a 
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zaměstnancům je dána flexibilita, jak těchto cílů dosáhnout. Tento přístup se stal filozofií 

decentralizace a základem volného podnikání. Vytváří požadavky jak na management na 

všech úrovních, který musí zřetelně komunikovat cíle jednotlivým oddělením, tak na 

zaměstnance, kteří musí projevovat dostatečný zájem o zušlechťování vlastní práce a o 

hledání a nabízení nových řešení. Manažer by měl zároveň znát práci svých podřízených, 

neboť tak je lze nejlépe řídit. Aby manažeři v HP byli svým podřízeným co nejblíže, byla 

používána technika Management by Walking Around (MBWA). Tyto praktiky se 

osvědčily nejen v USA, kde vznikly, tak v zámořských pobočkách společnosti. Ruku 

v ruce s MBW A jde další přístup praktikovaný v HP - říká se mu "open door policy" 

(politika otevřených dveří). Jejím cílem je, stejně jako u MBWA, budování vzájemné 

důvěry mezi manažerem a zaměstnanci a vytváření prostředí, ve kterém lidé volně 

vyjadřují své myšlenky, názory, problémy a zájmy. Mohou s nimi jít jednak za svým 

přímým nadřízeným, tak za manažerem svého nadřízeného. Manažeři jsou tak více 

přístupní, otevření a vnímaví. Každý v HP, včetně vrcholového managementu, pracuje 

v otevřeném prostoru ("open space") - tedy v kancelářích, které nemají dveře. 

Zajímavé je, že HP nemělo celých osmnáct let od svého založení personální oddělení. 

Hewlett a Packard nechtěli narušovat vztah mezi jednotlivými manažery a jejich lidmi; 

měli pocit, že personální oddělení by se mohlo plést do těchto vztahů a tak je negativně 

ovlivňovat. Proto byly pečlivě definovány role a odpovědnost při vzniku tohoto oddělení 

v roce 1957. Jeho úkolem bylo podporovat management, nikoliv jej nahrazovat. 

Dalším znakem kultury společnosti HP je neformálnost, projevující se křestními jmény na 

pracovišti. 

Od roku 1959 byl aplikován program nákupu akcií zaměstnanci společnosti HP 

("Stock Purchase Program"), jež se stal významnou základnou financování společnosti. 

Každý zaměstnanec mohl za určité procento své mzdy nakupovat HP akcie za preferenční 

cenu. Určitou část takto získaných peněz společnost reinvestovala, a tak se sama podílela 

na financování vlastního růstu. Jak bylo později přiznáno, v tomto programu se objevilo 

jedno důležité opomenutí - nebylo totiž požadováno, aby si takto nakoupené akcie po 
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určitou dobu ponechali. Tato chyba byla později napravena. Opce na nákup akcií jsou 

zaměstnancům nabízeny dodnes. 

V roce 1961 byly akcie HP poprvé obchodovány na burze v New Yorku. Existovaly 

k tomu dvě základní příčiny: jednak bylo cílem rozšířit vlastnickou základnu, ale také 

získat dodatečné prostředky k vlně akvizicí, které měly následovat. 

2.4 70. a 80. léta - krize a nové produkty 

V sedmdesátých letech došlo ve světové ekonomice k výraznému zpomalení růstu, jež 

se projevilo i u HP. Politika samofinancování růstu prošla v tomto období tvrdou 

zkouškou, vedení společnosti se však nechtělo ani tehdy uchýlit k dlouhodobým půjčkám a 

tak spíše prosazovalo tvrdou disciplínu, díky níž se podařilo problémy překonat i bez 

vnějšího zadlužování. Díky zpomalení tempa růstu americké ekonomiky hrozilo v HP 

propouštění 10 procent zaměstnanců. Místo propouštění se management rozhodl pro jiné 

řešení - každý druhý týden se v pátek nepracovalo, s adekvátním poklesem platu každého 

zaměstnance (včetně managementu). Po šesti měsících, kde se prodej zvýšil na původní 

úroveň, se opět začalo pracovat na plný výkon. Díky této metodě se HP vyhnulo 

propouštění a navíc mělo po ruce kvalifikované zaměstnance, když se prodeje zlepšill. 

Již na počátku 60. let bylo jasné, že počítače jsou velmi perspektivní přístroje, neboť 

mohou více než desetkrát zvýšit přesnost elektronických přístrojů a tím i jejich výsledky. 

V roce 1964 HP vyvinulo první minipočítač; první víceúčelový počítač byl představen 

v roce 1972 pod názvem HP 3000. V témž roce byl představen další revoluční výrobek -

ruční kalkulátor Model 35, který radikálně změnil tehdejší trh s kalkulátory. 

V sedmdesátých letech byly také položeny základy jednoho z nynějších nejvýznamnějších 

produktů - tiskáren. Bylo zřejmé, že počítače a periferie (tiskárny, paměťová média atd.) 

spolu navzájem velmi úzce souvisejí. HP chtělo svým zákazníkům nabízet jednotlivé části, 

které mohly být kombinovány do jednoho systému. V 70. letech začalo HP spolupracovat 

6 Podobné opatření v modifikované podobě použila v roce 2001 i tehdejší výkonná ředitelka, Carly Fiorina, 
kdy se společnost začala propadat do ztráty 
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s Canonem na laserové tiskárně, která by byla jednak propojitelná s minipočítačem a 

zároveň by splňovala podmínku větší spolehlivosti, rychlejšího tisku a větší kvality, oproti 

konkurenčním výrobkům. První laserová tiskárna byla uvedena na trh v r. 1982, o dva roky 

později pak byla představena tiskárna LaserJet, která zaznamenala celosvětový úspěch. O 

tom svědčí i fakt, že název LaserJet zobecněl a stal se obecným názvem pro všechny 

laserové tiskárny. Během 90. let se pak HP stalo hlavním hráčem na trhu s IT výrobky. 

2.5 Na sklonku tisíciletí 

HP je jednou z mála společností na světě, která v sobě dokázala spojit technologie 

měřící techniky, počítačů a komunikací; pronikla také do oblasti přenosných a domácích 

počítačů. Na počátku 90. let se stal výkonným ředitelem společnosti Lew Platt a pod jeho 

vedením HP stále rostlo. HP bylo a je vnímáno jako společnost, jejíž vnitřní směrnice 

založené na rovnováze pracovního a soukromého života, diverzitě a zainteresovanosti na 

veřejném životě pomáhají lákat a udržovat klíčové lidi u společnosti. 

Na konci 90. let se od HP oddělila divize měřících přístrojů a vznikla tak nová 

společnost Agilent Technologies, která převzala nejen veškeré měřící, chemické a lékařské 

přístroje, ale i část lidí, proto došlo v roce 1999 k velkému poklesu počtu zaměstnanců. 

Ve stejném roce byla do funkce CEO jmenována Carleton Fiorina, s níž začala novodobá 

historie HP. Ta založila vedení společnosti na "znovuobjevování" (reinvention) a obrátila 

se tím k historii společnosti. V této době HP prodávalo přes tisíc produktů ve více než 650 

továrnách a pobočkách umístěných ve více než 120 zemích světa. Byla to právě Carly 

Fiorina, kdo stál za jednou z největších fúzí v počítačovém průmysly - fúze Hewlett

Packard a Compaq v roce 2002. 

2.6 Krátce k historii společnosti Compag 
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Společnost Compaq Computer (Compaq) byla založena v roce 1982. Založili ji R. 

Canion. J. Harris a B. Murto - každý z nich investoval do nové společnosti 1.000 USD. 

Jejich prvním produktem se stal přenosný počítač, který načrtli na papírový tácek během 

jejich schůzky v Houstonu, Texasu. Výhodou tohoto počítače byla mimo jiné kompatibilita 

s jakýmkoli softwarem vyvinutým pro počítače IBM. Zakladatelé předložili plán Benu 

Rosenovi, který se zabýval rizikovým kapitálem v high-tech firmách. Jeho společníky plán 

zaujal a rozhodli se novou společnost financovat. Rosen se stal zároveň předsedou 

představenstva Compaqu, kde setrval až do r. 2000. 

Veřejná nabídka akcií na konci r. 1982 přinesla společnosti 67 mil. USD; již v prvním 

roce Compaq prodal více než 53 tisíc přenosných počítačů. Příjmy za první rok dosáhly 

111,2 mil. USD a staly se tak rekordem v USA. 

V roce 1984 pronikl Compaq na trh s počítači v Evropě; tentýž rok dosáhla společnost opět 

rekordních příjmů a jejich akcie začaly být obchodovány na burze v New Yorku. O rok 

později byl dokončen areál Comaqu v Houstonu a otevřena továrna v Singapuru. V roce 

1987 byl vyroben miliontý osobní počítač a zároveň byla otevřena továrna ve Skotsku. 

V roce 1989 se Compaq stává druhým největším dodavatelem osobních počítačů v Evropě, 

předstihl tak společnost Apple a Olivetti. Téhož roku uvedl Compaq na trh první přenosný 

počítač Compaq LTE a první server Compaq SystemPro. Compaq se tak dostal také na 

špici ve výrobě serverů, čímž zisky společnosti opět vzrostly. 

V roku 1990 byla otevřena východoevropská pobočka v Berlíně a byl vytvořen plán na 

postavení distribučního centra v Holandsku. O rok později došlo ke vstupu na japonský trh. 

V roce 1993 byla podepsána partnerská smlouva s firmou Microsoft a byl vytvořen první 

procesor založený na technologii Pentium. Divize osobních počítačů se rozdělila na divizi 

osobních a přenosných počítačů, na druhé straně byl však ukončen pokus proniknout na trh 

tiskáren. Další roky byly ve znamení obrovských investic do výroby a Compaq tak dosáhl 

vedoucí pozice na trhu osobních počítačů. 
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Druhá polovina 90. let byla pro Compaq příznačná vlnou akvizice. V roce 1998 se 

uskutečnila akvizice Digital Equipment Corporation v hodnotě 9,6 mld. USD, která se stala 

ve své době největší fúzí na IT trhu. Díky této fúzi získal Compaq výkonné servery, 

operační systémy, čipovou technologii a celosvětovou servisní organizaci. Vnikla tak 

druhá největší počítačová společnost na světě. Na konci 90. let začal Compaq více pronikat 

do oblasti Internetu a e-services. Prostřednictvím fúze se společnosti Digital získal 

Compaq část společnosti AltaVista, čímž posílil svou vedoucí pozici v této oblasti. Byla 

také vytvořena divize Compaq.com, která měla na starosti prodej výrobků a služeb po 

Internetu. 

V roce 2001 oznámili společnosti Hewlett-Packard a Compaq plán fúze, s cílem 

vytvoření lídra na trhu globálních technologií. 3. května 2002 byla fúze legálně uzavřena a 

Compaq Computer se stal součástí společnosti Hewlett-Packard. 

2.7 Fúze společností Hewlett-Packard a Compag 

Jedním z nejdůležitějších podnětů ke spojení HP a Compaqu byla změna podmínek na 

trhu s počítačovou technikou. Cílem v tomto případě mohlo být využití potenciálu obou 

firem a zkombinování jejich lepších částí a tím zvýšení konkurenceschopnosti vůči Dellu a 

IBM. Obě společnosti začaly ztrácet svou pozici na trhu a společně mohly své pozice 

znovu nabýt. 

První zmínka o fúzi padla 4. září 2001, kdy Carly Fiorina spolu s Michaelem 

Capellasem veřejně oznámili záměr obě firmy spojit. Převzetí Compaqu se uskutečnilo 

formou výměny akcií - akcionáři "starého HP" si ponechali okolo 64 procent akcií, 

zbývající podíl připadl akcionářům Compaqu. Vznik nové firmy, která po fúzi stále nese 

jméno Hewlett-Packard, nejprve schválili managementy obou společností, poté bylo nutné 

získat ještě souhlas akcionářů obou firem a antimonopolních orgánů. C. Fiorina zůstala 

7 Compaq se postupně spojil se společnostmi Thomas-Conrad, NetWorth, Microcom, a Tandem Computer 
Incorporated 
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generální ředitelkou vzniklého gigantu a podíl nového HP na trhu měl činit 19 procent. 

V rámci snižování nákladů bylo v plánu také propouštění; mělo se týkat několika tisíc 

zaměstnanců celosvětově z celkového počtu 145 tisíc zaměstnanců. Sloučená společnost 

byla rozdělena do čtyř divizí: divize osobních počítačů, firemních systémů, divize služeb a 

konečně obrazové a tiskové techniky. Sídlo společnosti bylo ponecháno v Palo Altu, 

vývojová sekce bylo umístěna v sídle Compaqu v Houstonu. 

Fúze neproběhla bez problémů - první trhlinou v plánech C. Fioriny bylo oznámení 

jednoho z největších akcionářů HP, Waltera Hewletta o nepodpoření fúze. K tomuto 

prohlášení se brzy přidal další obrovský akcionář, Nadace Davida a Lucile Packardových. 

Podle potomků zakladatelů nebyla připravovaná transakce pro HP vůbec prospěšná a 

přinášela s sebou značná rizika. Rozhodujícím krokem se měla stát valná hromada svolaná 

na 19. března 2002, kde měli o fúzi rozhodnout akcionáři. Obě strany se snažily ovlivnit na 

900 tisíc akcionářů a dostat je tak na svou stranu. Za C. Fiorinou stála většina vedení 

firmy, naopak zaměstnanci více stranili stanovisku odpůrce W. Hewletta. Podle výzkumu 

banky Merill Lynch se více než třičtvrtiny zákazníků HP a Compaqu vyslovilo proti 

propojení obou společností. Než byly sečteny všechny hlasy, proběhla ještě valná hromada 

akcionářů Compaqu, kde byla fůze bez problémů schválena. Dle prvních odhadů, které se 

nakonec příliš nemýlily, měl být rozdíl velmi malý a měl být ve prospěch C. Fioriny a tedy 

přijetí fúze. 8 Stále častěji se objevovaly názory, že by se rychle mělo zapomenout na 

problémy posledních měsíců a začít pracovat na propojení obou firem. Boj však stále nebyl 

u konce, v dubnu 2002 dal W. Hewlett celou záležitost k soudu s tím, že HP vyvíjelo 

nátlak na některé akcionáře a chtěl, aby soud prohlásil fúzi za neplatnou nebo aby nařídil 

nové hlasování akcionářů. Celý spor se tak stále více posouval i do osobních dimenzL 

O celý proces schvalování fúze se začali zajímat i američtí vyšetřovatelé a Komise pro 

cenné papíry a burzu. Nejistota a nedostatek informací kolem celé záležitosti snížily cenu 

akcií jak HP, tak Compaqu, což snížilo cenu Compaqu z původních 25 mld. USD na 

konečných 18,6 mld. UDS. 

8 Ve skutečnosti dopadlo hlasování 51 % ve prospěch fúze 
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Jako následek protipólního postavení byl W. Hewlett vyloučen ze správní rady firmy a 

v květnu zamítl soud i jeho žalobu. Poslední překážka fúze padla a proces schvalování 

trvající 245 dní tímto skončil. 

Určitým povzbuzením pro novou společnost byl bezprostřední vývoj na burze, kde 

cenné papíry po oznámení úspěšného dovršení transakce zpevnily o několik procent. 

Fiorinu a vedení firmy však čekal další nelehký úkol - jednak bylo zapotřebí udržet víru 

zaměstnanců v úspěch nové firmy a zároveň jich 15 tisíc propustit. Oznámení fúze 

zaměstnancům provedla Fiorina s Capellasem osobně, prostřednictvím živého vysílání 

z Palo Alto bylo satelitně přenášeno do všech zemí všem zaměstnancům HP. Společně 

s ohlášením fúze pak představili základní kulturní prameny "nového HP". 

V další fázi došlo k započetí integračního procesu zaměstnanců, ale také systémů a 

v neposlední řadě přístupu k zákazníkům. Kulturní integrace byla započata na světové 

úrovni v podobě identifikace a definování společných kulturních hodnot a cílů společnosti, 

následována byla na lokální úrovni diskusí jednotlivých týmů. 

Kultura HP se vytvářela dlouhá léta, jak je patrné z historie, a vyznačovala se typickými 

standardy chování - ať již to byla důvěra vůči zaměstnancům, způsob zacházení s nimi, 

důraz na přínos jednotlivce nebo inovaci. C. Fiorina při svém příchodu prosadila otevření 

kultury, která se během let velmi uzavřela vůči vnějším vlivům; některými lidmi byla 

dokonce nazývána "sociální klub". Hlavním cílem uvolnění uzavřenosti kultury byla snaha 

umožnit kultuře vyvíjet se. Fiorina nazvala nové standardy "Pravidla garáže" (garáž byla 

narážkou na počátky firmy HP, na první pracoviště zakladatelů). Mezi tyto standardy 

patřila následující hesla: 

• Věř si, že můžeš změnit svět. 

• Pracuj rychle, využívej všechny nástroje, nepřestávej pracovat. 

• Pracuj sám nebo v týmu, podle toho jak je potřeba. 

• Sdílej nástroje i myšlenky. Důvěřuj svým kolegům. 

• Žádná politika, ani byrokracie (v garáži je jejich využívání směšné). 

• Dobře provedená práce je práce, kterou považuje za dobře provedenou zákazník. 

• Radikální myšlenky nejsou špatné myšlenky. 
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• Vymýšlej nové postupy práce. 

• Vytvářej přínos každý den. Pokud není myšlenka přínosná, nesmí opustit garáž. 

• Věř, že společně dokážeme cokoliv. 

• Objevuj nové věci. 

Zatímco HP tedy mělo velmi silnou a definovatelnou kulturu, tak kultura Compaqu 

byla tvořena směsicí kultur "starého" Compaqu s kulturami převzatých společností 

(zejména Digitalu a Tandemu), které přežívaly uvnitř jeho kultury. Kulturní standardy 

v sídle Compaqu se také odlišovaly od nepsaných standardů v ostatních pobočkách po 

celém světě, takže byla značně nejednotná. Jednou z dalších příčin mohla být skutečnost, 

že Compaq byl společností relativně mladou na to, aby se kulturní standardy uvnitř ní 

ustálily. Z toho důvodu byla učiněna určitá rozhodnutí, která měla pomoci formovat novou 

kulturu a cestu, kterou se měla ubírat (viz také Příloha B). Kultura "nového" HP měla být 

tedy postavena na tom lepším z obou kultur, ale také na zcela nových principech. 

Postupovalo se tak, že bylo vytvořeno srovnání a oblasti konfliktů obou kultur, které 

poskytly podklady pro potenciální konflikty mezi zaměstnanci obou firem. Srovnání 

vypadalo následovně: 

Společné prvky 

Týmová práce 

Zaměření se na zákazníka 

Vytváření přínosu 

Respekt vůči jednotlivci 

HODNOCENÍ KULTUR 

Malé rozdíly Velké rozdíly 

Orientace na zákazníka Obchodní model 

Finanční disciplína Organizační struktura 

Normy / chování Týmová spolupráce 

Odpovědnost v organizaci 

Odměny Styl vedení 

Rozhodování 

HP 
I 

Compaq 

Dlouhodobý výkon Kvartální výsledky 

Zisk Růst 

Realismus Optimismus 

Přesnost Rychlost 

Předchozí zkušenost Experimentování 

Reflexe Opakování 
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Ze srovnání vyplynuly závěry týkající se oblastí soustředění zájmu. První oblastí byl 

styl rozhodování a řešení konfliktu, kde praxe HP v minulosti byla charakterizována 

pomalými, zato trvalými rozhodnutími, zatímco v Compaqu byla rozhodnutí přijímána 

rychle, ale během času byla revidována. Co se týče odpovědnosti a výkonu, ty byly 

vnímány jako přínosné, ale obecně nebyly silnou stránkou. Z hlediska stylu vedení měla 

každá společnost rozdílný pohled na efektivní vedení - HP se více soustředilo na vztahy 

Gak jsou věci provedeny), zatímco Compaq se více soustředil na výkon (co se provádí). 

Další oblastí zájmu se stala týmová práce v organizaci, kde se obě organizace snažily 

posílit a vyjasnit procesy spolupráce napříč společností. Poslední z oblastí zájmu byla 

otázka subkultur v organizaci, které existovaly v obou společnostech a lišily se 

v jednotlivých divizích. Hlavním krédem se stala snaha o porozumění jeden druhému, 

vyjasňování vnímání skutečností a udržování otevřeného dialogu. 

Jako základ nové kultury bylo vytvořeno sedm hodnot a sedm cílů, které definují, čeho 

chce HP v budoucnu dosáhnout. Jsou platné pro všechny, jsou trvalé a v podstatě jsou 

velmi podobné původním hodnotím HP, pouze odrážejí vliv Compaqu. 

Mezi současné hodnoty tedy patří: 

1. Máme vášeň pro našeho zákazníka 

2. Důvěřujeme jednotlivci a respektujeme jej 

3. Pracujeme na vysoké úrovni výkonnosti a přínosnosti 

4. Výsledky dosahujeme týmovou prací 

5. Jednáme rychle a hbitě 

6. Přinášíme smysluplnou inovaci 

7. Naše obchody provádíme s nekompromisní integritou 

Dalším úkolem bylo seznámit s novými hodnotami a cíli společnosti všechny 

zaměstnance na všech úrovních, stejně jako přivést požadované změny k pohybu. 

Dobrým začátkem komunikace bylo uvedení tzv. Fast Start workshopů, týmových školení, 

kde byly nové hodnoty a cíle prezentovány, včetně jejich konkrétní aplikace na danou 

organizaci a oddělení. Prostor byl také poskytnut diskusi. Workshop byl spojen s team

buildingovými aktivitami s cílem seznámení nových členů týmu. 
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Došlo tedy ke změně kultury shora, její rozšíření bylo realizováno pomocí vrstev 

managementu, kde zaměstnanci měli prostor k podílení se na změně při účasti na Fast Start 

workshopech. K představení kulturní změny byla využita forma smířlivému a školícího 

přístupu, tj. všichni zaměstnanci byli formou virtuálního školení proškoleni na nové 

hodnoty a cíle a jejich obsah, každý zaměstnanec je měl poté umět vyjmenovat a znát. Byla 

také organizována školení zvládání stresu. Z důvodu duplicity míst bylo provedeno 

plánované snižování pracovních míst, někteří zaměstnanci volili cestu dobrovolného 

odchodu. Byly zavedeny nové procesy vybíráním toho lepšího z obou společností. Součástí 

bylo také provedení zaměstnaneckého výzkumu. 

2.8 Hodnocení fúze 

Důležitým krokem po sloučení obou společností bylo monitorování změn 

prostřednictvím zaměstnaneckého výzkumu (tzv. Integration Monitoring Survey). Šlo 

především o zpětnou vazbu na integrační proces a nové kulturní prvky, výstup byl použit 

pro nápravná opatření. 

Monitorování integračního výzkumu se liší od ostatních zaměstnaneckých výzkumů - jeho 

cílem je především pravidelně identifikovat, jak je integrační proces prováděn. Výsledky 

poukazují na to, zda provedená opatření dosáhla stanovených cílů či nikoliv a stanoví 

současné priority, kterým je třeba se věnovat. Cílem bylo v tomto případě také sledování 

pokroku implementace nové organizační struktury a postupné zmenšování rozdílu mezi 

kulturami. Stal se také nástrojem sledování a kvantifikování rizika ztráty klíčových lidí a 

vytvořil také základ pro stanovení integračních priorit. 

Integration Monitoring Survey byl specifický proces vytvořený pro HP v zemích 

střední a východní Evropy externě najatou firmou a proběhl několik měsíců po fúzi. 

Metodika byla společná pro všechny země regionu, výsledky byly zpracovány a 

analyzovány pro jednotlivé země, a to jak podle divizí, tak podle pozice ve firmě. Výzkum 
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byl zaměřen na několik základních oblastí integrace, které byly vydefinovány 

managementem jednotlivých zemí: 

• Důvěra v budoucnost (Věříte, že HP i Vás čeká světlá budoucnost? Identifikoval/a jste 

se již s novou společností a baví Vás pro ni pracovat?) 

• Důvěra ve strategii (Věříte firemní strategii a myslíte Sl, že fúze posílí pOZICI 

společnosti na trhu i u zákazníků?) 

• Efektivnost integrace (Myslíte, že je integrace, vedena otevřeně, férově a efektivně? Je 

pro Vás transparentní? Nezapomíná se při ní na zájmy zaměstnanců?) 

• Účinnost procesů (Myslíte si, že nastavení organizace je jasné, účinné a vyhovuje 

potřebám zákazníků?) 

• Efektivita vedení (Důvěřujete svým manažerům? Máte dostatek podpory a autonomie 

pro výkon své práce?) 

• Perspektivista zaměstnání, stres (Jste spokojeni s perspektivou svého zaměstnání? 

Máte vhodné pracovní prostředí?) 

Výsledky výzkumu ukázaly, že se zaměstnanci cítí být zavázáni integračním 

procesem, věří v budoucnost společnosti, jsou spokojeni s jejich prací, s vedením 

společnosti a se spoluprácí uvnitř podniku - a to přestože mnoho zaměstnanců s fúzí 

nesouhlasilo, stejně jako s novou strategií a procesy, kterými byla implementována. Stejně 

tak došlo ke zvýšení úrovně stresu, nepřesáhl však nepřijatelnou úroveň. 

Celkový výsledek reflektoval rozdílné názory uvnitř společnosti - pozitivní u bývalých 

zaměstnanců HP, více kritické u bývalých zaměstnanců Compaqu, zároveň odrazil 

významné kulturní rozdíly. Rozdíly byly pozorovatelné u všech kriterií, s výjimkou stresu, 

kde byly indikátory téměř shodné. Největší rozdíly se projevily u důvěry v budoucnost a 

účinnosti procesů, a to především z důvodu strachu o ztrátu zákazníků kvůli nejasné 

organizační struktuře a špatnému obchodnímu modelu. 

Celkové výsledky ukázaly, že proces byl zvládnut poměrně dobře, základní udržovací 

faktory byly zajištěny (zainteresovanost, důvěra v budoucnost společnosti i vlastní a 

pozitivní pracovní prostředí) a obtížnosti fúze byly zvládnuty. Pozitivní výsledky 
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zaznamenala úroveň vedení, manažeři byli obecně dobře přijati. Zaměstnanci uvedli, že 

mají vše, co potřebují k práci, vyjma občasného nedostatku podpory. 

Výsledky poukázaly na významné rozdíly mezi ex-Compaq a ex-HP zaměstnanci; bývalí 

zaměstnanci Compaqu si stěžovali zejména na procesní stránku integrace. Požadovali 

rychlejší uskutečňování změn, menší komplikovanost a větší dynamiku a riskování. 

Naopak bývalí HP zaměstnanci chtěli, aby se zbytek společnosti přizpůsobil "staré" HP 

Way. Přesto lze obě kultury považovat za kompatibilní, většina hodnot byla totiž sdílena. 

Z výsledků bylo jasně patrné, že ex-Compaq zaměstnanci více oceňují rychlost a výsledky, 

než procesy samotné. 

Poměrně znatelná byla nedůvěra k novému organizačnímu uspořádání, stejně jako 

nedostatek nadšení pro novou situaci. Zaměstnanci také poukázali na neprůhlednost a 

složitost integračního procesu; významným se ukázal problém motivace. 

Sami zaměstnanci poskytli během výzkumu svá doporučení. Mezi ta patřila: 

• Prioritní zajištění obchodu 

• Podpora společné kultury 

• Udržení klíčových zaměstnanců 

• Rozšíření spolupráce mezi obchodními divizemi 

• Neustálé vysvětlování strategie nového HP 

2.9 Současné HP 

Proces integrace je nyní, po čtyřech letech úplně dokončen. Po počátečních obtížích 

lze konstatovat, že po kulturní stránce byl integrační proces zvládnut bez větších problémů 

a zaměstnanci přijali "novou" kulturu za svou. S odstupem času se ale ukázalo, že primární 

motiv celé fúze, to je dosažení vedoucí pozice na trhu, zůstal nenaplněn. Společnosti HP 

sice částečně vzrostly zisky, ale pozici o pozici lídra na trhu se neustále - s většími či 

menšími úspěchy - přetahuje s největšími konkurenty, tj. společnostmi DeU, IBM a Accer. 

Nespokojenost s hospodařením HP i s výsledky vyústily na začátku roku 2005 k rezignaci 
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Carly Fioriny, která byla kvůli akvizici se společností Compaq neustále kritizována 

zejména ze strany investorů. 

V březnu roku 2005 nastoupil na její místo Mark Hurd, od něhož si akcionáři slibují 

razantní snížení nákladů, zvýšení zisků a další zlepšení pozice na trhu. Hurdova strategie 

počítá s dalším masivním propouštěním - konkrétně se jedná o desest procent ze 

současného počtu cca 151.000 zaměstnanců. Hewlett-Packard tedy opět čeká značně 

nejisté období a jen čas ukáže, zda nově započatá cesta vede tím správným směrem. 
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3 ZÁVĚR 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo vytvoření komplexního pohledu na 

problematiku firemní kultury jakožto jevu, který může velice silně ovlivnit "zdraví" a 

efektivitu firmy. Výchozí teze o kultuře coby podnikovém duchu se tedy v zásadě potvrdila 

jako správná. Ačkoli se mi nepodařilo nalézt jedinou a nejvýstižnější definici, potvrdilo se, 

že společným ukazatelem úspěšných firem je skutečnost, že vědí přesně, kam směřují a 

tyto cíle jsou známy všem jejím členům. Organizační kultura je tedy souborem ve firmě 

sdílených představa hodnot, který si všichni uvnitř ní osvojili ve snaze o vnitřní stmelení. 

Z výše uvedeného textu vyplynuly zásadní funkce, které podniková kultura plní. 

Pakliže je dostatečně silná, je nástrojem zabezpečujícím kontinuitu, usnadňujícím 

koordinaci a kontrolu; zajišťujícím žádoucí chování a disciplínu. Redukuje nejen konflikty 

uvnitř organizace, ale také případnou nejistotu; má vliv na pracovní morálku a emocionální 

pohodu. Krom toho dává pracovníkům pocit, že jsou důležitou součástí organizace, takže 

je i důležitým motivačním prvkem. V neposlední řadě je podniková kultura konkurenční 

výhodou - samozřejmě za předpokladu, že je dostatečně silná. 

V souvislosti se sílou podnikové kultury je však nutné upozornit na hrozící nebezpečí, 

a totiž stav, kdy je silná až příliš, kdy je nahrazena kultem. V takových organizacích je 

kladen přehnaný důraz na loajalitu a oddanost firmě, a to nejen ve vztahu k ní samotné, ale 

i k jejímu managementu. Náznakem negativního stavu kultury je i tvrdé potlačování všech 

odchylek od zavedených standardů a jakýchkoli kreativních myšlenek ze stany pracovníků . 

Chybou je též prosazování takové firemní filozofie, která neuznává za dobré a správné nic, 

co by nepocházelo z ní samotné. Projevů deformované kultury je nespočet a lze 

konstatovat, že toto vše je většinou zapříčiněno selháním managementu a z dlouhodobého 

hlediska takový stav signalizuje ohrožení nejen pro pracovníky, ale pro celkovou existenci 

firmy. Pakliže se v organizaci vyskytují výše zmíněné tendence, doporučením pro nápravu 

je zahájení intenzivní komunikace mezi členy organizace a managementem a pochopitelně 

též směřování ke změně stávající kultury. 
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Firemní kulturu nelze nikomu nařídit, ale její vývoj se dá ovlivnit. A právě v této 

oblasti odhaduji do budoucna nejdynamičtější vývoj. Žádná organizace se nenachází 

v prostorovém vakuu, ale vždy v konkrétních podmínkách vztahů mezi ní a okolním 

prostředím. Každý z těchto subjektů se neustále vyvíjí a mění a podniková kultura tyto 

změny odráží. Je proto úkolem managementu, aby si uvědomil stávající stav, znal 

zákonitosti a možnosti jak vývoj podnikové kultury ovlivňovat, popřípadě jak naplánovat 

její změny. 

Jednou z příčin změny podnikové kultury může být spojení různých společností, fúze 

nebo akvizice. Důvodem jsou zejména turbulentní změny na trzích a rostoucí konkurence, 

které nutí firmy ke hledání strategických partnerů, stejně tak jako finanční motivy. Každá 

taková změna je obrovským zásahem do dosavadního života společnosti, rovněž i její 

kultury. Taková situace byla názorně předvedena na společnosti Hewlett-Packard a 

Compaq, jejíž spojení bylo předmětem empirického zkoumání v druhé části této bakalářské 

práce. Dalším z cílů bylo zhodnotit úspěch této fůze. Z hlediska firemní kultury byl 

integrační proces v zásadě úspěšný, ale s odstupem času nelze fúzi pozitivně hodnotit po 

ekonomické stránce, jelikož se nepodařilo zaujmout přední místo na trhu - tak, jak bylo 

původně zamýšleno. 

Ze studia odborných pramenů lze usoudit na to, že význam firemní kultury neustále 

poroste a proto jí musí být věnována náležitá pozornost. Ta je nezbytná zejména ze strany 

vlastníků firem a nejvyššího managementu, ale také ze strany managementu středního a 

nižšího, který prostřednictvím dennodenní praxe "šíří" podnikovou kulturu v rámci 

orgamzace. Úkolem managementu je pochopit podstatu podnikové kultury i její širší 

souvislosti, definovat strategicky žádoucí kulturu (a v případě rozdílu zahájit proces 

vylaďování kultury nebo její změny) a v neposlední řadě neustále komunikovat podnikové 

normy a hodnoty svým zaměstnancům. 
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Příloha A - Vývoj hodnot a cílů společnosti Hewlett-Packard 

(zdroj: intranet společnosti HP) 

Hodnoty 

1961 
• Výběr nejvhodnějších lidí pro daný úkol 
• Podpora vysoké úrovně nadšení na všech 

úrovních 
• Jednotná práce směrem ke společným cílům 

1989 
• Důvěřujeme jednotlivci a respektujeme jej 
• Soustředíme se na vysokou úroveň 

výkonnosti a přínosu 
• Naše obchody provádíme s nekompromisní 

integritou 
• Naše společné cíle dosahujeme cílovou prací 
• Podporujeme flexibilitu a inovaci 

Cíle společnosti 

1957 1961 1966 
• Zisk • Přínos výrobků • Zisk 

1977 
• Velmi schopní a inovativní lidé skrz celou 

organizaci - poskytnutí příležitosti pro rozvoj 
dovedností 

• Cíle a vedení, které vytvářejí nadšení 
• Vedení obchodů s nekompromisní čestností a 

integritou 
• Jednotná ráce směrem ke s olečn' ch cílům 

2002 
• Máme vášeň pro našeho zákazníka 
• Důvěřujeme jednotlivci a respektujeme jej 
• Pracujeme na vysoké úrovni výkonnosti a 
přínosnosti 

• Výsledky dosahujeme týmovou prací 
• Jednáme rychle a hbitě 
• Přinášíme smysluplnou inovaci 
• Naše obchody provádíme s nekompromisní 

integritou 

1969 2002 
• Zisk • Věrnost 

• Přínos výrobků • Zisk • Zákazníci • Zákazníci zákazníka 

• Nenákladná • Zaměstnanci • Oblast zájmu • Oblast zájmu • Zisk 
kvalita • Společenstevní • Růst • Růst • Lídr na trhu 

• Význam občanství • Zaměstnanci • Naši lidé • Růst 
zaměstnanců • Síla pro • Organizace • Management • Závazek 

• Společenstevní budoucnost • Občanství • Občanství zaměstnance 

občanství (74, 77, 80, 82, • Schopnost 
• Stabilní růst 86,89,97) vedení 

(1959) 

Pozn. - období v závorkách jsou roky, kdy došlo k velmi malým změnám nebo pouze k obnoveným 

publikacím 
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Bakalářské práce se půjčují 
pouze prezenčně! 

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 

Šedivá, L.: Firemní kultura 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně citovat jako 
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