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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury v konkrétní firmě. 

Práce je zaměřena na diagnostiku a popis její firemní kulturu. Na toto téma byla napsána 

řada publikací, které jsou použity při formulaci teoretických východisek o této problematice. 

V teoretické části je popsána nejen firemní kulturu a také se zaměřuje se na její vazbu 

s řádným fungováním pracovní organizace v dynamicky proměnném tržním prostředí. Hlavní 

nástroje použité pro analýzu firemní kultury představuje kvalitativní a kvantitativní průzkum. 

Na základě získaných informací je identifikován současný stav kultury v pracovní organizaci 

i formulována opatření pro nápravu nedostatků. 

Klíčová slova 

Firemní kultura, charakteristika a struktura firemní kultury, typy firemních kultur, 

silná a slabá firemní kultura, organizace, podnikatelské prostředí, zaměstnanci, kvalitativní 

průzkum, kvantitativní průzkum 



  

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the issue of the company culture in a specific 

company. In this bachelor thesis is focus putt on description and classification of company 

culture. This topic is discussed in numerous books which are used in order to establish the 

theoretical basis of the thesis. The theoretical part describes company culture and also is 

concentrates on its relationship with a proper functioning of the working organization in 

a dynamically variable market environment. Quantitative analysis and qualitative research 

constitute the main instruments for the analysis of the company culture. On the basis of the 

accumulated data, is managed to identify the current condition of the company culture in 

the working organization, and to circumscribe the measures to amend the deficiency. 

Keywords 

Company culture, characteristics and structure of the company culture, types of 

company cultures, strong and weak company culture, organization, business environment, 

employees, qualitative research, quantitative research 
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Úvod 

Firemní kultura je jednou ze složek firemní identity, pomocí které lze ovlivňovat firemní 

image. Tento vztah je ovlivňován mnoha prvky, které působí jak samostatně, tak i v interakci 

s ostatními prvky. Firemní kultura je prvkem, který působí jak na vnější prostředí firmy 

(v interakci se zákazníky), tak i ovlivňuje vnitřní prostředí firmy (v interakci se zaměstnanci). 

Znalost aktuální situace v oblasti firemní kultury je užitečná pro diagnostikování stavu, ve 

kterém se firma nachází. Mnohé modely fungování firemní kultury jsou v literatuře popsány. 

Aktuálně zjištěný stav lze pak porovnat s teoretickými modely a následně navrhnout 

případná opatření. Tento vztah funguje i obráceně, na základě analýzy je možné teoretické 

modely i hypotézy upřesňovat a adaptovat je více dle skutečnosti. To je způsobeno nutností 

firem přizpůsobovat se reálným podmínkám, ve kterých působí. Proto i v této bakalářské 

práci je na základě studia teoretických poznatků provedena analýza současného stavu 

firemní kultury v pracovní organizaci CODI Art & Production Agency s.r.o. Na základě 

porovnání zjištěného stavu s teoretickými poznatky jsou v závěru práce formulována 

doporučení, která jsou využitelná i pro ostatní společnosti.  

Výběr tohoto tématu a jeho zpracování právě v této konkrétní organizaci je ovlivněno 

skutečností mého pracovního poměru v této společnosti. Dále jsem vyšel z mého zájmu 

o tuto problematiku i mé snahy lépe ji porozumět, za účelem analýzy a zmapování jejího 

současného stavu v pracovní organizaci a rovněž možnosti využít získaných poznatků pro 

zlepšení činnosti této organizace. Ke společnosti CODI Art & Production Agency s.r.o. mám 

úzkou vazbu díky dlouhodobému působní v ní, proto se do jisté míry cítím i vnitřně spojen 

s jejím vývojem. Systematickému a skutečně koncepčnímu utváření firemní kultury v této 

organizaci se doposud nikdo patřičně nevěnoval. 

Skutečnost mého pracovního působení ve zkoumané společnosti přináší určitá specifika 

a to jak pozitivní, tak i negativní. Za pozitivní lze považovat znalost prostředí této organizace 

a schopnost orientovat se v něm, stejně tak, jako snadný přístup k informacím při jejich 

sběru. Naopak negativum lze spatřovat ve spojení s touto organizací, což může způsobovat 

tzv. „provozní slepotu“. Ta často interním pracovníků neumožňuje vidět věci, vnitřní vztahy 

a souvislosti zcela nezaujatě, tak jak by je eventuálně viděl vnější pozorovatel, který není 

ovlivněn iracionálními úvahami, empirickým poznáním minulých let či interpersonálními 

vztahy.  
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Mým cílem je v této bakalářské práci problematiku firemní kultury patřičně vysvětlit, 

poukázat na rozličné úhly pohledu a názory různých autorů (sociologů, manažerů, odborníků 

z oblasti řízení lidských zdrojů atd.). Dále se snažím ukázat, že kultura organizace je 

produktem reálné potřeby efektivního a racionálního řízení pracovních organizací dneška, 

tedy, že existuje a vyvíjí se v kontextu a v interakci s vývojem situace dnešního světa. Získaná 

teoretická východiska, jsou konfrontována se specifickými podmínkami a potřebami zvolené 

pracovní organizace. 

Proto je mou snahou popsat stávající firemní kulturu této organizace a aplikovat v ní 

získané vědomosti. Dále se chci pokusit o zhodnocení získaných poznatků a formulaci závěrů, 

které budou využitelné, pro zlepšení činnosti samotné organizace. Rovněž je mou snahou 

tyto poznatky zobecnit tak, aby byly využitelné i pro jiné organizace řešící obdobnou 

problematiku.  

Firemní kultura je pro rozvoj organizace oblastí, které je nutné věnovat pozornost, 

protože má vliv jak na vnitřní prostředí (zaměstnance), tak i na její vnější prostředí 

(zákazníky). Jedná se o oblast firemní strategie, která je užitečná i potřebná. To potvrzuje 

i skutečnost, že se tímto tématem zabývala v minulosti řada autorů, tudíž jsou k dispozici 

teoretické poznatky, ze kterých lze čerpat. Nejedná se o téma nezajímavé a archaické. 

Naopak je to problematika aktuální a zajímavá, protože i v současné době se této 

problematice věnuje řada autorů a na téma firemní kultury vychází mnoho publikací 

i v současnosti. 

Návrhy, vycházejí ze zjištěné situace ve společnosti a jsou inspirované teoretickými 

poznatky, proto by měly do budoucna přispět ke zlepšení úrovně firemní kultury pracovní 

organizace, stejně tak jako k lepšímu pochopení souvislostí, z nichž alespoň některé se 

pokusím popsat. Z mnoha důvodů je kultura pracovní organizace prvkem, který ve svém 

důsledku silně ovlivňuje konkurenceschopnost organizace i její vlastní efektivitu, 

akceschopnost a k jako takové je třeba k ní přistupovat. 
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1 Firemní kultura – teoretická východiska 

V této kapitole jsou uvedeny některé již zjištěné závěry a teoretická východiska 

sloužící k lepšímu poznání problematiky spojené s kulturou organizace. Při vymezení pojmu 

kultura organizace, je ovšem nutno podotknout, že se jedná o termín, jehož výklad není 

jednoznačně kodifikován. Autoři různých publikací nejsou jednotní při svých interpretacích 

tohoto pojmu a navíc nahrazují tento termín synonymem podniková kultura, firemní kultura, 

či organizační kultura. ,,V těchto souvislostech jde o organizační (podnikovou či firemní) 

kulturu“ (Bedrnová, Nový a kol., 2009, s. 430). Proto i v této práci jsou považovány tyto 

termíny za rovnocenné. Důvod, proč není používán pouze jeden termínu je ten, že je použito 

takového termínu, který užívá autor, z jehož publikace je čerpáno. To se netýká jen této 

kapitoly, ale celé práce.  

Je-li užito termínu kultura organizace, je na místě vymezit jeho základ, kterým je 

pojem kultura. Jedná se o slovo mnohoznačné, původem z latinských slov colo, či colere, což 

znamená pěstovat. Slovo kultura může nabývat stejného významu jako označení civilizace 

a představuje např. vědu, umění, náboženství apod., neboli ,,nositele pozitivních hodnot“ 

(Tureckiová, 2004, s. 132). Další význam tohoto slova uvádí Bedrnová, Nový a kol. (2009, 

s. 429), kteří v jádru kultury spatřují neviditelný, ale identifikovatelný systém řízení 

umožňující společný život jednotlivců.  

Jedno z možných vymezení pojmu kultura organizace nabízí Pettigren: ,,Splnění 

úkolů, povinnost a pořádek je možné v organizaci zajistit prostřednictvím mixu vlastních 

přesvědčení, organizační ideologie, rituálů a mýtů, které spojíme pod etiku organizační 

kultury“ (Bedrnová, Nový a kol., 2009, s. 431). Jinou definici uvádí Tureckiová (2004, s. 132) 

,,Firemní kultura je soubor rozhodujících představ, hodnot a norem chování sdílených 

a prosazovaných členy organizace.“ 

Podobnou definici publikuje Armstrong (2009, s. 257) ,,Podniková kultura představuje 

soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která sice asi nebyla výslovně 

zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsob vykonávání práce.“ 

Marques a Jirásek nahlížejí na tuto problematiku z hlediska personálního řízení 

a podniková kultura je podle nich ,,soubor hodnotových představ a norem chování, který je 
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produktem managementu podniku a ovlivňuje základní postoje zaměstnanců podniku, 

projevuje se ve všech oblastech jeho života … podniková kultura závisí na podniku 

samotném, na tom, jak si ji podnik určuje, jak rozšiřuje a kontroluje chování svých 

zaměstnanců a každodenní normy, které považuje za žádoucí“. (Šigut, 2004, s. 10).  

Mimra a Altmann (2009, s. 4) uvádějí, že firemní kultura je vystavena na čtyřech 

základních prvcích: „Jedná se o rituály ve styku s pracovníky (sledování a řešení mzdových 

otázek), zásady pro jednání s lidmi (kultura a charakter projevů v interpersonální komunikaci 

uvnitř firmy), soubor pravidel oblékání (jasně formulované zásady, které přispívají velkou 

měrou k identifikaci pracovníků – např. nošení firemní uniformy, výrazných identifikačních 

doplňků, jmenovek, umístění loga na oděvech zaměstnanců, kteří jsou ve styku se zákazníky 

apod.), rituály ve styku se zákazníky (způsoby představení např. servisního pracovníka, jeho 

chování v domácnosti klienta, náležitosti předání zakázky apod.).“ 

Ze všech uvedených definic je dobře patrné, že se kultura organizace nějakým 

způsobem dotýká lidí, etiky, norem chování, sdílených i vytvářených hodnot a mezilidských 

vztahů. Dále lze spatřovat její význam pro správný chod a zdravý rozvoj pracovní organizace.  

 

1.1  Struktura kultury organizace 

Firemní kulturu lze dělit do několika vrstev (úrovní), situaci ilustruje Obrázek 1: Vrstvy 

firemní kultury. Vnitřní vrstvy nejsou pro vnějšího pozorovatele viditelné, postupem na 

povrch se stupeň viditelnosti a srozumitelnosti zvyšuje. Vnější vrstva je viditelná i osobám 

z okolí pracovní organizace. Vnitřní vrstvu tvoří hodnoty a ideje, střední vrstvu normy, vnější 

vrstvu potom symboly a artefakty. 
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Obrázek 1: Vrstvy firemní kultury (Tureckiová, 2004, s. 136) 

 

Hodnoty a ideje tvoří jádro firemní kultury (vrstvu zcela uvnitř), vytváří představu 

o tom, co je žádoucí a lze je dělit na instrumentální a morální. Instrumentální hodnoty vedou 

k naplnění potřeby zajištění a obživy. Jedná se o naplnění potřeb jako je mzda, potřeba 

jistoty, sociální politika pracovní organizace. Jsou ,,přijímány hlavou“. Naproti tomu hodnoty 

morální jsou ,,přijímány srdcem“. Jedná se o pocit hrdosti či ponížení – příslušnost k pracovní 

organizaci, identifikace s ní, oddanost a loajalita či naopak. (Tureckiová, 2004, s. 136)  

Brooks (2003, s. 29) zdůrazňuje možnost vytvoření společných hodnot odrážejících 

silné etické zásady a normy uvnitř pracovní organizace. Tento příklad demonstruje na 

britském bankovním domu Co-operative Bank, který se za pomoci ,,etických investic“ snaží 

o vytvoření souboru sdílených hodnot mezi svými pracovníky, aby tak přispěl k vybudování 

specifické kultury organizace, jež jim přinese konkurenční výhodu. ,,Zvolené hodnoty mohou 

být dokonce zvěčněny v prohlášení a poslání organizace.“ (Brooks, 2003, s. 29) 

Hodnoty může uznávat buď pouze vrcholové vedení, nebo všichni. V druhém případě 

se jedná o pracovní organizaci ,,řídící se hodnotami“ (Armstrong, 2009, s. 260). Právě jednání 

nejvyššího vedení v souladu s vytyčenými hodnotami má velký vliv na to, zda se jimi budou 

řídit také ostatní pracovníci. Armstrong (2009, s. 260) také varuje před idealistickými 

hodnotami, které nikdo nebere vážně a jejichž dopad je nulový.  

NORMY – PROJEVY CHOVÁNÍ 

  
HODNOTY 

IDEJE 
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Doktorová (1992, s. 89–90) uvádí dvě vzájemně neodlučitelné cesty vedoucí 

k dosažení systému hodnot v organizaci: Za prvé je to přítomnost silné osobnosti u vytyčení 

podnikových cílů. Tato osoba je schopná hodnoty formulovat a propagovat a samozřejmě 

sama striktně dodržovat, s čímž souvisí druhá cesta a tou je dodržování vytyčených hodnot 

všemi vedoucími pracovníky, což je základní předpoklad pro to, aby se staly závazné pro 

všechny. 

Další pomyslnou vrstvu kultury organizace tvoří normy. Armstrong (2009, s. 260) 

uvádí, že jsou to nepsaná ,,pravidla hry“. Pokud by byly v písemné podobě, jednalo by se 

o zásady, nebo procedury. I když jsou neformální, říkají, jak se chovat, co říkat, co si myslet 

a dokonce jak se oblékat. Normy popisují chování pro situace typu: zacházení manažerů 

se členy svého týmu a vzájemné vztahy mezi podřízenými a nadřízenými. Dále zodpovídají 

otázku, zda je žádoucí projevovat navenek své ambice. Určují úroveň loajality, otevřenost či 

zachování odstupu, dále otázku, zda je nutné nosit formální oděv, zda je běžné tykání či 

vykání apod.  

Tureckiová (2004, s. 136) dodává, že ačkoliv jsou nepsané, jsou uvědomované 

a ovlivnitelné. Mohou být podpořeny prostředky kultury organizace (ceremoniály, rituály), či 

odměnami a sankcemi. Jsou pozorovatelné i z vnějšku pracovní organizace. Hodnoty a ideje 

jsou podle mnohých autorů považovány za jádro organizační kultury (Hofstede 

a Hofstede,1991 s. 251; Kotter a Heskett, 1992, s. 92) 

Symboly jsou konkrétním vyjádřením abstraktní skutečnosti a nositeli významu, který 

je časově i prostorově omezen na skupinu lidí, kteří ho vytvořili. Vyjadřují např. úctu, nebo 

uznání, jsou zaměřeny dovnitř pracovní organizace, pomáhají rozšiřování a řízení kultury 

organizace. Patří sem symbolické ritualizované jednání. Rituály lze dělit na rituály informační, 

společensko-rozvojové a motivační. Rituály informační jsou způsoby schvalování, vedení 

porad, ,,vstupní kolečko“. Pod rituály společensko-rozvojovými si lze představit firemní dny, 

projevy, oslavy, firemní plesy apod. Rituály motivační představují vyhlašování nejlepších 

pracovníků, oceňování, věcné dary atd. (Tureckiová, 2004, s. 135) 

Svrchní vrstvu kultury organizace tvoří artefakty. Armstrong (2009, s. 260) artefakty 

popisuje jako viditelné a hmatatelné lidské výtvory, které lidé vidí, slyší, cítí. Příkladem 

artefaktů je pracovní prostředí, způsob telefonické i písemné komunikace s okolím, přijímání 

návštěv atd.  
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Tureckiová (2004, s. 136) uvádí další příklady: logo, vzhled a úprava písemností 

a dokumentů, prezentační a dárkové předměty, barvy, architektura budov apod. Jsou 

nejzjevnější a nejsnáze ovlivnitelnou vrchní částí, ,,vrstvou“, která je dobře viditelná pro okolí 

pracovní organizace, jako jsou zákazníci, ostatní organizace, veřejnost, stávající i potenciální 

zaměstnanci atd.  

 

1.2 Charakteristické znaky kultury organizace  

Jedná se o znaky shodné, nebo velice podobné všem kulturám organizací. Každá 

kultura organizace má nadindividuální charakter, tj. dotýká se všech zaměstnanců, byť 

každého jinou měrou. Jde o skupinový fenomén. Kultura organizace odráží dispozice (osobní 

předpoklady), myšlení a chování zaměstnanců, a proto je třeba při jejím vytváření, rozvíjení 

a změně zohledňovat strukturu osobnosti pracovníků organizace. Její velice důležitou 

vlastností je schopnost ovlivňovat vědomí i podvědomí lidí a také se v nich projevovat. Je 

sdílená, nelze ji dohodnout, nařídit, ani vyjednat. Vzniká v minulosti, ale silně se dotýká 

budoucnosti. Odtud plyne potenciální úskalí, neboť přílišné lpění na starých tradičních 

postupech může snadno brzdit procesy budoucí, na tomto místě je třeba si navíc uvědomit 

značnou setrvačnost, kterou se kultura organizace vyznačuje. Je poznatelná a dá se i měřit, 

ovšem jen do určité míry. Je strukturovaná a vyznačuje se určitými charakteristickými rysy, 

podle kterých ji lze zařadit k určitému typu (viz následující subkapitola). „Kultura organizace 

má přechodný charakter, vzniká, rozvijí se a případně se proměňuje (zaniká) v určitém místě 

a čase. A to vše v závislosti na souhrnu vlivů různého typu, které se uplatňují také v interakci 

mezi pracovní organizací a jejím okolím.“ (Tureckiová, 2004, s. 137) 

Podobné názory a další znaky, jimiž se vyznačuje obecně kultura organizace, uvádí 

Schein (2004, s. 84–85). Podle něj je kultura každé vzniklé organizace formována 

a ukotvována jejím vedením. Tedy kultura té či oné organizace bude do velké míry odvislá od 

toho, jak vedoucí pracovníci tuto roli v interakci s okolními působícími vlivy zvládnou.  

Schein dále uvádí názor, že síla a stabilita kultury vychází ze skutečnosti jejího 

skupinového založení a jedinec se bude držet určitých základních předpokladů za účelem 

potvrzení svého členství ve skupině. Ovšem z toho co uvádí Bedrnová, Nový a kol. (2009, 

s. 446) vyplývá, že situace není tak prostá. Podle těchto autorů jedinec není pouze pasivním 
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subjektem, ale je schopen aktivně vytvořit vědomou konfrontaci vlastních norem a hodnot 

s hodnotovými hierarchiemi a normami, které představují existující kulturu organizace. 

Tuto myšlenku podrobněji rozvádí Parsons v teorii sociálních systémů. Lidské jednání 

podle autora plní v rámci systému čtyři základní funkce: Jedná se o integraci systému, což 

představuje udržování solidarity, koordinace a kooperace. Další funkcí je udržování vzorců, 

které v sobě obsahuje zabezpečení stability a motivační orientaci. Za třetí jde o dosahování 

cílů, jež se vyznačuje např. rozhodovacími procesy v řízení. A za čtvrté se jedná o adaptaci. 

(Doktorová, 1992, s. 32) Všechny čtyři výše uvedené funkce ovlivňují jednání jedince a lze je 

v různé kombinaci i síle využívat jako nástroje pro vytváření a udržování kultury organizace. 

Schein (2004, s. 84–85) uvádí další pohled na organizace ve smyslu vývoje 

a upozorňuje na to, že všechny organizace začaly jako malé skupiny a nadále fungují 

částečně skrze různé malé skupiny uvnitř nich samých. Proto je podle autora pochopení 

vytváření kultury v malých skupinách také nezbytné pro pochopení toho, jak se kultura může 

rozvíjet ve velkých organizacích skrze subkultury malých skupin a skrze souhru malých skupin 

uvnitř pracovní organizace. 

 

1.3  Typologie kultury organizace 

Na hledání a zkoumání znaků, či projevů jednání, podle kterých by bylo možné 

kulturu organizace zařadit do určité „typové skupiny“, se vyvinula řada pohledů a názorů. 

V této podkapitole jsou tyto pohledy popsány a je uvedeno, v čem se jednotliví autoři liší, 

nebo naopak shodují. 

Hlavní názorové směry zavádí svá kritéria pro rozdělení kultury organizace na čtyři 

typy. Přitom jednotlivé možnosti, jak kulturu organizace členit, nevznikaly izolovaně, ale 

vyvíjely se a poznatky autorů měly vliv na formování názorů pokračovatelů ve zkoumání této 

problematiky.  

Typologii firemní kultury dle Harrisona popisuje Armstrong (2009, s. 262) dělením 

kultury organizace do čtyř typů, kde kritériem rozdělení je ideologie. Tato typologie rozlišuje 

kulturu organizace orientovanou na moc, lidi, úkol a roli. Kultura orientovaná na moc se 

vyznačuje soutěživostí a kladnou reakcí na osobnost, přičemž odbornost zůstává v pozadí. 

Pro kulturu organizace zaměřenou na lidi je typická minimální kontrola managementem 
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a vysoký stupeň konsensu. Kultura orientovaná na úkol se zaměřuje na schopnosti a vysokou 

dynamiku. Naproti tomu kultura organizace zaměřená na roli se vyznačuje legálností, 

legitimitou a byrokracií. 

Typologie firemní kultury dle Handyho vychází z členění jednotlivých typů kultury 

organizace na základě Harrisonových poznatků. Avšak kritérium pro rozdělení do 

jednotlivých typů nenazývá ,,ideologií organizace“, ale nahrazuje tento termín podle něj 

výstižnějším pojmem ,,kultura organizace“, která ,,více vyjadřuje atmosféru vše 

prostupujícího způsobu života nebo vše prostupující soustavu norem“ (Armstrong, 2009, 

s. 262). Handyho čtyři typy kultur se nazývají kultura moci, kultura role, kultura úkolu, 

kultura osoby. Na rozdíl od předchozího autora nabývají tyto pojmy v Handyho výkladu 

odlišných významů. 

Kultura moci vychází z centra, které řídí a kontroluje. Existuje jen málo pravidel nebo 

procedur a atmosféra je soutěživá, orientovaná na moc a plná politikaření. Pro kulturu role 

je typické, že práce je řízena procedurami a pravidly. Pracovní místo (role) je důležitější, než 

člověk, který toto místo (roli) zastává. Z toho vyplývá, že moc je spojena s funkcemi, nikoliv 

s lidmi. Naproti tomu v kultuře úkolu je kladen důraz na vyhledávání správných lidí, kteří 

budou pracovat v týmu. Právě týmová práce stojí v popředí před osobní mocí i funkcí. 

Posledním typem v tomto způsobu členění je kultura osoby, která klade na první místo 

jedince a účelem organizace je sloužit a pomáhat jedincům. (Armstrong, 2009, s. 262) 

Popis těchto čtyř typů kultur dále rozvádí Brooks (2003, s. 221–224). Kultura moci se 

podle něho obvykle uplatňuje v malých pracovních organizacích, kde převládají neformální 

vztahy, proto je zde důležitá důvěra. Moc je soustředěna uprostřed ,,sítě“, zpravidla v rukou 

vlastníka (viz Obrázek 2 Schématická ilustrace kultury moci). Na personál jsou kladeny 

zvýšené požadavky, kdo se však osvědčí, tomu je dále důvěřováno.  
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Obrázek 2: Schématická ilustrace kultury moci (Brooks, 2003, s. 223) 

 

Kultura role (funkční) se vyznačuje formálnostmi a byrokracií. Koordinaci mezi 

funkčními oblastmi a skupinami specialistů zajišťují vedoucí pracovníci prostřednictvím 

norem, pravidel a postupů. Schematicky je tato kultura ilustrována Obrázku 3 Schématická 

ilustrace kultury role – funkční kultura.  

 

Obrázek 3: Schématická ilustrace kultury role – funkční kultura (Brooks, 2003, s. 223) 

 

Kultura úkolu je typická pro firmy s maticovou organizační strukturou, kde je moc 

situována v průsečících odpovědností (viz Obrázek 4 Schématická ilustrace kultury úkolu). 

Zaměstnanci pracují relativně samostatně v týmech a nesou hromadnou odpovědnost.  
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Obrázek 4: Schématická ilustrace kultury úkolu Brooks (2003, s. 223) 

 

Zde je vhodné vysvětlit výše zmíněné pojmy organizační struktura a maticová 

organizační struktura. Organizační strukturou se podle Brookse (2003, s. 158–159) nazývají 

linie hierarchie, které udávají vztahy nadřízenosti a podřízenosti, dále rozdělují 

zodpovědnosti a kompetence. Organizační struktura je přítomná u všech obchodních 

a některých sociálních organizací.  

Maticová organizační struktura se vyznačuje více liniemi autority. Zaměstnanci mají 

dvojí vedení, kde jedno zabezpečuje zpravidla formální náležitosti (smlouva, plat, docházka) 

a dále funkční vedení, které se zabývá např. řízením konkrétního projektu. Taková struktura 

se dobře hodí např. pro oblast výzkumu (Brooks, 2003, s. 164–165). 

Kultura osoby se podle Brookse (2003, s. 221–224) zásadně liší od třech předchozích 

modelů, protože není definována pevná organizační struktura (viz Obrázek 5 Schématická 

ilustrace kultury osoby). Kultura je dána seskupením jednotlivců, které spojují společné 

zájmy, odbornost, cíle. Nutná je zde vzájemná ohleduplnost, příkladem je skupina 

profesionálů.  

 

Obrázek 5: Schématická ilustrace kultury osoby (Brooks, 2003, s. 223) 
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Typologii firemní kultury dle Deala a Kennedyho popisuje Tureckiová (2004, s. 140–

141) jako členění, které odráží dva faktory. Těmi jsou rizikovost prostředí, ve kterém 

pracovní organizace podniká, a rychlost zpětné vazby, kterou pracovní organizace dostává od 

svého okolí. Pro názornost a jednoduchost použití této typologie se jeden parametr umístí 

na vodorovnou a druhý na svislou osu a vzniknou tak čtyři kvadranty (viz Tabulka 1). 

 

Míra 

rizikovosti 

prostředí 

Rychlost zpětné vazby 

Pomalá dynamika Rychlá dynamika 

Vysoká 

Kultura analyticko – projektová 

,,jízdy na jistotu“  

(sázka na budoucnost) 

Kultura ,,všechno nebo nic“ 

(,,ostrých hochů“) 

Nízká 
Kultura procesních ,,mašliček“  

(postupu) 
Kultura ,,chléb a hry“ 

Tabulka 1: Typologie dle Deala a Kennedyho (Tureckiová, 2004, s. 140) 

 

Kultura procesních ,,mašliček“ klade důraz na bezchybnost postupů (proces je 

důležitější než cíl), absence ohrožení se projeví v nezájmu o dosahování lepších výsledků 

a používání nových způsobů. Příklady, kde se s tímto typem kultury lze setkat jsou zejména 

školství, veřejná správa, finanční instituce apod.  

Kultura analyticko-projektová vychází z ocenění komplexní analýzy, racionality 

a prognózy vývoje v budoucnosti. Jednání je zde neosobní a konkrétní. Je typická např. pro 

specializované úseky výrobních společností.  

Naproti tomu kultura ,,chléb a hry“ se vyznačuje prostředím umožňujícím 

experimenty i inovace, jelikož se jedná o prostředí s minimálním rizikem a rychlou 

dynamikou. Velký důraz je kladen na intenzivní komunikaci a týmovou práci. Tento typ se 

uplatňuje např. u výroby a prodeje rychloobrátkového zboží. 
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Posledním typem tohoto členění je kultura ,,všechno nebo nic“, též nazývána 

kulturou ,,ostrých hochů“, kde je hlavním kritériem úspěch. Požaduje se vysoké nasazení 

a individuální výkon, odměnou je rychlý kariérní postup, ovšem s rizikem strmého pádu. 

S touto kulturou se lze setkat v médiích, reklamě, kosmetickém průmyslu apod. (Tureckiová, 

2004, s. 140–141) 

Armstrong (2009, s. 262) uvádí další čtyři možnosti, jak kategorizovat kulturu 

organizace do čtyř typů podle Scheina, jedná se o kultury: moci, role, úspěchu a podpory. 

Kde kultura moci je charakteristická tím, že vedení je v rukou úzké skupiny lidí a vše záleží na 

jejich schopnostech. Kultura role se vyznačuje tím, že rozdělení moci mezi ,,vůdce“ a zbytek 

vedení je jasně definováno, proto se jedná o stabilní prostředí. U kultury úspěchu je kladen 

velký důraz na osobní motivaci, oddanost, aktivitu a účinek. Naproti tomu, pro kulturu 

podpory je typická atmosféra vzájemné důvěry, solidarity a oddanosti.  

Poslední možnost pohledu na rozdělení kultury organizace podle typu uvedená 

Armstrongem (2009, s. 263), je klasifikace podle Williamse, Dobsona a Walterse, kteří 

vycházejí z myšlenek a poznatků Harrisona a Handyho, jak je patrné už podle shodných 

názvů jednotlivých typů kultury organizace, jako u Harrisona (ty jsou vyjmenovány výše). 

Význam jednotlivých typů však není zcela shodný. 

Orientace na moc se vyznačuje absolutní kontrolou podřízených těmi, kteří drží ve 

svých rukou moc. Pro kulturu organizace vyznačující se orientací na roli je důležité 

hierarchické postavení a tomu odpovídající rozdělení odpovědnosti. Oproti tomu u orientace 

na úkol je prioritní splnění úkolů. Moc i autorita se zde odvíjí od znalostí a schopností. 

Zatímco kultura organizace s orientací na lidi se snaží být lidem co nejužitečnější a podávat 

příklady ostatním. Organizace zde existuje primárně pro potřeby lidí.  

V teorii existuje rovněž celá řada dalších typologií organizace, podle kterých se dají 

různé podniky zařadit do různých skupin, např. Kostroň (2008, s. 5) využívá kritéria, která dělí 

podniky podle stability prostředí a velikosti podniku. Tyto typologie se liší zejména 

zaměřením na různé objekty, v jejichž souvislosti organizaci zkoumají, např. lidské zdroje. 

Proto tyto další typologie nejsou v této práci podrobněji rozebírány.  
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1.3.1 Kultura organizace silná a slabá 

Paralelně s kategorizací kultury organizace podle typů uvedených v předchozí 

subkapitole existuje ještě rozdělení kultury na silnou a slabou. Toto členění kultury 

organizace vychází, podle Tureckiové (2004, s. 138–139), z rozsahu a intenzity jejího vlivu na 

jednání členů organizace.  

Jak uvádí Bedrnová a kol. (2009, s. 434–435), vliv slabé organizační kultury je málo 

zřetelný, oproti tomu silná organizační kultura je schopna pronikat do každodenního jednání 

všech, nebo většiny pracovníků. Podobnou skutečnost konstatuje Tureckiová (2004, s. 138–

139), že pro silnou firemní kulturu platí skutečné sdílení, posilování a rozvíjení základních 

hodnot. 

Bedrnová a kol. (2009, s. 435) uvádí tři kritéria, kterými se vyznačuje silná organizační 

kultura. Jsou to jasnost a zřetelnost, rozšířenost projevů kultury organizace a její 

,,zakotvenost“. 

Jasnost a zřetelnost se podle zmíněných autorů projevuje srozumitelnou, jasnou 

a přehlednou formou pro všechny pracovníky bez rozdílu pozice v jejich zaměstnání. 

Interpretace musí být pochopitelná pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich vzdělání. 

Tím je jasně dáno, co je nutné, co je ještě akceptovatelné a které aktivity jsou nežádoucí 

a zakázané. Silná kultura organizace se musí opírat o celou řadu hodnot, standardů 

a symbolů, které tvoří logický, vzájemně propojený celek. 

Rozšířenost projevů kultury organizace se podle autorů projevuje dostatečným 

seznámením všech pracovníků s jednotlivými prvky organizační kultury. To je dále umocněno 

faktem, že s těmito prvky kultury se pracovníci setkávají na každém kroku, v každé situaci. 

Třetím atributem silné kultury organizace je její zakotvenost, která ,,vyjadřuje míru 

identifikace a internalizace jednotlivých organizačních hodnot, vzorů a norem jednání“. 

(Bedrnová a kol., 2009, s. 435) 

Silná organizační kultura napomáhá manažerům a vedoucím pracovníkům v jejich 

práci a organizace s tímto typem organizační kultury je snazší řídit. V případě silné kultury 

organizace je umožněn přímý a jednoznačný tok informací. Je to dáno tím, že existuje jasná 

komunikační síť, proto projednávání, jednání a schvalování probíhá rychle. Dalším důležitým 
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aspektem je fakt, že informace nejsou zkreslovány. S tím souvisí i rychlé rozhodování, které 

je implikováno všeobecně akceptovanou představou cílů organizace. Názorová shoda se zde 

hledá snadněji i mezi pracovníky různých oblastí či úrovní. A to i v nestandardní situaci, 

jelikož se lze odvolat na společné hodnoty a cíle, tento jednotící prvek pomáhá také 

v překonání nejasností, konfliktů a obtíží během implementace nových postupů, což se 

projeví rychlejší realizací. Další nezanedbatelnou vlastností silné kultury organizace je snížení 

nároků na kontrolu pracovníků, neboť je zde možné spolehnout se na vysoký stupeň 

identifikace pracovníků s prací a pracovní organizací (Bedrnová a kol., 2009, s. 434–437) 

Je dobře patrné, jak blahodárně se silná organizační kultura projeví na řízení a jak 

může ulehčit manažerům na řadě úrovní klíčové oblasti jejich pracovní náplně. Zde je ovšem 

nutno podotknout, že silná kultura organizace může být také přítěží rychlému rozhodování 

a realizaci nových myšlenek z důvodu jakési nepružnosti a zkostnatělosti. Negativa silné 

kultury organizace popíši v následujícím oddíle. 

 

1.3.2 Negativa spojená se silnou kulturou organizace 

V této práci je poukázáno na četné přínosy kultury organizace, která pomáhá 

podnikatelským subjektům plně mobilizovat jejich lidský potenciál i nastavit vhodný systém 

kultury organizace, stejně jako usnadňuje řešení aktuálních otázek dneška. Je ovšem 

nezbytné zmínit se o potenciálních úskalích, rizikách a nevýhodách, které se mohou objevit 

jako negativní jevy spojené s existencí kultury organizace. Tento fenomén je spojen zejména 

s prostředím silné kultury, která, jak uvádí Bedrnová a kol. (2009, s. 438), může vytvářet 

překážky při dynamickém vývoji, zejména v obdobích, kdy je žádoucí přijít se změnami 

v organizační strategii.  

Bedrnová a kol. (2009, s. 438–439) dále vysvětlují, že zvýšené riziko hrozí tam, kde je 

velice silně a dlouhodobě zakořeněn určitý hodnotový systém. Riziko pramení ze zamítání, 

ignorování a podceňování veškerých informací, jejichž obsah je v rozporu se stávající 

organizační kulturou. Jedná se o stav, kdy se organizace zahledí do svých hodnot, pravidel, 

norem apod. a v důsledku této situace dojde ke ztrátě schopnosti správně identifikovat 

informace, signály, varování i kritiku přicházející z vnějšího prostředí. To může v konečném 

důsledku znamenat nebezpečí, protože takto uzavřená organizace není schopná včas 

zareagovat na měnící se situaci a připravit se na potenciální hrozby. 
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Doktorová (1992, s. 75) zmiňuje zásadní problém všech organizací, který spočívá 

v rozporu mezi stabilitou a dynamikou. Dále uvádí, že na stabilitu nelze pohlížet pouze jako 

na pozitivní jev, neboť je projevem strnulosti a konzervatismu. Toto dilema přímo souvisí 

i s otázkou silné kultury organizace. Bedrnová a kol. (2009, s. 439) poukazují na nebezpečné 

tendence vznikající fixací na staré, byť osvědčené hodnoty, postupy, metody i způsoby řešení 

a zejména na citovou vazbu k těmto hodnotám. Tím vzniká atmosféra nepříznivá pro změny 

a inovace, které nezapadají do kontextu postupů a hodnot stávající kultury organizace. Silná 

kultura organizace podle Bedrnové a kol. (2009, s. 439) může je velmi těžko a pouze 

podmíněně nabídnout prostor pro otevřenost, volnost a nové myšlenky.  

Zcela jiný druh nebezpečí plynoucí z pevně stanovených norem, postupů, procedur, 

definic apod. lze spatřovat v růstu byrokracie. S termínem byrokracie je třeba zacházet velice 

opatrně, neboť, jak uvádí Keller (2001, s. 13), tento pojem je výjimečně mnohoznačný. Řada 

lidí si pod tímto slovem vybaví pouze jeden z jeho významů, a to složitou soustavu úkonů 

a formalit, které je třeba splnit pro vyřízení i zdánlivě jednoduché záležitosti (např. na 

úřadech). Ve skutečnosti je tato otázka komplikovanější a byrokracie má také řadu pozitiv. 

Klasikou v této oblasti jsou myšlenky Maxe Webera, který byrokratickou organizaci chápal 

jako organizaci racionální, vyznačující se nestranností, neosobností a v neposlední řadě 

omezeným stupněm vlastní iniciativy. (Doktorová, 1992, s. 23) 

Poslední zmiňovanou vlastnost vysvětluje Keller (2001, s. 22) jako způsob, jak přesně 

zarámovat pravomoc a omezit mocenské ambice jednotlivých členů formální organizace. 

V mnohých aspektech lze spatřovat paralelu mezi byrokracií a silnou kulturou 

organizace. Příkladem může být byrokracie, která u svých členů podporuje rituální chování, 

pečlivé dodržování předpisů a nařízení. Jak uvádí (Keller, 2001, s. 49). Vzniká tak další otázka 

týkající se kultury organizace a to, do jaké míry vyvážit u zaměstnanců vlastní iniciativu, 

kreativitu v řešení problémů, autonomii při rozhodování tak, aby nebyl brzděn jejich tvůrčí 

potenciál a organizace se dynamicky vyvíjela. A na druhé straně, aby nedocházelo k situacím, 

kdy málo omezené a vytyčené pravomoci, pravidla, oficiální postupy, normy apod. budou 

zneužity jednotlivci ve vlastní prospěch na úkor organizace.  
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1.4 Subkultury 

V předchozí části této práce je proveden popis oficiální kultury organizace, u níž je 

snaha, aby se stala platnou pro všechny její členy. V reálné situaci může nastat jev, kdy se 

vedle kultury organizace vytvoří ještě jiná, odlišná subkultura, v jejímž duchu jedná určitá 

skupina členů organizace. 

Tento jev popisují Bedrnová a kol. (2009, s. 435–436) ,,Subkultury jsou relativně 

samostatné kultury, které vznikají v některých oblastech organizační struktury a vyznačují se 

odlišnými sociálními normami nebo jinou hierarchií hodnotových preferencí.“ Dále dodávají, 

že takováto subkultura se obvykle utvoří mezi pracovníky na stejné hierarchické úrovni, např. 

ve vedení organizace, na její střední úrovni, mezi řadovými členy apod. Tuto myšlenku 

potvrzuje Šigut (2004, s. 71), když uvádí, že mezi každou hierarchickou úrovní pracovníků 

vzniká určitá bariéra. A kulturu organizace zde považuje za prostředek k prolamování těchto 

bariér.  

Jak ale dále uvádí Bedrnová a kol. (2009, s. 435–436), subkultury se tvoří také 

v jednotlivých funkčních úsecích, v pracovních organizacích, např. mezi pracovníky 

marketingu, výzkumu, výroby atd. Odlišné profesní skupiny sledují často odlišné dílčí cíle 

a zájmy. Existence takovýchto subkultur jde proti tvorbě a prosazování jednotné organizační 

kultury. Jak uvádí autoři, do určité míry je takové jednání přirozené a neškodné. Způsobuje 

ho rozdílný typ práce u jednotlivých skupin, způsob odměňování i kvalifikace a vzdělání. 

Pokud jsou hlavní celopodnikové cíle a vytyčené priority, stejně tak jako cesty a způsoby 

k jejich dosažení dodržovány všemi pracovníky, včetně těch tvořících jakousi subkulturu, 

potom se nejedná o negativní jev.  

Tvorba neformálních skupin je obdobný jev, který je znám a popsán např. Nakonečný 

(2009, s. 219). Existence takovýchto skupin jde proti snahám o jednotnou kulturu organizace. 

Opět se tak ukazuje důležitost vytváření a posilování kultury, jakožto nástroje pro 

odstranění, nebo alespoň zmírnění následků těchto jevů. Neformální skupiny mohou 

v některých jedincích vytvářet pocit vyčlenění a tím i snižovat jejich motivaci k činnosti ve 

prospěch organizace. 

Brooks (2003, s. 78–80) popisuje zmíněnou problematiku takto: formální skupiny jsou 

vytvářeny vědomě, za účelem plnění vytyčených úkolů v rámci splnění celopodnikových cílů. 
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Úkoly, role, hierarchické postavení i pravidla jsou zde pevně dány. Vedle nich se vytváří 

skupiny neformální, jejichž členy spojuje naplňování společných potřeb. Neformální skupiny 

existují na bázi osobních vztahů, nikoliv na principu definovaných rolí.  

Rozdíl mezi neformální skupinou a subkulturou spočívá v tom, že neformální skupina 

se nevytváří pouze v určité úrovni organizační struktury, ale může prostupovat různé 

hierarchické úrovně (od nejvyššího vedení po řadové členy organizace) i funkční oblasti (viz 

Obrázek 6: Neformální skupiny uvnitř formální struktury). (Brooks, 2003, s. 78–80) 

Neformální skupiny vznikají na principu přátelství, sounáležitosti, společných potřeb atp., 

proto jejich vznik je přirozenější. 

 

Obrázek 6: Neformální skupiny uvnitř formální struktury (Brooks 2003, s. 81) 
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2 Význam kultury organizace pro podnikatelský úspěch 

 

V této kapitole je vysvětleno, proč je důležité zabývat se kulturou organizace. Zejména je 

zde popsána jako významný motivační činitel, který je pro podnik konkurenční výhodou. 

Kultura vytváří u členů organizace pocit ,,to jsme my“, což je důležitá rovnováha vůči vlivům 

diferenciace, které nevyhnutelně působí na každou organizaci (Armstrong, 2009, s. 258). 

Doktorová (1992, s. 88) podotýká, že hodnoty, na kterých je kultura organizace založena, 

představují základní determinantu motivace lidí. Podle autorky mají vliv nejen na vztah lidí 

k práci, ale také na morálku a etiku. Armstrong (2009, s. 259) ve shodě s Doktorovou 

doplňuje poznatek z výzkumu Purcella a kol. z roku 2003, kde se dospělo k závěru, že některé 

významné organizace se vyznačovaly ,,velkou myšlenkou“, jednalo se o několik málo 

prohlášení, která stručně vystihovala chování organizace. Tato ,,velká myšlenka“ umožnila 

vytvořit všeobecně sdílenou silnou kulturu a ta vedla pracovníky k lepší výkonnosti a byla tak 

konkurenční výhodou. ,,Hodnoty organizace přináší jednotící sílu a ta je schopna uvolnit 

velké rezervy energie a tvořivosti.“ (Doktorová 1992, s. 89) Mintzberg podtrhuje význam 

firemní kultury na průběh procesů identifikace, indoktrinace a socializace. (Šigut, 2004, s. 70) 

Na základě výše uvedeného se snad právem domnívám, že význam firemní kultury není 

zanedbatelný. Navíc v souvislosti se změnami v úloze zaměstnanců pro dnešní firmy, které 

jsou dále popsány v podkapitole 2.2, lze konstatovat, že význam firemní kultury je rostoucí 

a především, že lze očekávat, že bude rostoucí také v budoucnosti. Zde je nutné si položit 

otázku, proč ne každá pracovní organizace v ČR věnuje své kultuře takovou pozornost, jakou 

by si zasloužila. Možné příčiny vidím dvě.  

První je způsobena faktem, že pomyslnou úroveň firemní kultury není možné exaktně 

změřit. Proto není k dispozici spolehlivá odpověď na otázku, pokud organizace investuje do 

posílení firemní kultury určitý kapitál (sponzoring, team building, podnikový večírek, 

předměty s logem firmy atd.), jak velký obnos (příjem) a za jakou dobu tato investice 

organizaci přinese. A v případě, že dojde k posílení vazeb mezi pracovníky a nastane 

měřitelný efekt, např. zkrácení doby na zpracování zakázky, bude těžko prokazatelné, že tuto 

změnu generovala právě investice směřovaná do firemní kultury. Lze se domnívat, že 



 

 - 26 - 

druhým důvodem pro nedocenění firemní kultury je vazba jejího rozvoje na firemní strategii 

a plány budoucího směřování. Pokud nějaká společnost nemá čitelně a srozumitelně 

určenou strategii, ale ,,žije ze dne na den“, řeší pouze operativní a krátkodobé záležitosti, 

nehledí do budoucna, potom nemůže správně fungovat ani firemní kultura.  

 

2.1 Charakteristika současného podnikatelského prostředí 

Jelikož zastávám názor, že firemní kultura má své důležité místo ve strategickém 

řízení podniku, považuji za vhodné blíže popsat podnikatelské prostředí, ve kterém se 

podniky pohybují, neboť proměny tohoto prostředí mají s firemní kulturou interakci. Zároveň 

lze konstatovat, že důležitost firemní kultury ještě neimplikuje adekvátní zájem a pozornost 

o její stav a případnou změnu. 

Dnešní podnikatelské prostředí se vyznačuje několika znaky. V první řadě je to snaha 

o konkurenceschopnost a bitva o zákazníky, která rozhoduje o existenci firmy ,,zákazníci 

vystoupili a převzali kontrolu nad firmami“ (Edersheim 2008, s. 29). Z vlastní zkušenosti lze 

s takovým tvrzením souhlasit. Konkurence a informovaný zákazník vyvíjí tlak na stále vyšší 

úroveň poskytovaných služeb, což se odráží v kreativitě a inovačních snahách uvnitř firmy.  

Jiné vysvětlení souvislostí v oblastech dnešních podnikatelských aktivit i jejich dopadu 

na život lidí a společenský vývoj představují Toffer a Tofferová popisem tří zásadních milníků 

v dějinách lidské civilizace. Těmito milníky jsou zemědělská, průmyslová a informační 

revoluce. Tyto typy revolucí metaforicky přirovnávají k vlnám, které se šíří po celém světě 

a proráží si cestu skrze všechny překážky v podobě snah udržet starý systém spravování věcí. 

Zatímco první vlna už prakticky odezněla. Třetí vlna (informační revoluce) se šíří v situaci, kdy 

ještě nedozněla vlna druhá (revoluce průmyslová), obě vlny se pohybují současně, každá 

s jinou rychlostí a silou. Současnou situaci zmínění autoři vykládají rozmachem informační 

revoluce, která začala ve druhé polovině padesátých let 20. století rozvojem počítačové 

techniky v USA. V dnešní době jsme podle hypotézy zmíněných autorů svědky nástupu třetí 

vlny, což se projevuje změnou způsobu života vytvořeného v období 18. až 20. století. (Toffer 

a Tofferová, 2001, s. 15–17). 

Pro popis současného podnikatelského prostředí je velice výstižný pojem 

,,demasifikovaná společnost“ (Toffer a Tofferová, 2001, s. 27), což představuje ústup od 
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masové výroby stejných výrobků k výrobě v malých sériích, které lze flexibilně měnit, podle 

přání zákazníků. S tím souvisí nahrazení plošného masového marketingu segmentací trhu. 

V důsledku těchto změn roste význam informací i potřeba jejich výměny a tím vzniká potřeba 

rozvoje nových informačních a komunikačních technologií. Změny zde probíhají mnohem 

rychleji než v industriální společnosti vytvořené předchozí druhou vlnou. Všechny poznatky 

zmiňovaných autorů vyúsťují v závěr, že otřesy jsou hybnou silou změn nejen ve způsobu 

řízení firem, ale ve způsobu života lidí i chování společností. 

Ve shodě s autory a z vlastní podnikatelské zkušenosti mohu konstatovat, že 

podstatným rysem současné společnosti je vysoká dynamika, se kterou se podnikatelské 

prostředí proměňuje, včetně zrychlování informačních toků na jakékoliv vzdálenosti. Životně 

důležitá je schopnost správně a včasně na tyto proměny reagovat. Změny přináší nové 

hrozby, ale také nové podnikatelské příležitosti ,,firmy musí být připraveny osvojit si téměř 

vše, co jim přinese schopnost inovovat a zvyšovat produktivitu“ (Edersheim, 2008, s. 44).  

Lze se domnívat, že podstatnou měrou ovlivnil podnikání rozmach informačních 

technologií, jejich dostupnost širokým vrstvám obyvatelstva a jejich celosvětové propojení 

pomocí internetu. Firmy mají své internetové stránky, jejich prostřednictvím nabízí produkty 

svým stálým i potenciálním zákazníkům. Internet zásadním způsobem usnadnil obchod. Lidé 

mají možnost diskutovat své názory prostřednictvím sociálních sítí, čili se stávají 

informovanějšími. Počítače a jejich programy usnadňují celou řadu administrativních úkonů 

souvisejících s řízením podniků.  

Na některé aspekty spojené s proměnou podnikového prostředí a zavádění počítačů 

poukazuje Keller (2001, s. 166–167), uvádí zde řadu pozitiv, která počítače přináší v oblasti 

produktivity práce při rozmnožování, skladování a vyhledávání informací, stejně jako 

v rychlosti komunikace. Na druhé straně varuje před utopickou vidinou počítačů jako 

spásných prostředků schopných vyřešit problém, který není dostatečně analyzován anebo se 

o něm dokonce ani neví. S tím nezbývá než souhlasit, jelikož existuje řada případů 

z podnikatelského prostředí, kdy přechody na nové počítačové softwary nejen, že nepřinesly 

očekávané výsledky, ale dokonce se ukázaly jako kontraproduktivní.  

Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že současné podnikatelské prostředí se 

prudce mění. Je to způsobeno aktuálními preferencemi zákazníků i prudkým vývojem nových 
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technologií a metod. Žádný podnik se nevyhne komparaci se silnou konkurencí a od toho se 

vyvíjí nové úkoly a výzvy, kterým podniky čelí. Tato situace se stala podnětem pro hledání 

celé řady nových pohledů, přístupů, strategií a metod, které se snaží zajistit životaschopnost 

podniků. Pro účely této práce jsou předmětem zájmu metody a poznatky týkající se 

zaměstnanců (některé jsou uvedeny v podkapitole 2.2). Zajištění jejich spokojenosti 

a rozvoje nejen za účelem dosažení vysoké produktivity a kvality práce, ale také z hlediska 

udržení dlouhodobé stability.  

 

2.2 Potenciál zaměstnanců  

V podkapitole 2.1 popisující současné podnikatelské prostředí jsou uvedeny některé 

podstatné vývojové trendy determinující chování podniků a podnikatelů. Náplní této 

podkapitoly je rozvedení myšlenky o tom, že pro dosažení ekonomické prosperity firmy 

i uspokojení stále se stupňujících potřeb zákazníků je nezbytné umět plně využít potenciál 

svých zaměstnanců. Dá se tedy konstatovat, že díky společenskému vývoji dochází k nutnosti 

změn v podnikatelském prostředí a to přináší nové přístupy a metody v chování vůči 

zaměstnancům. Více než kdykoliv jindy se projevuje nutnost, aby se zaměstnanci se 

společností sžili a záleželo jim na dosažení jejích dlouhodobých cílů. Firemní kultura – 

pomyslný ,,sociální tmel organizace“ (Tureckiová, 2004, s. 132) v této oblasti hraje klíčovou 

roli. 

Podle McGregora (1960, s. 155–156) jsou to paradoxně zaměstnanci a nikoliv vedení, 

kdo začíná představovat opravdovou sílu v moderním průmyslovém podniku. A to z toho 

důvodu, že umožňují managementu řešit čím dál složitější problémy dnešního světa. Tuto 

myšlenku autor vysvětluje nezastupitelnou úlohou zaměstnanců v oblasti analýzy a řešení 

problémů, k tomu je předurčuje jejich specializace, výcvik a znalosti problematiky. Jak autor 

uvádí, tato situace znamená zvrat v tradiční teorii organizace, neboť vedení se stává stále 

více závislé na svých specializovaných pracovnících. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že spolehliví pracovníci vysokých morálních 

hodnot jsou pro podnik velkým přínosem. Tento poznatek není ničím novým a potvrzuje ho 

řada odborníků. Dokládají to i dva příklady z knihy Edersheim, (2008) Management podle 

Druckera: Odkaz zakladatele moderního managementu, která je souhrnem myšlenek 

a odkazem P. F. Druckera, osoby považované některými významnými autory za zakladatele 
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moderního managementu. ,,Organizace se odlišují tím, zda dokáží přimět obyčejné lidi 

k tomu, aby dělali neobyčejné věci.“ (Edersheim, 2008, s. 143) Podobnou ideu představuje 

ve zmíněné knize generální ředitel a předseda správní rady americké firmy Alcoa ,,Firma 

Alcoa, to jsou její lidé.“ (Edersheim, 2008, s. 140) Na základě zkušeností lze usuzovat na 

skutečnost, že úloha zaměstnanců pro podnikatelský úspěch se neustále zvyšuje, a proto 

nelze podcenit ani význam firemní kultury. 

Tyto poznatky a myšleny lze vysvětlit v tom smyslu, že na zaměstnance nelze nazírat 

pouze jako na manuálního vykonavatele zadaných úkolů, nýbrž jako na partnera a tvořivého 

jedince schopného inicializace některých inovačních procesů. Z toho vycházejí některé nové 

strategie a postupy. 

Jedním z nových přístupů zaváděných v pracovních organizacích je vytváření 

autonomních týmů, jejichž podstata spočívá v ponechání určité autonomie pro zaměstnance, 

pokud jde o způsob uspořádání plnění rámcově zadaného úkolu. Takováto situace přináší 

pracovníkům vyšší vnitřní motivaci, protože mají jistou volnost a zároveň zodpovědnost za 

výsledek úkolu. Přičemž společný zájem na zvládnutí úkolu pomáhá spojit úsilí, znalosti 

i dovednosti lidí rozličných profesí (Armstrong, 2009, s. 281–282). Emery uvádí, že ,,při 

vytváření sociálního systému, který by účinně fungoval v moderním, kapitálem zdůrazňujícím 

podniku, představuje klíčový problém vytváření autonomních skupin, které by zalidnily 

styčnou plochu s technickým systémem“. (Armstrong, 2009, s. 281)  

S odkazem na Marhoulovou (1991, s. 185–186) lze uvést podobný přístup, známý 

jako ,,kroužky řízení jakosti“, Quality Control Circle (QCC). Jedná se o skupiny pracovníků, 

kteří v období po pracovní době analyzují situaci a zamýšlí se nad možností, jakým způsobem 

pracovat lépe (jak uspořádat pracoviště, jak zlepšit obsluhu zákazníka, jak organizovat 

výrobu, jak snižovat zmetkovitost ve výrobě, jak změnit manipulační činnosti apod.). 

Je třeba dodat, že mentalita pracovníků v Japonsku je jiná než v ČR. Jak uvádí 

Tureckiová (2004, s. 150) firemní kultura je odrazem kultury národní. Proto příklad kroužků 

jakosti považuji za jakýsi ideální stav, ke kterému se ve firmě snažím přiblížit. Pro účely této 

práce je důležitý závěr, že hybnou silou pozitivních změn jsou lidé – motivovaní zaměstnanci 

všech úrovní. Podniková kultura v tomto ohledu hraje důležitou roli, což dokládá např. Nový, 
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když hovoří o synergetickém efektu mezi podnikovou kulturou, procesy koordinace, 

integrace a motivace. (Šigut, 2004, s. 70)  

Jedním z důležitých prvků v oblasti využití potenciálu lidských zdrojů je správná 

komunikace. Dát prostor pro názory všech pracovníků, kteří konkrétní problematiku 

a odborné činnosti ze svého pracoviště znají nejlépe, je cenným podkladem pro rozhodování 

vedoucích pracovníků na vyšších úrovních. Armstrong (2009, s. 663) upozorňuje na důležitost 

zpětné vazby zaměstnanců a možnost jejich reakce a připomínek k zamýšleným plánům. 

S poznatky zaměstnanců souvisí jiné důležité aktivum a tím jsou jejich náměty 

a nápady, jak stávající pracovní procesy neustále vylepšovat. Lze konstatovat, že špičkou 

v zavádění nových (dobrých) nápadů do praxe je opět Japonsko. Jak uvádí Marhoulová 

(1991, s. 185) každý osmý japonský zaměstnanec je zapojen do výše popsaných kroužků 

kvality. Tato země dala světu postupy, strategie a názory, které rychle zdomácněly 

i v odlišných společensko-kulturních podmínkách jiných zemí např., v USA a Velké Británii 

(Donnelly jr. a kol., 1997, s. 660). I v České republice se lze setkat s pojmem Kaizen či Kaizen 

tým. Marhoulová (1991, s. 217) uvádí význam slova ,,Kaizen“ skládajícího se z japonských 

slov ,,kai“, což znamená změna a ,,zen“ znamenající k lepšímu. Jedná se o metodu, při jejímž 

použití lze výrazného zlepšení dosáhnout i zcela nepatrnými změnami, ovšem za podmínky 

jejich soustavnosti. Tyto změny jsou postupné, jdou odspoda a mají evoluční charakter.  

Pro fungování této strategie je nutné zapojit pracovníky do uvažování nad jejich prací. 

Dále vyžaduje existenci mechanismů zpracování nápadů a připomínek, jejich zavrhnutí či 

přijetí, případně následné odměňování. Z podstaty celé věci je patrné, že v prostředí 

demotivovaných pracovníků tento přístup fungovat nebude. Firemní kultura zde může dílčím 

způsobem pomoci spolupůsobit na myšlení zaměstnanců a dodat jim pocit sounáležitosti 

s firmou, ve které pracují, neboť firemní kultura je podle Tureckiové (2004, s. 134) významný 

stimulační faktor. Na druhé straně její význam v této oblasti nelze přecenit. 

Dalším důležitým aspektem, bez kterého se pracovní organizace neobejde, je týmová 

práce. Podle dosud získaných zkušeností, úkoly dneška jsou často velmi komplexní a jejich 

řešení i jejich dopad přesahuje jednotlivce i jednotlivá pracoviště. Brooks (2003, s. 70) uvádí 

dva důležité faktory pro nutnost týmové práce. První je podobný výše uvedenému názoru, 

kde hovoří o rozvoji technologií, což se projevuje v rostoucí diverzifikaci pracovních sil. Druhý 
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faktor, který si vyžaduje týmovou práci, spočívá podle Brookse v trendu ,,zplošťování“ 

organizační struktury pracovní organizace. To jest zeštíhlení organizace a odstranění 

některých vrstev hierarchické struktury, což se projeví zvýšením pravomocí zaměstnanců. 

Donnelly jr. a kol. (1997, s. 441) uvádí příklad z praxe, kdy společnost Ford Motor 

vyřešila potíže s poklesem prodejů a snižováním zisku založením týmu Taurus, což bylo 

uskupení: konstruktérů, pracovníků montáže, marketingu a finančního sektoru. Tento tým 

pracoval na vývoji nového automobilu Ford Taurus, přičemž tento způsob práce se zásadně 

odlišoval od předchozího stylu. Návrhy nepostupovaly od jednoho oddělení k druhému 

a případné připomínky se nevracely, nýbrž se pracovalo společně. Výsledkem bylo označení 

automobilu Ford Taurus v časopise Motor Trend automobilem roku. Z poznatků uvedených 

autorů jsou patrná pozitiva i nutnost týmové práce, zároveň se zde hovoří o spolupráci lidí 

rozličných profesí i úseků pracovní organizace, což přináší nové otázky a nutnost jejich řešení 

a zde vzniká opět pole působnosti pro firemní kulturu.  

Tím ovšem výčet oblastí přispívajících k rozvoji potenciálu zaměstnanců nekončí, 

důležitou roli hraje např. ,,systém podnikového vzdělávání“ Stýblo (2003, s. 89) nebo ,,proces 

motivace“ (Donnelly jr. a kol., 1997, s. 368). Závěr této kapitoly lze shrnout v konstatování, 

že význam lidského faktoru stojí mimo veškerou pochybnost a to sebou nese i vysoké 

požadavky na firemní kulturu. ,,Firemní kultura určuje, jak bude firma fungovat z hlediska 

lidské stránky, jak využije a rozvine potenciál svých členů.“ (Tureckiová 2004, s. 143) Firemní 

kultura musí být též budována z pohledu zákazníka. Každá firma, která chce na trhu uspět 

a dlouhodobě na něm fungovat zaměřuje svoji činnost na uspokojení potřeb a požadavků 

zákazníků. Jedině zákazník, který je spokojený s úrovní poskytnutých výrobků a služeb se k ní 

bude opětovně vracet a šířit o ní pozitivní obraz. Proto rozvoj potenciálu pracovníků by měl 

být zaměřen na stávající i potencionální zákazníky. 

 

2.3 Specifika malé firmy  

Typickým specifikem je schopnost malé firmy pružně reagovat na vzniklou situaci na 

trhu. To znamená schopnost rychle a kreativně zareagovat na aktuální přání zákazníka 

a poskytnout mu požadovaný výrobek, či službu a dodat na trh takový druh výrobků, nebo 

služeb, který na trhu chybí. 
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Plně se lze ztotožnit s názory uvedenými Stýblem (2003, s. 10–13), který ve své 

publikaci popisuje některá specifika malých podniků, mezi kterými uvádí fakt, jež nelze 

podcenit a to zejména sice vyšší zranitelnost malých podniků při ekonomických výkyvech 

a legislativních změnách. Autor zde navíc zdůrazňuje důležitost drobných podnikatelů pro 

národní hospodářství ČR, konkrétně pro jeho zdravou diverzifikaci. 

Podstatným kritériem pro dělení podniků je (mimo jiné) počet jejich zaměstnanců. 

Podle třídění používaného v Evropské unii dle doporučení Evropské komise je rozdělení 

podle Anonym (2011) následující: střední podnik méně než 250 zaměstnanců, malý podnik 

méně než 50 a mikropodnik zaměstnává méně než 10 lidí.  

Na základě výše uvedeného, lze konstatovat, že Společnost CODI Art & Production 

Agency s.r.o. se svými dvanácti zaměstnanci spadá do kategorie malých podniků (a nachází 

se těsně nad hranicí mikropodniku). Tato okolnost má podstatný vliv i na firemní kulturu 

a její případné budoucí formování. Jelikož podle mého názoru takto malá skupina 

zaměstnanců je mnohem lépe identifikovatelná a řídí se snadněji, než velký podnik čítající 

stovky až tisíce zaměstnanců. Proto v malém podniku lze změny prosazovat rychleji a lze 

i snadněji kontrolovat jejich zavádění. Tento názor podporuje i skutečnost, že ve společnosti 

o dvanácti zaměstnancích není zapotřebí složité organizační struktury, je zde potlačena 

diferenciace na dílčí úseky uvnitř organizace a tím je tlumen fenomén subkultur. Také 

celkové množství vazeb je zde nižší, a proto je tento systém méně komplikovaný. Při počtu 

dvanácti osob je možno věnovat více času případným stížnostem či sporům i vyslechnutí 

názorů a připomínek zaměstnanců. 

Pro tento můj částečně intuitivní názor zakládající se na dosavadních zkušenostech 

lze nalézt oporu rovněž v odborné literatuře. Doktorová (1992, s. 12) uvádí jeden z možných 

výkladů teorie organizace na bázi analogie s lidským organismem. A v rámci tohoto pohledu 

se vyvinulo kubicko-kvadratické pojetí organizace, jehož myšlenka spočívá v biologickém 

přirovnání organizace k lidskému tělu. Potom výška člověka přestavuje velikost organizace co 

do počtu jejích členů, vnější povrch lidského těla se přirovnává k počtu vnějších vztahů 

a hmotnost lidského těla představuje množství vztahů uvnitř organizace. Důležité je, že 

v závislosti na tělesné výšce, představující počet členů (zaměstnanců) roste povrch, 

představující vnější vazby, kvadraticky (s druhou mocninou) a hmotnost, symbolizující 
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interpersonální vazby kubicky (s třetí mocninou). Jinými slovy složitost systému se prudce 

zvyšuje s každým dalším zaměstnancem. 

Jiní autoři spatřují zásadní rozdíl mezi malým a velkým podnikem co do počtu 

zaměstnanců v nárůstu nároků i zodpovědnosti u malých organizací a to u pracovníků i jejich 

manažerů. Specifikum ředitele malého podniku spočívá v tom, že nemá k dispozici tým 

manažerů, a proto je veškerá zodpovědnost jen na jeho osobě. Kvalita zaměstnanců i kvalita 

jejich vedení je zde nanejvýš důležitá, jelikož malý podnik nemá k dispozici dodatečné zdroje, 

kterými by vykompenzoval případné selhání jednotlivců, či negativa pramenící ze špatného 

rozhodnutí. Naproti tomu malá společnost se vyznačuje také některými pozitivními aspekty, 

autoři v této souvislosti upozorňují především na přátelskou atmosféru malého kolektivu, 

přímý osobní zájem pracovníků na tvorbě výrobků a poskytování služeb, hrdost apod. To 

přináší vysoké nasazení i motivaci zaměstnanců, což se projevuje nejen vysokým pracovním 

výkonem, ale také vysokou kvalitou odvedené práce při minimální potřebě její kontroly. 

(Donnelly jr. a kol., 1997, s. 771–773)  
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3 Analýza firemní kultury v konkrétní organizaci 

 

V této kapitole je na základě rozboru teoretických poznatků firemní kultury 

provedena jejich aplikace na reálnou situaci v malé firmě.  

Cílem této aplikace je snaha určit, o jaký typ firemní kultury se jedná, což je důležité 

zjištění pro účely následných úvah, rozhodování a strategického uvažování. Dále jsou 

sledovány, hodnoceny, případně konfrontovány s teoretickými poznatky skutečně zjištěné 

informace a poznatky. Pozornost je rovněž věnována konkrétním znakům indikujícím možná 

nebezpečí a hrozby, které by mohly narušovat klima uvnitř organizace v budoucnosti.  

Skutečnost mého dlouhodobého působení v této firmě může částečně výsledky 

zkoumání zkreslovat, neboť může snižovat rozlišovací schopnost v otázce vnímání některých 

jevů (kladných i záporných). Pozorovatel pocházející z vnitřního prostředí nikdy nemůže být 

zcela nestranným a nezávislým. Na druhé straně výhodou je dobrá znalost této firmy, jejich 

zaměstnanců, náplně jejich práce, atmosféry ve firmě atd., což představuje výhodu.  

Jedná se ve své podstatě o sociální výzkum a ten se vyznačuje určitými vlastnostmi, 

jak uvádí Reichel (2009, s. 21), typický je značný stupeň neurčitosti, neboť zkoumání jevu 

zdaleka nezaručuje, že se lze plně dopátrat jeho podstaty. Jak autor dále vysvětluje, co je 

v sociologii sledovatelné, totiž obvykle bývá výsledkem působení řady faktorů.  

Analýza firemní kultury je provedena pomocí několika systematických kroků. 

Rámcově je popsána organizace jako taková, její účel, velikost, charakter práce, atmosféra 

uvnitř organizace apod. K hlubšímu popisu celé situace s maximem jejich souvislostí je 

proveden nejprve kvalitativní průzkum, jehož výsledkem je škála kvalitativních znaků 

vystihující dění v organizaci i její originální specifika. Následuje průzkum kvantitativní, který 

se opírá o sběr dat pomocí dotazníkového průzkumu. Kromě podoby dotazníku a skladby 

otázek lze považovat za nezbytné přesně definovat pravidla pro vyplňování dotazníků 

zaměstnanci.  

Je třeba mít na zřeteli, že každý průzkum podléhá do větší či menší míry určitému 

zkreslení, neboť to, co je zkoumáno, je vždy určitou výsečí z komplexní reality plné řady 
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nejrůznějších vazeb a aby bylo možné provést výzkumné šetření, je nezbytné tyto vazby 

vhodně zredukovat (určitý časový úsek, omezený počet zkoumaných objektů, počet 

proměnných apod.). (Reichel, 2009, s. 49) Jak uvádí na výukovém CD-ROM Toman (2008) je 

rovněž nutné počítat se skutečností, že lidé při průzkumech často lžou a dělají se lepšími. 

Rovněž výsledek může být ovlivněn očekáváním respondentů, tj. že upravují své odpovědi, 

podle toho, co je od nich očekáváno nebo si myslí, že mají odpovídat. 

 

3.1 Popis FIRMY CODI ART & PRODUCTION AGENCY s. r. o. 

Společnost CODI Art & Production Agency s.r.o. se zabývá aktivitami spojenými 

s výrobou, distribucí a prodejem hudebních a filmových nosičů, nákupem a prodejem 

autorských práv k hudebním a filmovým dílům. Dále také prodejem software, hardware 

a dalšího drobného zboží na českém i zahraničním trhu. Společnost působí na trhu již sedm 

let. Mezi její současné produkty patří: CD s hudbou, mluveným slovem a DVD s filmy různých 

žánrů, kde převažují DVD s dokumentárními filmy. Společnost v současné době poskytuje 

kompletní distribuční servis maloobchodním řetězcům. Zboží rovněž dodává do sítě 

specializovaných prodejen a do sítě nezávislých prodejců. Podle srovnání vlastních prodejů 

a odhadu prodejů konkurenčních společností patří CODI Art & Production Agency s.r.o. 

počtem distribuovaných nosičů k největším distributorům CD a DVD nosičů na našem trhu. 

Z výše uvedeného by mohl čtenář nabýt dojmu, že se jedná o společnost 

zaměstnávající stovky lidí, ale není tomu tak. Firma má momentálně 12 zaměstnanců. Tato 

skutečnost je dána tím, jak se jednotlivé činnosti čím dál více vyvíjejí, stávají se složitějšími 

a vyžadují si vysoký stupeň specializace. Firma nezajišťuje zdaleka všechny činnosti spojené 

s výrobou, balením, distribucí atd., nýbrž si na každou některé činnosti najímá 

specializovanou společnost. Této strategii se říká ,,make or buy“ (vyrobit nebo koupit), 

v případě najímání si firmy na některou službu, se v praxi vžil název outsourcing. (Gros 

a Grosová, 2016, s. 172) Kromě vyšší úrovně specializace podporují tento způsob využití také 

vysoké vstupní investice spojené s nákupem výrobního zařízení. Dále rovněž fakt, že 

výkonnost výrobního zařízení je obvykle vyšší, než potřebná výrobní kapacita požadovaná 

firmou, tudíž by výrobní zařízení nebylo plně využito, což by mělo negativní vliv na výši 

nákladů. 
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Tento stav má pro firemní kulturu řadu specifik. Jak bylo řečeno, firma je co do počtu 

zaměstnanců malou společností. Zaměstnanci společnosti vykonávají kancelářskou práci, 

zastávají vedoucí pozice, zadávají a kontrolují práci partnerů, se kterými firma kooperuje, 

hledají nové zákazníky, řídí některé oblasti distribuce apod. Jedná se o náročnou 

a zodpovědnou práci, při které je požadováno vysoké pracovní nasazení a spolehlivost.  

Firma podniká v odvětví, které se vyznačuje malými vstupními bariérami a silnou 

konkurencí. Z toho plyne nutnost usilovat o nové zákazníky i nutnost snažit se udržet si 

zákazníky stávající. Proto panuje všeobecná snaha o neustálé navyšování užitné hodnoty 

našich produktů pro zákazníka. Situace na trhu, resp. její budoucí výhled, je velice těžko 

předvídatelný. I z tohoto důvodu se opět jeví jako velká výhoda již zmiňovaná strategie štíhlé 

firmy nemající vlastní výrobní prostředky a to jednoduše proto, že v případě nějakých 

neočekávaných změn na tomto trhu, které by měly za následek propad hospodářského 

výsledku. Je zde možnost snadno a rychle přeorientovat své podnikání na jinou, rentabilnější 

oblast, případně ukončit činnost bez vzniku vysokých ztrát.  

Za zmínku stojí i konstatování, že hospodářskou krizi, za jejíž vrchol lze považovat rok 

2009, společnost přežila, aniž by ji příliš poznamenala. Svědčí o tom např. fakt, že nedošlo 

k propuštění ani jednoho zaměstnance. 

 

3.2 Nástroje a postup analýzy 

Předmětem analýzy dotčené pracovní organizace, je její firemní kultura a vztahy s ní 

související, zejména potom hledání dopadu firemní kultury na prosperitu firmy. Pro analýzu 

je použito některých poznatků týkajících se sociologického průzkumu, kde existují dva 

základní postupy kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum vychází z pozorování 

souvislostí a jevů v jejich přirozené podobě a na základě indukce se dojde od 

vypozorovaných údajů k formulaci vztahů. Naproti tomu kvantitativní výzkum předpokládá, 

že zkoumané fenomény jsou měřitelné či alespoň tříditelné. Získané informace jsou 

statisticky vyhodnoceny. Kvantitativní výzkum je spojen s dedukcí, na základě které je 

zformulován vztah a od něj se odvíjí sběr dat. (Reichel, 2009, s. 40–42) 

V této práci je použit k řešení vytyčeného problému postup kvalitativní i kvantitativní, 

protože každý přinese jiný typ informací. Jak již je výše zmíněno, provedení tohoto průzkumu 
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je ovlivněno zvláštní situací, protože na jedné straně kvalitativní průzkum by nemusel být 

činěn, neboť pozorování je prováděno přímo v centru dění uvnitř firmy. Na druhé straně je 

nutné si uvědomit, že za těchto okolností nemusí být průzkum zcela objektivní.  

Jako nejdůležitější kvantitativní znaky firmy lze uvést následující skutečnosti. Jedná se 

o firmu čítající pouze 12 zaměstnanců. Jde tedy o relativně malý a také mladý kolektiv, neboť 

věk zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 21 až 46 let (viz příloha A, tabulka 2: Charakteristika 

věku a délka doby zaměstnání zaměstnanců). Jako kvalitativní znaky lze považovat 

skutečnosti, že v organizaci převažují neformální vztahy, např. všichni pracovníci si tykají, 

není požadováno formální či jednotné oblečení. Vykonávaná práce má administrativní 

charakter. Je zde vyžadována samostatnost, týmová práce a odpovědnost. Panuje zde 

prostředí důvěry a případné problémy či stížnosti jsou diskutovány přímo s dotčenými 

osobami, ve snaze rychle nalézt adekvátní řešení. Z firemních akcí, které mají za cíl více 

stmelit kolektiv je ve firmě častá a oblíbená hra golfu i každoroční výlety na Moravu do 

vinných sklípků. Ovšem hovořit v této souvislosti o posilování firemní kultury by bylo asi 

nadnesené. Tyto akce mají za účel utužit a posílit tým, lidé se zde vzájemně blíže poznají 

jinak než v pracovním prostředí, prohloubí se mezi nimi sociální vazby a zvýší se tak potažmo 

společný duch organizace. Dá se konstatovat, že firemní kultura tak je částečně posilována 

intuitivně, jelikož je důležité dodat, že systematicky se v této pracovní organizaci firemní 

kulturou zatím nikdo nezabýval. 

Zmíněné kvalitativní znaky jako např. malá organizace, s vysokým stupněm vzájemné 

důvěry mezi členy a minimem formálních náležitostí, které dle mého názoru indikují, že se 

jedná o typický případ kultury moci, v typologii firemní kultury podle Handyho popsané 

v této práci v rámci podkapitoly 1.3. Z poznatků uvedených ve zmíněné kapitole lze 

konstatovat důležitou vlastnost, a sice to že moc je soustředěna uprostřed sítě vzájemných 

vztahů.  

Další část analýzy je soustředěna na provedení kvantitativního šetření. Výše je 

zmíněno, že vychází ze stanoveného předpokladu, který je podkladem pro sběr dat. Pro toto 

šetření je učiněný předpoklad, že ve společnosti CODI Art & Production Agency s.r.o. je 

blízkost firemní kultury s firemní kulturou označovanou v literatuře jako kultura ,,Moci“ 

vycházející z klasifikace podle Handyho. Pracovní prostředí uvnitř této organizace je dále 
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determinováno skutečnostmi, že se jedná o organizaci malou, kde se všichni dobře znají 

a pracují jako jeden tým.  

 

Z různých technik sběru dat je považuji pro účely této práce za nejvhodnější způsob 

dotazování, a to v podobě písemné, čili sběr informací pomocí anonymního dotazníku. 

Důvodem této volby je přímá, relativně jednoduchá a účinná cesta k informacím, které je 

potřeba získat. Od dotazníkového průzkumu očekávám bližší poznání jevů, procesů a názorů, 

které ve firmě vládnou. Toto zjištění bude následně předmětem statistického zhodnocení 

a z jeho výsledků vzejdou strategická rozhodnutí a návrhy konkrétních budoucích kroků. 

Jelikož se jedná o firmu čítající pouze 12 lidí, formulář vyplní všichni zaměstnanci, aniž 

by to působilo nějaké technické obtíže. Díky tomuto odpadá problém výběru vhodného 

reprezentativního vzorku. Vybraný soubor bude v tomto případě totožný se základním 

souborem. Tato situace se nazývá ,,totálním výběrem“ (Reichel, 2009, s. 77), pro relevanci 

dat je to pozitivní, protože odpadá otázka nejen se způsobem výběru reprezentativního 

vzorku, ale také s požadovanou velikostí výběrového souboru. 

Pokud se jedná o skladbu otázek v dotazníku, částečně je inspirována Armstrongem 

(2009, s. 263–265), kde jsou uvedeny základy pro hodnocení firemní kultury. Dotazník je však 

upraven tak, aby byl vhodný pro specifickou situaci malé firmy. Otázky mají přinést 

informace ze tří oblastí. Účelem první části je monitorovat, jaký má zaměstnanec k firmě, ve 

které je zaměstnán, vztah. Druhá část je zaměřena na vztahy uvnitř firmy. Konečně třetí část 

obsahuje otázky týkající se úrovně péče o zaměstnance. Maketa dotazníku je umístěna 

v příloze C. 

Odpovědi na otázky respondenti ohodnotí znaky ze škály 1 až 5, kde 1 znamená 

,,jednoznačné ne“, 2 znamená ,,asi ne“ (tj. nižší míru rozhodnosti nebo přesvědčení 

respondenta), 3 symbolizuje neutrální postoj mezi souhlasem a nesouhlasem, který lze 

pocitově ohodnotit jako ,,nevím“ Tato možnost je zavedena pro situaci, kdy respondent 

nebude schopen uvést jednoznačné stanovisko. Hodnota 4 symbolizuje ,,asi ano“ (opět 

vyjadřuje nižší míru rozhodnosti nebo jistoty) a hodnota 5 ,,jednoznačné ano“. V dotazníku 

jsou stanoveny krajní hranice od jednoznačného ne až po jednoznačné ano. Mezi těmito 

hodnotami může respondent volit bodové hodnocení „pocitově“, tj. tak jak danou 
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skutečnost vnímá intuitivně. Výhodou této stupnice je přesnější vyjádření názoru 

respondenta. Výstupem tak je nejen ,,binární varianta“ (Reichel, 2009, s. 56) odpověď ,,ano“ 

či ,,ne“, ale informace bude bohatší, neboť rozšíří výběr respondenta a ten bude mít 

možnost zachytit svůj skutečný názor (míru jeho vyhranění).  

Jeden z aspektů průzkumu v tak malé skupině lidí, kdy výběr pokrývá celou skupinu 

pracovníků, se projevuje v tom, že není možné si dovolit uvádět v dotazníku otázku na věk, 

dosažené vzdělání ani pohlaví. Důvodem je narušení anonymity respondenta, jelikož dle 

těchto údajů by bylo možné později identifikovat okruh možných lidí nebo přímo 

i konkrétního respondenta. Proto nebyly tyto otázky umístěny přímo do dotazníku, ovšem 

mimo dotazník je zpracována věková struktura zaměstnanců i jejich nejvyšší dosažené 

vzdělání. Tato data obsahuje příloha A, tabulka 3: Charakteristika dosaženého vzdělání 

zaměstnanců. Z uvedeného plyne, že není možné najít přímou souvislost např. mezi hrdostí 

na firmu a dosaženým věkem pracovníka nebo počtem let, které pracovník ve firmě strávil. 

Pokud by měl pracovník oprávněný pocit, že dotazníkové šetření není plně anonymní, 

ostýchal by se odpovídat pravdivě.  

Samotný průběh vyplňování dotazníků byl zorganizován tak, že během pracovní doby 

se na 30 minut všichni pracovníci najednou sešli v místnosti, kde každý dostal svůj dotazník 

k okamžitému vyplnění. Čistý čas pro vyplnění dotazníku činil 20 minut a tato doba byla pro 

vyplnění dostatečná. Způsob, kdy všichni členové sociální skupiny vyplňují dotazníky ve 

stejný čas, se v odborné literatuře nazývá ,,kolektivním vyplňováním“ (Reichel, 2009, s. 123). 

Ovšem v žádném případě nemá tento termín nic společného s kolektivním dílem, naopak 

během vyplňování bylo dbáno na to, aby nedocházelo k vzájemnému opisování, 

konzultování, napovídání apod. Důležitý je individuální názor každého pracovníka. Vyplněné 

dotazníky byly postupně vhazovány do papírové bedny, aby byla zajištěna skutečná 

anonymita respondentů. Lze tedy konstatovat 100% návratnost dotazníků, což je z hlediska 

hodnověrnosti statistického výstupu rovněž pozitivní. 

Při volbě způsobu vyplnění dotazníku byla vzata v potaz skutečnost, že pokud by 

každý pracovník vyplňoval dotazník v libovolný čas během celého pracovního dne, mohl by 

podléhat působení různých vlivů svých kolegů na pracovišti. Na místo individuálních 

myšlenek by výsledkem byly repliky odpovědí a informace by nebyly relevantní. 

K podobnému zkreslení by docházelo, kdyby pracovníci vyplňovali dotazníky jeden po 
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druhém. Zcela jistě by ostatní zajímalo, jaké otázky  dotazník obsahoval, proběhla by 

vzájemná konzultace co odpovídat a odpovědi by nebyly bezprostřední. 

Náplní této podkapitoly je vysvětlení postupu, jak získat o firemní kultuře i jejich 

hlubších souvislostech maximum spolehlivých informacích a to pokud možno jednoduchým 

a finančně nenáročným způsobem. Po naplánování jednotlivých kroků postupu, byl 

proveden samotný sběr dat, jehož pilířem je kvantitativní šetření pomocí dotazníku. Při 

plánování, realizaci a vyhodnocování je využito celé řady teoretických poznatků. 
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4 Vyhodnocení analýzy 

 

Předmětem této kapitoly je vyhodnocení informací získaných kvalitativním 

i kvantitativním průzkumem, který je popsán v podkapitole 3.2. Smyslem těchto průzkumů je 

detekovat současný stav kultury v pracovní organizaci, lépe porozumět atmosféře uvnitř 

organizace, seznámit se s názory lidí atd. ´jedná se o pochopení příčin, které formují stávající 

kulturu v organizaci a dále identifikovat potenciální hrozby i nedostatky, což by mělo vyústit 

v návrhy a doporučení, jak formovat kulturu této pracovní organizace do budoucna.  

Kvalitativní část šetření je provedena na základě osobních zkušeností a znalostí, což 

by mělo zlepšit schopnost zformulovat nejdůležitější body popisující společnost CODI 

Art & Production Agency s. r. o.  

V případě kvantitativní části šetření je výsledkem 12 vyplněných dotazníků, kde se 

respondenty stali všichni zaměstnanci. Během vyplňování dotazníků nedošlo k žádné 

nečekané události, která by mohla ohrozit naplánovaný průběh sběru dat. Každý dotazník 

obsahoval ohodnocení dvanácti otázek znaky od jedné do pěti, jak je uvedeno, takto zvolené 

bodování umožňuje odrážet razanci souhlasu či negace. 

Data z dotazníků jsou následně pro účely této práce transformována do přílohy D, 

tabulka 4: Vyhodnocení dat z dotazníku, 1. část a tabulka 5: Vyhodnocení dat z dotazníku, 2. 

část. Postup zpracování těchto dat je popsán níže. Pro každou otázku je sečteno 

z vyplněných dotazníků, kolik respondentů zvolilo určitou hodnotu znaku, např. v otázce č. 1 

zvolilo 8 osob hodnotu znaku 5 (tj. jednoznačný souhlas). Jde o termín absolutní četnost 

znaku a z ní je ještě pro lepší přehlednost vypočtena relativní četnost znaku, což je vlastně 

přepočet na procenta. Dále je vypočtena průměrná hodnota znaku a modus znaku. Průměr 

odráží, jaký je souhrnný názor mezi zaměstnanci na danou otázku, hodnoty jsou 

zaznamenány do grafu (viz příloha E, graf 3: Agregovaná odpověď všech respondentů). 

Modus vypovídá o tom, jaká odpověď na určitou otázku byla nejčetnější, tyto hodnoty jsou 

z důvodu přehlednosti zpracovány také graficky (viz příloha F, graf 4: Nejčastější odpověď na 

otázku). 
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V následujícím textu jsou pomocí syntézy sumarizovány shromážděné informace 

vypovídající o kultuře pracovní organizace. Již během formulace kvantitativních znaků 

v podkapitole 3.2 lze na základě těchto znaků dospět k názoru, o jaký typ firemní kultury by 

se mohlo jednat. 

Hlavní kvalitativní znaky, kterými se tato zkoumaná pracovní organizace vyznačuje 

a odlišuje od ostatních pracovních organizací lze sumarizovat, tak jak je uvedené níže. 

Především je zásadní, že jde o malý počet členů a z toho plyne, že se všichni dobře znají, což 

je podpořeno neformálními vztahy, které v organizaci převládají. Domnívám se, že atmosféra 

mezi jednotlivými členy je přátelská, nebo alespoň minimálně bezkonfliktní. Nutná a žádaná 

je spolupráce, ovšem každý si jasně uvědomuje důležitost své pozice v rámci kolektivu a jeho 

motivací je nedevalvovat práci svých kolegů, a proto se snaží nezakolísat, pracovat 

svědomitě a pilně. Ten, kdo prokáže pracovní úspěch či zásluhy za dobře odvedenou práci, je 

okamžitě znám nejen mezi spolupracovníky, ale také u nadřízeného a získá si důvěru 

i uznání. Sítě informačních toků i organizační struktura jsou poměrně jednoduché, což je 

opět důsledek faktu, že zaměstnanců je v pracovní organizaci pouze 12. Uvedené atributy, 

kterými se kultura zkoumané pracovní organizace vyznačuje, vykazují shodu s prvky, kterými 

je popsána kultura moci v klasifikaci firemní kultury na jednotlivé typy podle Handyho (viz 

podkapitola 1.3). Je třeba podotknout, že tento předpoklad vychází z mého subjektivního 

úhlu pohledu na situaci, neboť je postaven na identifikaci určitých kvalitativních znaků, které 

jsem zformuloval pouze já na základě mně dostupných informací o dění uvnitř firmy, ale 

především na vidění situace mou perspektivou. 

Kvantitativní průzkum navazující na průzkum kvalitativní podává, mimo jiných 

informací, odpověď na otázku, jak moc se mé názory na atmosféru uvnitř organizace shodují 

či rozchází s názory ostatních zaměstnanců firmy a uvedenou hypotézu buď potvrdí, nebo 

zamítne. Na základě výsledků kvantitativního šetření (viz příloha E, graf 3: Agregovaná 

odpověď všech respondentů a graf 4: Nejčastější odpověď na otázku) lze konstatovat 

vysokou míru shody mezi mými názory a pohledem zaměstnanců na situace v organizaci. 

Většina zaměstnanců je hrdá na to, že v této organizaci pracuje a má pozitivní vztah 

k hodnotám, které jsou ve firmě uplatňovány. Konkrétně jednoznačné ano v otázce hrdosti 

na zaměstnání v této firmě odpovědělo osm respondentů z dvanácti, tři se vyslovili ano 
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a pouze jeden odpověděl ve smyslu, že není schopen posoudit (viz příloha D, tabulka 4: 

Vyhodnocení dat z dotazníku, část 1 a tabulka 5: Vyhodnocení dat z dotazníku, část 2). 

Podobně kladně odpovídali zaměstnanci v otázce pozitivního vztahu k hodnotám sdíleným 

firmou. Většina respondentů považuje úspěchy jejich firmy za své úspěchy, konkrétně 5 osob 

odpovědělo ano a celý zbytek dokonce jednoznačně ano, což indikuje vysokou míru 

ztotožnění se zaměstnanců s firmou, ve které jsou zaměstnáni. Takové výsledky lze 

považovat za příznivé, vypovídají o dobré atmosféře na pracovišti, vysokém nasazení 

pracovního týmu a o jeho monolitičnosti. Výsledky kvantitativního šetření potvrzují výše 

zmíněnou hypotézu, že firemní kultura této diagnostikované firmy se v mnohých znacích 

silně podobá typu kultury moci podle Handyho typového členění.  

Celkově vzato převažuje v dotazníku kladné hodnocení poměrů v pracovní organizaci, 

ať se jedná o fungování komunikace, rozvoje týmové práce i spokojenosti s převahou 

neformálního jednání. V otázce 10 a 11, které diagnostikují, jak jsou zaměstnanci spokojeni 

s odměňováním své práce, jsou výsledky odpovědí neutrální. Odpovědi zaměstnanců lze 

rozdělit do tří skupin, kde jednou skupinou jsou ti, kteří zvolili hodnotu 3, což není ani ano 

ani ne. Zajímavostí je i fakt, že tento neutrální postoj se právě v případě otázek týkajících se 

ohodnocení práce stal na rozdíl od ostatních otázek relativně početný. Další dvě skupiny, tj. 

zaměstnanci spokojení a nespokojení, se početně téměř vyrovnávají, a proto je průměrné 

hodnocení blízké hodnotě 3 (viz příloha E, graf 3: Agregovaná odpověď všech respondentů).  

Dvě otázky vykazují průměrnou hodnotu odpovědí nižší než tři, tzn. oblast 

nesouhlasu, jedná se o otázky číslo 4 a 7. Otázka 7 se táže na možnost uplatnění znalostí 

zaměstnance ve firmě. Pouze tři respondenti (25 %) na ni odpověděli kladně. Ačkoliv se 

tento stav může jevit jakkoliv pesimisticky, je třeba uvést dle mého názoru dvě podstatné 

okolnosti. Za prvé je to skutečnost, že zaměstnanec na svém pracovišti nevykonává vše, co 

umí a v čem je vzdělán. To se ještě neprojevuje na jeho celkové nespokojenosti s prací ve 

firmě, o čemž svědčí hodnocení odpovědí v jiných otázkách. A za druhé, je to problematika 

vzdělávání pro potřeby budoucího zaměstnání. To je velice komplexní a složitou záležitostí, 

ve které je velice obtížné najít optimální řešení. Proto tento typ odpovědí není příliš velkým 

překvapením. A především ho nelze považovat za hrozbu pro organizaci či selhání v řízení její 

personální politiky.  
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Naproti tomu otázka číslo 4 týkající se způsobu zaučování zaměstnanců při nástupu 

do zaměstnání či na novou pracovní pozici, která vykazuje nejhorší hodnocení od 

respondentů z celého dotazníku, je důvodem k vážnému zamyšlení. Přesná formulace otázky 

v dotazníku zněla: ,, Shledáváte způsob Vašeho zaučování po nástupu do zaměstnání či na 

novou pozici srozumitelný?“ Kladně odpověděl jediný zaměstnanec, zatímco ,,rozhodné ne“ 

uvedlo pět zaměstnanců a další tři zaměstnanci odpověděli ,,ne“, tři nedokázali situaci 

přesně posoudit, a tak ohodnotili odpověď znakem tři. Je to otázka s nejnižší průměrnou 

hodnotou, a to 2,0. V žádné jiné otázce se odpověď rozhodné ne neobjevila tak často. Jsem 

si vědom skutečnosti, že způsob zaučení pracovníků není dokonalý, neboť nový pracovník si 

musí během krátké doby osvojit řadu nových poznatků a naučit se novým věcem, a to 

v situaci, kdy se mu ostatní kolegové nemohou plně věnovat. V této oblasti jsem nečekal 

příliš kladné hodnocení této otázky, ovšem tento výsledek je pro mě překvapením 

a poukazuje na slabý článek v systému. Je to velice cenné zjištění, neboť bez znalosti tohoto 

problému není možné činit nápravná opatření. 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou firemní kultury ve společnosti 

CODI Art & Production Agency s.r.o. Jedná se o malou firmu čítající pouze dvanáct stálých 

zaměstnanců, což představuje určitá specifika nejen pro kulturu organizace a způsob 

spravování, ale také pro vypracování bakalářské práce na toto téma.  

Cílem této bakalářské práce bylo provedení analýzy a získání poznatků o současném 

stavu firemní kultury ve společnosti CODI Art & Production Agency s.r.o. Na základě rozboru 

literárních pramenů byl vytvořen dotazník pro provedení analýzy. Cíl práce byl naplněn 

pomocí dotazníkového šetření, které odkrylo potřebu zaměstnanců dále se vzdělávat. 

Rovněž byla identifikována potřeba zaměstnanců „být proškolen či zaškolen“ při příchodu do 

zaměstnání, nebo při přestupu na jinou pracovní potřebu. Z této skutečnosti lze odvodit, že 

zaměstnanci se ztotožňují s firmou a mají potřebu se dále vzdělávat. Při dalším růstu 

pracovní organizace a s tím spojeným zvyšováním počtu pracovníků, by bylo vhodné vyčlenit 

pracovníka, který by se zvyšování kvalifikace ostatních pracovníků a zjišťování jejich potřeb 

mohl samostatně věnovat. Pouze spokojený zaměstnanec je základem předpokladu 

budoucího možného růstu pracovní organizace. 

Prvním krokem v postupu řešení zkoumané problematiky byla formulace úvodní 

kapitoly, kde je vytýčen základní názorový rámec toho, jak se bude postupovat a také jsou 

zde stanoveny otázky, na které by tato práce měla hledat odpověď. V první kapitole je 

proveden rozbor teoretických východisek a důležitých poznatků nejrůznějších autorů včetně 

zahraničních. Druhá kapitola je zaměřena na vysvětlení významu firemní kultury pro 

dosažení podnikatelského úspěchu. Zde jsou vysvětleny základní úvahy o podnikatelském 

prostředí, které lze chápat jako složitý a komplexní systém, jehož vývoj má svou dynamiku 

a ta neustále akceleruje. Výsledkem je nutné a neustálé přehodnocování starých pohledů, 

názorů i přístupů, hledání a implementace nových řešení, která budou vyhovovat aktuálním 

potřebám. S tím souvisí proměna role zaměstnanců ve smyslu posílení jejich významu, 

pravomocí, zodpovědnosti i motivačních přístupů, což posiluje také význam firemní kultury, 

jakožto konkurenční výhody. Tyto myšlenky jsou vysvětleny a odůvodněny poznatky 

z odborné literatury.  
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První dvě kapitoly této bakalářské práce lze označit za teoretickou část, kapitola tři 

a čtyři představuje praktickou část vztahující se konkrétně k zvolené firmě a jejímu prostředí. 

Třetí kapitola se zabývá shromážděním veškerých podstatných informací týkajících se 

zkoumané firmy, počínaje popisem její podnikatelské činnosti až po ustanovení plánu sběru 

dat. Pro sběr dat je použito kvalitativní a kvantitativní šetření. Kvalitativní šetření podává 

informace o znacích, které jsou pro firmu charakteristické a odlišují ji od ostatních 

pracovních organizací. Kvantitativní šetření vychází z dotazníkového průzkumu mezi všemi 

zaměstnanci.  

Informace získané v třetí kapitole jsou vyhodnoceny ve čtvrté kapitole. Z dostupných 

poznatků lze konstatovat, že atmosféra uvnitř pracovní organizace je velice příznivá, vztahy 

mezi zaměstnanci vynikající, pracovníkům nechybí motivace a plně se identifikují se svou 

pracovní organizací. Jediným nalezeným slabým místem a potenciální hrozbou do budoucna 

je otázka zaučování pracovníků při nástupu do zaměstnání či na novou pracovní pozici. Jak se 

ukázalo z postojů zaměstnanců během analyzování situace, tato otázka byla v minulosti 

podceněna, a proto je nezbytné v budoucnu jí věnovat patřičnou pozornost.  

Na základě zjištěných poznatků je vhodné u menších společností, které nemají 

samostatné oddělení lidských zdrojů, je nutné věnovat pozornost dalšímu vzdělávání 

pracovníků. Pro tuto oblast je nutné vyčlenit samostatné finanční prostředky. Dále provádět 

průzkum mezi zaměstnanci, o jaký druh školení nebo rozvoj jejich dovedností mají zájem. 

Tyto požadavky je nutné uvést do souladu s podnikovými cíli, tak aby bylo možné nově 

získané poznatky maximálně využít při práci zaměstnanců. Tento postup umožní zlepšit jak 

efektivitu práce společnosti, tak i zlepšit pocit sounáležitosti pracovníků s firmou i jejich 

spokojenost. Pro nově příchozí pracovníky je nutné vytvořit plán jejich zapracování, 

například pomocí jiného zaměstnance, který jim pomůže s rychlejší adaptací na nové 

prostředí a lepší zvládnutí nové práce. Rovněž je vhodné připravit materiály pro samostatné 

vzdělávání zaměstnanců a metodiky pracovních postupů, aby zaměstnanci měli možnost 

v případě potřeby zdroj, z kterého mohou potřebné informace čerpat. 

Rovněž bude vhodné, získané poznatky dále prohlubovat. Dále pak již získané 

poznatky aplikovat je v širším měřítku do prostředí pracovní organizace. Provedená analýza 

byla zaměřena na vnitřní prostředí firmy, tedy na její pracovníky. Pro vyvážení obrazu 

o skutečném stavu firemní kultury by však bylo vhodné získat pohled na společnost i 
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z vnějšího prostředí. Jak je firma vnímána jejími zákazníky a zajímavé by bylo i šetření, jak je 

firma vnímána konkurencí. Toto jsou oblasti, na které by bylo vhodné se zaměřit při dalším 

zkoumáni stavu firemní kultury v této pracovní organizaci.  
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PŘÍLOHA A: Výsledky šetření – charakteristika respondentů 

 

Tabulka 1: Struktura zaměstnanců 

ZAMĚSTNANCI VĚK POHLAVÍ VZDĚLÁNÍ DOBA ZAMĚSTNÁNÍ 

pořadí (roky)   (ukončené) (poč. let) 

1 24 žena SŠ 5 

2 32 žena VŠ 2 

3 34 muž SŠ 6 

4 46 muž SŠ 7 

5 27 žena Vyšší odborné 2 

6 26 žena VŠ 3 

7 24 žena SŠ 2 

8 30 žena SŠ 1 

9 28 žena VŠ 1 

10 21 muž SŠ 1 

11 35 muž SŠ 6 

12 38 muž SŠ 6 

 
Tabulka 2: Charakteristika věku a délka doby zaměstnání zaměstnanců 

  

Rozmezí 
Arit. prům. Směrodat. 

odch. Spodní mez Horní mez 

VĚK 21 46 30,4 6,7 

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ 1 7 3,5 2,2 

 

Tabulka 3: Charakteristika dosaženého vzdělání zaměstnanců 

VZDĚLÁNÍ 
Počet 

Absolutní Relativní 

VŠ 3 25,0% 

Vyšší odborné 1 8,3% 

SŠ 8 66,7% 

ZŠ 0 0,0% 
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PŘÍLOHA B: Grafické zobrazení výsledků šetření – charakteristika respondentů 
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Graf 2: Poměr mužů a žen v organizaci 
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PŘÍLOHA C: Maketa dotazníku 
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PŘÍLOHA D: Vyhodnocení odpovědí na otázky dotazníku 

Tabulka 4: Vyhodnocení dat z dotazníku, část 1 
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Tabulka 5: Vyhodnocení dat z dotazníku, část 2 

 

 



 

 - 57 - 

 

PŘÍLOHA E: Grafické vyhodnocení dopovědí dotazníků 

 

Graf 3: Agregovaná odpověď všech respondentů 
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Graf 4: Nejčastější odpověď na otázku 
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