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O Úvod 

Firemní kultura se postupně stává jedním z fenoménů 

stávajícího moderního managementu a to i přesto, že je ve své 

vlastní podstatě nesnadno uchopitelná, těžce definovatelná a 

postižitelná. Jeden z důvodů proč tomu tak je, lze spatřovat v jejím 

významném vlivu na dlouhodobě sledované (nejčastěji hospodářské) 

ukazatele firmy. Firemní kultura se tak na jedné straně může 

pozitivně podílet na rostoucí síle a konkurenceschopnosti 

organizace, na straně druhé se však může stát destruujícím prvkem 

firmy. V odborné literatuře se s pojmem firemní, podniková a dnes 

nejčastěji organizační kultura setkáváme často. Ačkoli stále 

neexistuje jednotný pohled na tuto problematiku ze strany odborné 

veřejnosti, můžeme firemní kulturu obecně pojímat jako ustálený 

systém společně sdílených hodnot, představ, norem, postojů a 

vzorců chování ze strany zaměstnanců, který ve svém důsledku 

pozitivně ovlivňuje dění ve firmě a to jak přímo, tak 

zprostředkovaně. 

V současné době konkurence ve většině oblastí podnikání 

trvale vzrůstá. Orientace na kvalitu výstupů a zákazníka pozvolna 

přestává být konkurenční výhodou a stává se běžným standardem. 

Trh samotný je charakteristický značnou turbulentností svých 

vlastních změn, což si vyžaduje stále rychlejší adaptaci ze strany 

zúčastněných firem. Pakliže přijmeme za svou premisu o vzájemné 

(byť i nepřímé) souvislosti mezi firemní kulturou a hospodářskými 

ukazateli, stává se tato skutečnost jedním z hlavních důvodů, proč 

se ve své diplomové práci budu zabývat problematikou firemní 

kultury. Jelikož je to právě role firemní kultury, která se stává 
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rozhodujícím faktorem případného úspěchu či neúspěchu firmy na 

trhu. Druhým, neméně významným důvodem mé volby je 

skutečnost, že zatímco si většina firem již uvědomila důležitost a 

význam řízení lidských zdrojů a v současnosti věnuje pozornost 

výkonu všech dílčích personálních činností (získávání, výběr, 

přijímání, adaptace etc.), zdaleka totéž nelze tvrdit o problematice 

firemní kultury. Stále existují firmy, které si klíčovou roli firemní 

kultury neuvědomují. Ta se tak pro ně stává nic neříkajícím a 

abstraktním pojmem, který nemá žádnou vlastní individuální 

objektivní formu své existence. A to i přesto, že firemní kultura se 

vyskytuje a utváří v každé firmě již od jejího založení a projevuje se 

ve všech činnostech i v chování a jednání všech zaměstnanců. Je 

proto více než vhodné věnovat firemní kultuře potřebnou pozornost 

a usměrňovat její vývoj žádoucím směrem v souladu s celofiremní 

strategií. Každá firma má k dispozici nástroje, pomocí nichž může 

velmi významně působit na charakter utvářející se firemní kultury. 

Ústřední postavou procesu utváření firemní kultury je management 

firmy, který prvky firemní kultury formuluje, prosazuje, užívá jich a 

je vzorem pro ostatní zaměstnance. 

Hlavní cíl své diplomové práce spatřuji v teoretickém popisu 

fenoménu firemní kultury. Jsem si samozřejmě vědom, že není 

v mých silách přinést zcela nový a převratný pohled na výše 

zmíněnou problematiku a proto svou pozornost upnu zejména k 

sumarizaci známých poznatků z této oblasti managementu. Ve své 

práci se tak nejprve budu zabývat obecnou definicí firmy, kultury, 

firemní kultury a jejími základními charakteristikami. Následně 

popíšu základní prvky a projevy firemní kultury a budu se podrobně 

zabývat nejznámějšími koncepcemi prvků firemní kultury. Poté 

budu psát a základních determinantách firemní kultury a o jejích 
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nejznámějších typologiích a obecných koncepcích. V druhé 

polovině své diplomové práce se pozastavím nad významem 

firemní kultury a dotknu se takových témat jako je silná firemní 

kultura, firemní etika, způsoby analýzy firemní kultury, její 

implementace a formování. V závěru se pak pozastavím u 

problematiky změny firemní kultury. 
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1 Kultura 

Kultura se v minulém století stala jedním s často užívaných 

slov a taktéž jednou z centrálních kategorií mnohých společenských 

věd (do managementu byl pojem kultury přejat z kulturní 

antropologie a následně došlo k jeho rozšíření o adjektivum firemní, 

organizační, podniková). Co si pod tímto (pro mnohé abstraktním 

konceptem) představit? 

Pojem kultura pochází původně z latinského slova cultus -

pěstování, obdělávání (latinské cultura,ae,f. vzniklo právě z tohoto 

slova). Původně se pojmu užívalo v souvislosti s obděláváním 

zemědělské půdy ( cultus agri). Rozšíření užití i na věci duchovní 

( cultus animi -pěstění ducha) je úzce spjato s osobou Marca Tullia 

Cicerona, který jako první použil pojmu cultus v tomto významu. 

Byl to právě Cicero, který v Tuskulských hovorech (1. stol. n. 1.) 

definoval filosofii jako kulturu ducha a tím toto slovo obohatil o 

selektivní a hodnotově-normativní rovinu. Cicero prostřednictvím 

"cultus animi" rozdělil společnost na ty, kteří prostřednictvím 

vzdělávání "pěstují" ducha a směřují k jeho zdokonalení a ty druhé, 

kteří dobrovolně setrvávají v nevědomosti. Středověká společnost 

pojmu kultura užívala minimálně a pouze se silným náboženským 

zabarvením. V období renesance a humanismu došlo k jeho 

znovuobjevení a od té doby se podstatou a obsahem tohoto pojmu 

zabývali mnozí (Kant, Hegel, Rickert). Kultura se ve vlastním slova 

smyslu pozvolna stává přímým protikladem přírody. Dnes existuje 

celá řada definic kultury odlišujících se úhlem pohledu a přístupem. 

Antropologové definují kulturu převážně deskriptivně, sociologové 

jí chápou jako autonomní adaptivní systém se specifickým obsahem 
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a psychologové se snaží zejména postihnout její vliv na chování 

jedince. Autorem první moderní definice kultury je E. B. Taylor, 

který ji ztotožňuje s civilizací a chápe kulturu jako složitý celek, 

který zahrnuje vědění, víru, umění, právo, morálku, zvyky a 

všechny ostatní schopnosti, které si člověk osvojil jako člen 

společnosti. 

Při pokusu o vytvoření univerzální definice kultury je třeba si 

uvědomit následující zákonitosti: 

• kultura se skládá z duchovních ideálů a vzorů chování 

předávaných symboly- představuje rozličné výsledky 

lidské činnosti, 

• kultura je souhrnem duchovních a materiálních 

činností, výtvorů a hodnot určitého společenství v 

prostoru a čase, 

• kulturu lze chápat jako specifický lidský způsob 

existence, jenž se uskutečňuje v rovině racionálního, 

etického a estetického poznávání, osvojování a 

přetváření světa. 

(http://www.ped.muni.cz) 

Každou kulturu lze popsat pomocí čtyř prvků: 

• materiální výtvory (artefakty) - nástroje, výrobky, 

umělecké předměty, architektura, 

• sociální regulativy- hodnoty, normy, vzory chování, 

• kognitivní ideje- víra, znalosti, technologie, 

• sociální instituce - správní a soudní orgány. 

V souvislosti s kulturou je třeba si uvědomit i její následující, 

neméně významné charakteristiky: 
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• kultura je naučená a tedy geneticky nepřenosná, 

• kultura je kolektivním produktem procesu sociální 

interakce, 

• kultura je adaptivní, přizpůsobuje se na základě 

vnějších a vnitřních změn, 

• kultura je časově kontinuální (předávání kulturního 

dědictví prostřednictvím učení). 

(http://www.ped.muni.cz) 

Tyto požadavky, kladené na definici kultury, dnes nejlépe 

vystihuje Matsumoto, který ji definuje jako: "dynamický systém 

explicitních a implicitních pravidel, vytvořený skupinou za účelem 

jejího přežití, zahrnující postoje, hodnoty, názory a normy chování, 

sdílené skupinou, ale jednotlivci ve skupině zvnitřněné v rozdílné 

míře, komunikované z generace na generaci, relativně stabilní, 

ovšem s potencionálem ke změně v průběhu času". (Lukášová, 

~ový,2004,s. 17) 

Ve frankofonní literatuře se však častěji můžeme setkat 

s následující definicí Lintona, který pojímá kulturu jako: "Soubor 

osvojených a většinou sdílených, přetrvávajících a povětšinou 

nevědomých psychických procesů a jejich výsledků, které jsou 

sdíleny a předávány členy dané společnosti. Kultura tak získává 

bohatý a komplexní rozměr - je globální, příznačná, sdílená, 

normativní, nevědomá, dynamická a rozvíjející se 

najednou." (Michon, 2003, p. 80) 

Při studiu příslušné odborné literatury můžeme dnes nabýt 

dojmu, že se vymezení pojmu kultura dostalo výlučně do 

kompetence etnologů, neopozitivistů a strukturalistů, kteří kulturu 
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definují jako všechno, co člověk dělá a tvoří, na rozdíl od člověkem 

nedotčené přírody. (Kraus, 1993, s. 142) Tato definice jak vidno má 

výrazně materiální charakter 

Z výše uvedeného je zřejmé, že kultura plní vzhledem 

k jedinci a ke společnosti mnoho funkcí (humanizační, poznávací, 

výchovnou, vzdělávací, socializační, normativní, regulativní atd.) a 

má tedy nezastupitelnou roli mimo jiné i při socializaci jedince. 

Z pohledu moderního managementu je obdobně významná i kultura 

firemní, jelikož má všechny charakteristiky kultury jako takové a 

též plní její všechny výše zmíněné funkce. Jedinou změnou je, že 

společností je ve firemní kultuře firma a jedincem potom 

zaměstnanec této firmy. 
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2 Firma 

Obdobně jako u pojmu kultura i u firmy se setkáme s celou 

řadou definic, které se navzájem liší zejména dle profesního 

zaměření autora té které definice. Všechny jednotlivé definice firmy 

mají jedno společné, firmu chápou jako samostatně hospodařící 

podnikatelský subjekt, nicméně vycházejí z rozličných teorií a 

odlišných východisek jednotlivých ekonomických, technických a 

společenských věd. Oproti kultuře se zde setkáme ještě s jednou 

nejasností a to je existence synonyma- organizace (pojem původně 

užíván a preferován anglosaskou literaturou, dnes, v souvislosti 

z rozvojem teorie managementu, postupně nahrazuje poněkud 

zastaralý pojem firma). Ačkoli se v českém jazyce jedná o 

obsahově obdobná substantiva a ve spojení s kulturou se přikláním 

spíše k označení firemní kultura, pro potřeby následující kapitoly 

budu užívat pojmu organizace. 

Organizace je stará jak lidstvo samo, již od počátku našich 

dějin se setkáváme s jistou mírou organizování potažmo se vznikem 

organizací (dlouhodobým vzorem byla římská armáda). 

V souvislosti s rozvojem dělby práce, pokračující specializací a 

svým rostoucím významem se organizace a její řízení dostává do 

popředí zájmu mnohých, z počátku zejména ekonomických, 

teoretiků přelomu 19. a 20. století. V odborné literatuře se tak 

můžeme setkat s tzv. klasickými přístupy k řízení a se jmény jako 

Webber, Fayol, Taylor, Mayo a mnohými dalšími. (Vodáček, 

Vodáčková, 2001, s. 41-43) Nositeli zmíněných jmen jsou autoři 

významných, klasických teoretických přístupů zabývajícími se 

problematikou teorie organizace. 

12 



Snaha o maximální zefektivnění činnosti organizace vedla na 

přelomu 19. a 20. století ke vzniku již uvedených klasických teorií 

orgamzace a řízení, které se rychle prosadily zejména 

prostřednictvím své technické převahy. Tyto klasické teorie byly 

postupem času nahrazeny teoriemi organistickými, založenými na 

analogii organizace a biologického organismu, které nově 

akcentovaly sociální a psychologické aspekty organizace a jejího 

řízení. Tyto nové teorie odstranily statičnost předchozích koncepcí 

- zahrnuly vliv vnějších procesů na fungování organizace a 

umožnily ze své podstaty též respektování existence individuálních 

potřeb členů organizace (zaměstnanců). Nedostatkem těchto teorií 

bylo až přílišné lpění na výše zmíněné analogii (organizace se 

narozdíl od organismu přizpůsobuje vnějšímu prostředí na základě 

vědomého vyhodnocení informací a nikoli instinktu). 

V osmdesátých letech 20. století se velmi rychle začal prosazovat 

kulturologický přístup ke studiu organizace (navázal a dále rozvinul 

poznatky organistických teorií), který umožňuje respektovat 

existenci pro orgamzac1 rozhodujících sociálních skutečností. 

Organizace tak přestala být s konečnou platností chápána jako stroj 

nebo bezduchý organismus. 

V souvislosti s vývojem teorie orgamzace docházelo i 

k adekvátnímu posunu v její definici. Samuelson (1996, s. 969) 

definuje firmu (organizaci) jako základní soukromou výrobní 

jednotku v kapitalistické nebo smíšené ekonomice, která najímá 

práci a kupuje další vstupy za účelem výroby a prodeje komodit. 

Pro Vlčka (2005, s. 143) je firma (organizace) podnikovou 

organizací určitého počtu lidí a věcných prostředků, které jsou 

soustřeďovány pod jedním řídícím centrem. Za hlavní faktor vzniku 

organizací označují shodně Samuelson (1995, s. 472) i Vlček (2005, 
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s. 143) úspory z rozsahu výroby, ke kterým dochází v důsledku 

poklesu výrobních nákladů s rostoucím objemem výroby. 

Obecně platí, že základem všech dnešních moderních definic 

organizace je definice z pohledu moderní ekonomické teorie. Ta 

organizaci definuje jako samostatnou, výrobně-ekonomickou 

jednotku, jako sociálně ekonomický, biologicko organický, kulturní, 

psychologický a technický systém (systémový přístup), jehož 

primárním cílem je maximalizace zisku. Při své činnosti není 

organizace izolována, ale je obklopena vnějším světem - okolím 

(geografické, sociální, politické, ekonomické, právní, technologické, 

etické). Tato okolí, která se navzájem prolínají a determinují cíle a 

chování organizace, lze rozdělit na konkurenční okolí (v něm se 

organizace nachází) a makrookolí. V makrookolí působí faktory 

ekonomické, sociální, demografické, politické, legislativní, 

technologické. Makrookolí ovlivňuje jak konkurenční okolí, tak i 

samotnou orgamzac1, která Je uvnitř tohoto prostředí. 

(http://www.valencik.cz) Konkurenční okolí ovlivňuje orgamzac1 

bezprostředně a jeho jednotlivými prvky jsou konkurenti, zákazníci, 

dodavatelé, potenciální konkurenti a substituty. Pro úspěšnost 

činnosti organizace je proto nezbytné rozhodovat se v souladu se 

svým okolím. 
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3 Definice firemní kultury 

Dvě firmy mohou mít stejný počet zaměstnanců, působit ve 

stejném odvětví průmyslu, produkovat stejný výrobek pro saturaci 

stejné lidské potřeby, mít stejnou cílovou skupinu spotřebitelů, 

stejné dodavatele a stejnou konkurenci. Přesto nedosáhnou při užití 

stejné strategie totožného cíle. 

Důvod je prostý, způsob implementace zvolené strategie. Ta 

Je ovlivněna konkrétními osobami, zaměstnanci ve firmě, jejich 

charakterem, životními zkušenostmi, jejich přístupem k práci a 

k ostatním, jejich motivací k práci atd. Protože každý lidský jedinec 

je zcela specifický a neopakovatelný, vzniká vždy seskupením 

takovýchto jedinců neopakovatelná sociální skupina. Vzájemným 

střetáváním těchto jedinců a jejich způsobů myšlení se utváří určité 

sociální klima, zažívají se návyky řešení situací, rozhodovacích 

nebo konfliktních problémů, formuje se jednotný názor na osoby, 

jevy a situace mimo tuto skupinu, vzniká hodnotová stupnice 

vlastní pouze členům tohoto společenství. Tato skupina se po 

určitém období, kdy se "sžije" a vzájemně lépe pozná, uzavírá vůči 

okolí. Je v ní vytvořeno něco, co patří jen jejím členům. Nikdo 

z vnějšího okolí není schopen proniknout do "tajů" tohoto 

společenství, interpretovat význam situací a projevů členů skupiny, 

aniž by v ní nebo alespoň s někým z ní nestrávil minimálně několik 

hodin. Jak uvádí Bělohlávek (1996, s. 107): "Cizímu trvá obvykle 

dlouho, než pochopí, jak se má chovat, aby byl opravdu jedním z 

domácích. Setkává se s řadou věcí, které mu nepřipadají obvyklé." 
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Tato vnitřní atmosféra společnosti pak ovlivňuje veškeré dění 

ve firmě, včetně zmíněného způsobu dosahování stanovených cílů. 

Proto by mělo být v zájmu managementu působit na vytvoření 

takového klimatu ve firmě, který bude nejvhodnější pro dosažení 

cílů a naplnění strategických záměrů. 

Vše, výše zmíněné, se dá shrnout pod poJem: firemní, 

organizační či podniková kultura. V české odborné literatuře mají 

zmíněné pojmy obsahově stejný význam - jedná se o synonyma 

(v anglosaské literatuře je preferován pojem organizational culture 

pro svou jasnou spřízněnost s pojmem organizační chování, osobně 

však preferuji pojem firemní kultura a děje se tak hlavně na základě 

emocionálních důvodů). 

"Současné okouzlení firemní kulturou začalo v 70. letech a 

začátkem 80. let pracemi Peterse a Watermana (1982), Deala a 

Kennnedyho (1982) a Kanterové (1983). Avšak akademici zaměřili 

svou pozornost k pojmu kultury fungující na firemní nebo útvarové 

úrovni mnohem dříve." (Brooks. 2003, s. 216) V odborné literatuře 

se proto setkáme s četnými definicemi firemní (popřípadě 

organizační, podnikové kultury) pocházejícími z per mnoha autorů, 

které se více či méně odlišují (zdrojem této rozdílnosti často bývá 

různé pole působnosti autorů). Je zcela zřejmé, že neexistuje žádná 

"úplná a správná" definice firemní kultury. K nejčastěji užívaným 

definicím patří následující: 

"Organizační neboli podniková kultura představuje soustavu 

sdíleného přesvědčení, postojů, domněnek, norem a hodnot 

existujících v organizaci. Tato soustava sice asi nebyla nikde 

výslovně zformulována, ale v podmínkách neexistence přímých 
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instrukcí formuje způsob jednání a vzájemného působení lidí a 

výrazně ovlivňuje způsoby vykonávané práce." (Armstrong, M., 

1999,s.357) 

"Kultura firmy je souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě 

všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných." (Pfeifer, 

L., Umlaufová, M., 1993, s.l9) 

Deal a Kennedy (1982, p.204) definují firemní kulturu 

následovně: "Je to sbírka hodnot, symbolů, podnikových hrdinů, 

rituálů a vlastních dějin, které působí pod povrchem a mají velký 

vliv na jednání lidí na pracovních místech." 

"Firemní kultura vyjadřuje vždy určitý charakter, duch 

podniku, vnitřní pravidla hry, která ovlivňují myšlení a jednání 

pracovníků, ale i celkovou atmosféru, ve které probíhá veškerý 

vnitropodnikový život." (Šigut. 2004, s. 9-1 O) 

U Perettiho (2006, p. 44) se setkáme s poněkud nezvyklou 

definicí firemní kultury: "- je to cement, který spojuje části 

organizace v jeden celek, - je to základní článek toho, co se v 

organizaci odehrává, - je to produkt historického vývoje, nikoli 

pouze okamžiku, - je to děděný způsob jednání, myšlení a 

společného nahlížení věcí,- je to slovo popisující organizaci." 

Lukášová a Nový (2004, s. 21-22) uvádějí tyto následující 

definice firemní kultury: 

"sdílené filozofie, ideologie, hodnoty, předpoklady, názory, 

očekávání, postoje, normy ... které odhalují implicitní či explicitní 
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souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy: jako způsob, jak se 

věci u nás dělají." (Kilman, Saxton a Serpa) 

"obecně sdílené a relativně stabilní názory, postoje a hodnoty, 

které existují v organizaci." přičemž "kultura determinuje procesy 

rozhodování a řešení problémů v organizaci, ovlivňuje cíle, nástroje 

a způsoby jednání, je zdrojem motivace a demotivace, spokojenosti 

a nespokojenosti" (Williams, Dobson a Walters) 

"základní hodnoty, názory a předpoklady, které existují 

v organizaci, vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených 

významů, a symboly, které vyjadřují spojení mezi předpoklady, 

hodnotami a chováním členů organizace" (Denison) 

Relativně nejčastěji je však v odborné literatuře zabývající se 

problematikou firemní kultury uváděna dnes již prastará definice 

Scheina, 1969, s. 3): "Podniková kultura je vzorec základních či 

rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, 

odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy 

vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou 

chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají 

pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich." 

Jak vidno, většina současných definic má podobu taxativního 

výčtu základních elementů firemní kultury. Obecně lze říci, že 

soudobí autoři chápou firemní kulturu jako způsob jednání 

zaměstnanců nebo myšlení zaměstnanců nebo kombinaci obojího. 

Merton (2000, s. 394) k uvedeným definicím dodává, že 

podoba definice firemní kultury je přímo odvislá od směru 
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výzkumu tohoto fenoménu. Zatímco objektivistický směr vychází 

z předpokladu, že každá firma má svou kulturu, pak směr 

individualisticky-subjektivistický je založen na tvrzení, že každá 

firma je kulturou. Při pohledu na výše uvedené taxativní definice 

můžeme konstatovat, že většina z nich stále zastává první směr 

výzkumu. 

Osobně firemní kulturu chápu a pro své potřeby si (pod 

vlivem četných definic) definuji jako systém sdílených hodnot, 

norem a postojů, které se projevují v každodenní činnosti všech 

zaměstnanců firmy. Je to tedy způsob, jakým manažeři rozhodují o 

podnikových záležitostech, jak prosazují své názory, jaké formy 

vnitřní komunikace jsou uplatňovány, jak jsou realizovány 

jednotlivé personální činnosti. Je to společný a přibližně shodný 

náhled zaměstnanců na vnitrofiremní skutečnosti, jejich podobná 

interpretace a hodnocení, společné sdílení vize firmy a strategie 

jejího dosažení. Jednodušeji řečeno, lze firemní kulturu definovat 

jako určité ovzduší či atmosféru panující ve firmě. Jelikož platí, že 

firemní kultura má svůj jednoznačný původ v myšlení lidí, pak 

mluvíme o tzv. "měkké" složce fungování firmy. 

Závěrem bych rád zmínil Laroche (Aubert, N., Laroche, H., 

1991, p. 550): "můžeme definovat čtyři typy kultury se vztahem 

k organizaci: 

1 kultura přinesená členy organizace, 

2 kultura profesních společenství, 

3 kultura skupin v organizaci 

4 kultura organizace. 
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4 Základní charakteristiky firemní kultury 

Základní charakteristiky firemní kultury (Bedrnová, Nový, 

2002, s. 488-489; Nový, 1993, s. 17-19): 

• je odrazem lidských dispozic, myšlení a chování, 

• působí na vědomí i podvědomí zaměstnance, 

• je produktem minulých činností a současně omezujícím 

faktorem činností budoucích, 

• je sdílena zaměstnanci firmy - působí jako normativní 

faktor (sjednocuje vědomé jednání zaměstnanců), 

• je extrémně setrvačná- velmi těžce změnitelná, 

• vzniká a rozvíjí se v konkrétním čase a místě má 

historicky přechodný charakter v závislosti na formách 

vzájemného působení uvnitř orgamzace 1 mezi 

organizací a jejím okolím, 

• mísí se v ní několik úrovní: kultura nadnárodní, národní, 

kultura vlastní firmy a subkultury, 

• je výsledkem procesu učení, jehož základ spočívá 

v interní integraci a externí adaptaci, 

• je zprostředkovávána v adaptačním procesu - firma by 

měla najít a určit mechanismy, kterými bude nově 

příchozím členům objasňovat, jak jednat v souladu 

s firemní kulturou, 

• je exaktně nevyjádřitelná - firemní kulturu nelze 

kvantifikovat, 

• nemá vlastní individuální formu existence, 

• pro vnějšího pozorovatele je obtížně srozumitelná. 
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Merton (2000, s. 396) ve shodě s Krulis-Randou, Ziimem a 

Kobim pak jmenuje následující základní charakteristiky: 

• tradičnost - původ firemní kultury sahá do minulosti a 

postupem času došlo k vytvoření stávající struktury 

názorů, norem a hodnot z hlediska současného i 

budoucího chování, 

• schopnost změny - firemní kultura je charakteristická 

svým přizpůsobením se změnám nitřních a vnějších 

podmínek, 

• vícevrstevnost - firemní kultura se skládá z dílčích 

subkultur, které se vzájemně pozitivně či negativně 

ovlivňují, 

• překročení individuality - firemní kultura se postupem 

času osamostatňuje a podléhá více skupinovým vlivům. 
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5 Prvky a projevy firemní kultury 

Struktury, potažmo prvky firemní kultury, které jsou dnes 

základním prostředkem definování firemní kultury, neJsou stále 

vymezeny a kategorizovány zcela jednoznačně. 

5.1 Armstrongova koncepce prvků 

Armstrong (1999, s. 358-361) definuje následující prvky 

firemní kultury: 

• hodnoty - vztahují se k tomu, co je považováno za 

důležité, jaký druh chování je žádoucí. Pokud všichni 

lidé ve firmě sdílejí soustavu hodnot, mají stejné 

představy o tom, co je pro podnik správné a jaký druh 

chování je žádoucí, potom se jedná o podnik řídící se 

hodnotami. Tyto hodnoty nemusí být nutně 

artikulovány, existují samozřejmé a mlčky 

předpokládané hluboce zakořeněné hodnoty. Oblasti, 

v nichž jsou hodnoty většinou vyjádřeny jsou 

následující: péče o lidi a zákazníky, podnikavost, 

spravedlnost, orientace na zákazníka, inovace atd., 

• normy jsou určitými nepsanými pravidly chování 
• v orgamzac1. Normy zaměstnancům slouží jako 

formální návod k tomu, jak se chovat, co si myslet, co 

říkat, v co věřit a dokonce jak se oblékat. Nejsou 

v písemné podobě, předávají se ústní formou a jsou 

posilovány reakcemi lidí, pokud dojde kjejich 

porušení. Normy se týkají určitých stránek chování, 

jako jsou: jak se manažeři chovají k členům svých 
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týmů, převažující pracovní etika, postavení, ambice, 

výkon, moc, přístupnost, formalita aj., 

• artefakty- jsou viditelnými a hmatatelnými stránkami 

organizace, jedná se o lidské výtvory (pracovní 

prostředí, používaný jazyk, způsob jakým se lidé 

oslovují nebo způsob přijetí návštěv. 

Zaměstnanci je pak firemní kultura vnímána v podobě 

firemního klimatu (kapitola 13 ), který lze popsat pocitem 

omezenosti či volnosti jednání, důvěry a předávání odpovědnosti. 

5.2 Scheinova koncepce prvků 

Schein pojímá prvky firemní kultury jako systém tří 

vzájemně se ovlivňujících rovin: 

Rovina prvků Působení 

Systém symbolů Vědomé, ovlivňovatelné 

Řeč, formy společenského styku, Viditelné, ale nutné vysvětlení 

obřady, rituály, oblečení, logo významu symbolů, jejich inerpretace 

t t 
Sociální normy a standardy jednání Vědomé a do značné míry 

ovlivňované 

Zásady, pravidla, standardy, firemní Pro vnějšího pozorovatele Jen 

ideologie, linie jednání částečně zřetelné 

t t 
Základní představy, východiska Nevědomé, spontánní 

Vztah k okolnímu světu, představy o Pro vnějšího pozorovatele neviditelné 

povaze člověka a mezilidských 

vztahů, zdroj a nositel pravdy 

Obr. 1: Scheinovy úrovně fir. kul. (Bedrnová, Nový, 2002, s. 487) 
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Rovinu základních představ a východisek považuje Schein 

za samotnou esenci kultury. Je nejhlubší a zároveň 

neuvědomovanou rovinou kultury. Její součástí je vztah k okolnímu 

světu, k okolí podniku, firemní představy o člověku, jeho povaze a 

vztahu k práci, představy o pravdě, o tom co je správné a co je 

chybné. Pro vnějšího pozorovatele je neviditelná. Tato rovina se 

projevuje v podobě automatismů, je stabilní a značně rezistentní 

vůči snahám a změnu. Pro zaměstnance jsou základní představy 

nevědomé a automatické. (Lukášová, Nový, 2004, s. 27-28). 

"Zdrojem vzniku základních předpokladů je opakovaná 

zkušenost, či - přesněji - opakovaná funkčnost určitého způsobu 

řešení problému." (Lukášová, Nový. 2004, s. 27) Hypotézy se 

stávají realitou. Zaměstnanec má tendenci předat tuto 

"zkušenost" novým členům firmy. 

Změna v této rovině je možná pouze při dosažení změny 

v kognitivních strukturách zaměstnance, což u něj primárně 

vyvolává úzkost. Korekce základních předpokladů u nového 

zaměstnance je však jednodušší, než korekce téhož v rámci celé 

firmy, jelikož zjistí-li novic, že jeho osobní základní předpoklady 

JSOU v rozporu s většinovými, pak se obvykle snaží skupině 

přizpůsobit. 

Základní předpoklady se dle Scheina (Lukášová, Nový, 2004, 

s. 28-29) obsahově týkají: 

• externí adaptace - předpoklady se týkají stability 

strategie, cílů, nástrojů kjejich dosažení (ukáže-li se 

jejich volba jako funkční dojde k formování silných 

elementů obsahu kultury), 

24 



• interní adaptace - předpoklady z oblasti jazyka, 

kritérií členství ve skupině, statusu a distribuce moci, 

odměn a trestů, ideologie organizace, 

• hlubších, filozofických otázek - předpoklady týkající 

se podstaty reality, času, prostoru, podstaty člověka 

jeho činnosti a vztahů. 

Druhou, střední úroveň firemní kultury, tvoří sociální normy, 

hodnoty a standardy jednání - tato rovina se týká nepsaných i 

psaných pravidel společenského chování ve firmě, obecně 

uznávaných hodnotových preferencí, jejím obsahem jsou také 

zásady a pravidla pracovní morálky, podniková ideologie či linie 

jednání. Tato rovina má regulující funkci - určuje chování 

zaměstnanců v klíčových situacích. Zdrojem je v tomto případě 

úspěšnost řešení určité situace určitým způsobem. Na rozdíl od 

základních představ a východisek jsou sociální normy, hodnoty a 

standardy jednání pro vnějšího pozorovatele částečně viditelné, 

pozorovatelné a z pohledu jednotlivce jsou vědomé a do značné 

míry ovlivnitelné. Při analýze této roviny je nutné zjistit soulad 

s primární rovinou základních předpokladů - je zde možnost, že 

zastávané hodnoty jsou ze strany firmy potažmo zaměstnance pouze 

deklarované a nikoli vnitřně zbytnělé. 

Poslední, třetí rovinou firemní kultury, je systém symbolů -

tato úroveň je jednoznačně viditelná, cílevědomě utvářená a tedy 

ovlivnitelná. Vnějšímu pozorovateli je však třeba poskytnout 

vysvětlení jednotlivých symbolů, jejich interpretaci. V této rovině 

se jedná především o vnější projevy společenského styku. 

Architekturu a vybavení pracovišť, logo, obřady a firemní rituály, 

oblečení, jazyk apod. 
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5.3 Hofstedeho koncepce prvků 

G. Hofstede (1999, s. 9) rozlišuje pouze následující dvě 

roviny kultury: 

• hodnot, 

• praktik: 

~ symboly, 

~ hrdinové, 

~ rituály. 

Hodnoty jsou všeobecné tendence k upřednostňování 

určitých stavů skutečnosti před jinými. Týkají se rozlišení, jsou to 

pocity mající kladnou a zápornou stranu (zlo/dobro, 

logično/paradoxno ). Hodnoty jsou jádrem kultury, patří k tomu 

prvnímu, co si děti osvojí- ne vědomě, ale implicitně. Protože jsou 

osvojeny velmi časně, většina lidí si zastávaných hodnot není 

vědoma. (Hofstede, 1999, s. 9) 

"Symboly jsou slova, gesta, obrazy či předměty a mají pro ty, 

kdo se na dané kultuře podílejí, konkrétní významy. Patří sem určitá 

slova jazyka nebo žargonu, stejně jako oblečení, účesy, Coca-Cola, 

vlajky a znaky společenského postavení. Nové symboly vznikají a 

staré mizí: symboly jedné kulturní skupiny jsou často 

napodobovány jinými." (Hofstede. 1999, s. 8) Symboly jsou vnější, 

povrchovou vrstvou. 

Hrdinové jsou osoby, které mají, v dané kultuře, vysoce 

ceněné charakteristiky a slouží jako příklad ostatním. Hrdiny 

mohou být i osoby zesnulé či dokonce fiktivní (Asterix, Superman). 

S nástupem televize se stal vzhled hrdiny při jeho volbě mnohem 
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důležitějším, než tomu bývalo dříve. (Hofstede, 1999, s. 8) 

Rituály jsou kolektivní činnosti bez vlivu na dosažení 

požadovaného výsledku. Jsou věcně zbytečné avšak společensky 

podstatné. "Samy JSOU důvodem toho, aby byly 

prováděny." (Hofstede, 1999, s. 9) 

5.4 Koncepce Pfeifera a Umlaufové 

Pfeifer a Umlaufová (1993, s. 45-57) člení prvky firemní 

kultury na: 

• představy, 

• přístup, 

• hodnoty. 

Představy jsou obrazy vytvořené v hlavách zaměstnanců o 

firmě, o vedení společnosti, o hodnocení vlastní práce, o vhodném 

chování ke kolegům, k nadřízeným i podřízeným. Zdrojem představ 

jsou získané informace, nabyté dojmy a prodělané zkušenosti. 

Představy jsou nejen vědomé, ale často i podvědomé a proto často 

nevyslovitelné. Existuje částečná možnost ovlivnění ze strany firmy, 

proto by se mělo vedení společnosti snažit vždy se zaměstnancem 

otevřeně hovořit o všem, co by mohlo být předmětem jeho představ. 

Také polohy představ jsou tři. A to znalosti, přesvědčení a víra. 

Poznání znalostí, přesvědčení a víry zaměstnanců je důležité pro 

možně ovlivňování a měnění jejich představ. 

Prameny představ 

Informace Dojmy Zkušenosti 

t t t 
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Znalosti 

Polohy představ 

Přesvědčení Víra 

Obr. 2: Prameny a polohy představ 

Přístup je pro Pfeifera a Umlaufovou (1993, s. 49-50) 

náchylnost jednat určitým způsobem. Přístup k vlastní práci, ke 

svému pracovnímu okolí i ke svým nadřízeným dává zaměstnanec 

naJevo svými projevy. Projevy mají svůj původ v povahových 

rysech člověka, zájmech a zvycích, vnitřním vztahu k zájmům 

firmy, způsobilosti k práci, kterou člověk ve firmě vykonává. 

Projevy přístupu dělíme na základě kombinace míry způsobilosti 

k práci a míry poctivosti k zájmům firmy na: 

• soví - vysoká způsobilost i poctivost ~ spolehlivost, 

moudrost, důvěryhodnost, 

• liščí - vysoká způsobilost a nízká poctivost ~ 

profesionalita, nespolehlivost, vypočítavost, 

• ovčí - nízká způsobilost a vysoká poctivost ~ 

oddanost, spolehlivost, důvěřivost, bezradnost, 

• oslí - nízká způsobilost i poctivost ~ nespolehlivost, 

nevypočitatelnost, svéhlavost, neschopnost. 

Přístup je na rozdíl od představ konkrétním proJevem. Je tedy 

viditelný a v závislosti na individuální motivační struktuře také 

ovlivnitelný. 

"Hodnoty jsou uznávané, chtěné a zavazující statky nebo 

ideje, působící na chování člověka." (Pfeifer, Umlaufová. 1993, s. 

57) Důležité je si uvědomit skutečnost, že vyznává-li člověk určité 
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hodnoty, automaticky neznamená, že se podle nich i chová (tedy že 

se chová v souladu s nimi). 

Obecně platí, že cílem každé společnosti by mělo být sladit 

hodnoty jednotlivých zaměstnanců s hodnotami firmy. To je možné 

provést přes změnu představ. Proto je nutné vědět, jaké hodnoty 

zaměstnanci vyznávají a teprve poté přistoupit k jejich změně. 

5.5 Koncepce Luthanse 

Luthans (1992, p. 563): "Existují následující prvky firemní 

kultury: 

• pravidelné pozorované chování očekává-li 

orgamzace interakci s jinými subjekty užívá běžný 

jazyk a terminologii a rituály související s úctou a 

dobrými mravy, 

• normy - existující standardy chování zahrnující 

návody jak co dělat, 

• dominantní hodnoty- hlavní hodnoty, které organizace 

obhajuje a očekává jejich sdílení od zúčastněných, 

typickými příklady je vysoká kvalita výrobků, málo 

absencí a vysoká efektivita, 

• filosofie- politika, kterou organizace prosazuje a u níž 

věří, že bude vyznávána zaměstnanci i zákazníky, 

• předpisy - přesně definovaná pravidla související 

s organizací, nově příchozí zaměstnanci si musí tato 

pravidla osvojit a následně je akceptovat jako 

plnohodnotní členové skupiny, 

• organizační klima - celkové vnímání zprostředkované 
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vlastním chápáním organizace, předpokládá interakci, 

způsob jakým členové orgamzace přistupují 

k zákazníkům nebo dodavatelům." 

5.6 Koncepce Theveneta 

Thevenet přináší specifickou koncepci firemní kultury. 

Základy 

základní údaje 

původ 

prvotní výzva 

základní principy 

Know-how 

zvolené 

nabyté 

vázané k předmětu činnosti 

vázané na způsob práce 

Znaky 

patrné pro vnějšího pozorovatele 

chování 

prostor 

time-management 

Historie 

lidé 

struktura 

milníky 

prostředí 

Hodnoty 

deklarované 

zjevné 

operační 

postoje 

Symboly 

rituály 

příběhy 

loga 

(Thavenet, M., 1986, p. 43) 

Thavenet bohužel již dále svou koncepci myšlenkově 

nerozvíjí, nicméně prostřednictvím tabulky své koncepce zcela 

zřetelně definuje šest základních prvků firemní kultury, které dále 

blíže specifikuje. 
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6 Symbol - rozhodující projev firemní kultury 

Rozhodujícím, manifestujícím prvkem (projevem) ve 

struktuře firemní kultury jsou dle mého přesvědčení symboly. Hartl 

(2000, s. 578) definuje symbol jako: "něco konkrétního, co slouží 

jako konvenční znak pro něco abstraktního". Bedrnová a Nový 

(2002, s. 504) symbol definují jako znak mající komplexní 

významový obsah snadný k pochopení. Znak, který něco naznačuje 

nebo vyjadřuje. Aby plnil svou úlohu, musí být významově a 

obsahově pochopen všemi účastníky. Má materiální nebo duchovní 

podobu. Dobře vybrané symboly vyjadřují základní hodnoty firmy 

a jsou snadno vnímány zaměstnanci i okolím firmy. 

Bedrnová a Nový (2002, s. 504-512) symboly dělí z hlediska 

firemní kultury na: 

• materiální, 

• verbální, 

• slovesnost, 

• symbolická jednání. 

Ze všech symbolů jsou ty materiální nejvíce viditelné a 

nejsnáze pochopitelné, jak pro zaměstnance tak pro vnějšího 

pozorovatele. Patří mezi ně například logo, firemní barvy, 

architektura staveb, vybavení interiérů, ale i propagační předměty. 

Aby plnily svou úlohu, musí být konzistentní se všemi ostatními 

symboly firemní kultury, musí být využívány trvale a při každé 

situaci. Špatně vybraný symbol může působit i proti kultuře (kdysi 

symbol firmy Procter & Gambie - obraz měsíce a hvězd - někteří 

lidé kritizovali s tím, že jde o znamení ďábla). 
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Mezi verbální symboly patří slovní hříčky, písně, vtipy, 

slogany, žargon. Řeč sama je považována za podstatný nástroj 

zprostředkování norem a hodnot firemní kultury, volba jazyka by 

pak měla zrychlit vnitrofiremní komunikaci a vytvářet příjemnější 

pracovní prostředí. Jako každý jiný symbol nebo prvek firemní 

kultury je ale nutné, aby odpovídal skutečnosti (nepravdivý slogan: 

"Kvalita na prvním místě" může firemní kulturu oslabovat). 

Třetí skupina symbolů - slovesnost - zahrnuje příběhy, 

legendy, mýty a ságy. Jsou to příběhy vztahující se k minulým 

událostem souvisejícím se založením, problematickými či naopak 

velmi úspěšnými obdobími a osobami firmy. Nemusí mít vždy 

racionální základ, mají ale být prostředkem k objasnění norem a 

hodnot firemní kultury. Tyto symboly mohou často reprezentovat i 

celou skupinu firemních hodnot a plní ve vztahu k firemní kultuře 

důležité funkce selekce (výběr vhodného způsobů chování), 

manifestace (zvýraznění vhodného způsobu), návodu kjednání (při 

shodné situaci mýtus přesně určí co a jak dělat) a zdůvodnění 

(vysvětlení bez otázek). 

Poslední skupinou symbolů jsou symbolická jednání. 

Zahrnují chování, rituály, ceremoniály a obřady, které se mohou 

vykonávat z praktických důvodů, ale také nést důležité kulturní 

poselství. "Rituálem rozumíme určitý typ zvyků a obyčejů, který 

má na určitém místě a v určitém čase zcela konkrétní 

význam." (Bedrnová, Nový, 2002, s. 510) Ceremoniály na rozdíl od 

rituálů mají uvolněnější podobu a jsou méně formalizované (oslavy 

vánočních svátků). 
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Pro účinnost jakéhokoli symbolu je nejdůležitější jeho 

rozšířenost, znalost a správná interpretace. Jenom tak mohou plnit 

svoji funkci, tedy zprostředkovávat hodnoty a normy jednání. 
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7 Determinanty firemní kultury 

Závěrečná podoba firemní kultury je vždy výsledkem 

působení celé řady faktorů. Mezi základní determinanty lze 

zahrnout vše, co na kulturu působí, co ji pozitivně či negativně 

ovlivňuje a zároveň předurčuje. Základní klasifikace (např Šigut, 

2004, s 13-18, Lukášová, Nový, 2004, s 33-36) dělí determinanty 

na externí a interní. 

Externí determinanty: 

• ekonomický/sociální systém, 

• politické preference, 

• legislativa, 

• úroveň vědy a výzkumu v oboru podnikání, 

• tržní pozice, 

• charakter konkurence, 

• národní kultura, 

• regionální vlivy, 

• geografická dislokace a ekologie. 

Interní determinanty: 

• právní forma, 

• předmět podnikání, 

• dominantní technologie, 

• strategie firmy, 

• management, 

• zaměstnanci (vzdělání, mentalita), 

• personální útvar, 

• míra setrvačnosti vžité kultury, 
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• historie firmy, 

• velikost firmy a majetek firmy. 

Vedle tohoto základního dělení determinant firemní kultury 

existují i další klasifikace. Podle nich lze determinanty firemní 

kultury třídit na: 

• hmotné majetek firmy, úroveň strojního 

vybavení/nehmotné - zájmy vlastníků, managementu, 

zaměstnanců, 

• minulé - historie firmy, dějiny národa/současné 

používané metody vedení, odměňování, legislativa, 

• ovlivnitelné - úroveň vzdělanosti zaměstnanců, právní 

forma firmy, vybavení kanceláří/neovlivnitelné- stáří 

firmy, konkurence. 

Mezi rozhodující, klíčové determinanty a tedy vhodné 

k bližšímu přiblížení patří: 

• národní kultura, 

• management, 

• personální útvar, 

• zaměstnanci, 

• užívané technologie. 

7.1 Národní kultura 

Vliv národní kultury na firemní kulturu je nepopiratelný již 

ze samé obsahové blízkosti pojmů. Téměř každý národ lze 

charakterizovat prostřednictvím jeho kulturního dědictví 

prostřednictvím z generace na generaci předávaných hodnot, norem, 
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ustálených vzorců chování. Takto předávané dědictví má silně 

integrující charakter a posiluje sounáležitost v rámci jednoho 

národa. Každý jedinec konkrétního národa je poznamenán jistými 

specifiky společnými právě jen jeho členům. Nejvýznamnějším 

symbolem národa je jeho jazyk. Je to ale také společná historie, 

společné zájmy vůči ostatním národům, vyznávání určitého 

náboženství, pohled na smysl života, roli muže, ženy a rodiny ve 

společnosti, a z toho pak vyplývající legislativní, ekonomické a 

politické podmínky. To všechno působí na tendence v chování 

příslušníků kultury (dimenze kultury) a je tudíž zdrojem odlišností. 

"Otázka, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňují kulturní 

charakteristiky národů charakteristiky organizací v jednotlivých 

zemích, je předmětem výzkumného zájmu badatelů asi od 

sedmdesátých let minulého století." (Lukášová, Nový, 2004, s. 34) 

K nejvýznamnějším autorům v této oblasti patří bezesporu G. 

Hofstede. Tento Holanďan realizoval rozsáhlý průzkum týkající se 

vlivu národních kultur. Na základě svého výzkumu posléze 

definoval ve své knize (Kultury a organizace. Software lidské mysli) 

pět základních oblastí odlišnosti jednotlivých národních kultur: 

• sociální nerovnost - vztah k autoritě ~ vzdálenost moci 

(malá/velká), 

• vztah mezi jednotlivcem a skupinou 

kolektivismus/individualismus, 

• pojetí mužskosti a ženskosti~ maskulinita/femininita, 

• způsob nakládání s nejistotou - zvládání agrese a 

vyjadřování citů~ vyhýbání se nejistotě (slabé/silné), 

• dlouhodobá a krátkodobá orientace v životě. 

(Hofstede, 1999, s. 12-14) 
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První čtyři dimenze umožňují dohromady vytvořit 

čtyřrozměrný model rozdílů mezi národními kulturami Qedinci 

vyrůstající v dané kultuře jsou podobou jednotlivých dimenzí 

poznamenáni a přenášejí je také do svého pracovního jednání, 

chování a myšlení). "Každá země Je v tomto modelu 

charakterizována čtyřmi skóry, jedním v každé dimenzi." (Hofstede, 

1999, s. 13). Poslední, pátá dimenze rozdílů byla odhalena až 

později. Důvodem bylo, jak uvádí Hofstede, kulturální zkreslení 

myšlení vědců, kteří se věnovali studiu kultury (Hofstede přiznal 

toto zkreslení i u sebe sama). 

7.2 Management firmy 

Význam managementu při utváření a prosazování firemní 

kultury spočívá jednak v tom, že právě management stojí u 

formulování cílů a strategií společnosti, s nimiž musí být firemní 

kultury v souladu, ale také v jedinečné roli všech manažerů. 

Z humanistického přístupu k firemní kultuře vyplývá, že vedoucí 

pracovníci působí na své podřízené a pracovní vztahy přímo, svou 

povahou a chováním. Z toho všeho je patrné, že na osobnost 

manažera jsou kladeny mimořádné nároky, a to nejen z oblasti 

znalosti teorie managementu ale také z oblasti psychologie. 

Protože firemní kultura je spojena s jistým stylem jednání 

mezi lidmi, vystupování a řešení konfliktů, a protože manažer je tím, 

kdo firemní kulturu řídí a prosazuje či realizuje, musí být také tím 

prvním, kdo se identifikuje s cíli firmy a jako první se chová podle 

stanovených pravidel, principů a opatření, které se týkají firemní 

kultury. Manažer musí být vzorem pro ostatní zaměstnance. 
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Firemní kultura nikdy nevytvoří vztah loajálnosti a zaujatosti 

zaměstnanců pro podnik, ve kterém jim bude vedoucím arogantní, 

nedůvěřivý, nespolehlivý či agresivně se chovající manažer. Musí 

to být člověk, který bude schopen vytvořit příjemné sociální klima, 

založené na vzájemné důvěře a podpoře. 

Trendem posledních desetiletí je přechod na týmovou práci 

(teamwork), která zvyšuje produktivitu a efektivnost činnosti firmy. 

Pro manažery to znamená další úkol- zaujmout své podřízené pro 

cíle nejen celé firmy, ale také menší pracovní skupiny. 

7.3 Personální útvar 

Náročné požadavky na osobnost manažerů podniku zvyšují 

význam personálních útvarů. Je nutné využívat těch nejvhodnějších 

metod získávání a výběru manažerů. Některé charakteristiky a 

vlastnosti budoucích manažerů (popřípadě zaměstnanců), či způsob 

jejich jednání a chování je možné zjistit již při výběrovém řízení. 

Personální útvar by měl být schopen vybrat jen takové kandidáty, 

kteří se svými vlastními názory, hodnotami a charakteristikami 

osobnosti nejvíce blíží firemní kultuře dané společnosti. 

Personální útvar však neovlivňuje firemní kulturu pouze 

prostřednictvím výběru vhodných zaměstnanců. Volba metod pro 

realizaci ostatních personálních činností jako např. hodnocení, 

odměňování, motivace nebo péče o pracovníky je dnes rovněž 

nedílnou součástí firemní kultury. Nejvýznamnější činnost 

personálního útvaru (z hlediska vlivu na firemní kulturu), 

pomineme-li zmíněný výběr, je výchova a příprava manažerů a 
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tvorba vzdělávacích programů pro všechny ostatní zaměstnance. 

Vhodně zvolené vzdělávací programy usnadňují zavádění a 

upevňování silné firemní kultury. V neposlední řadě má firemní 

vzdělávání svůj význam po přijetí nového zaměstnance. Ten se v 

novém prostředí cítí cizí a ztracený. Proto personální útvar 

vypracovává jakýsi adaptační program, v rámci kterého se nový 

zaměstnanec má možnost co nejrychleji seznámit se svým 

pracovním místem, vykonávanou prací a především se svými 

spolupracovníky a nadřízenými, firemními normami a předpisy a 

tím, "jak to tady chodí". 

Celá činnost personálního útvaru musí být přitom neustále 

v souladu s firemní strategií a cíli. Bylo by nesmyslné snažit se 

vytvořit prostředí pro kreativní myšlení a přitom ponechat velmi 

přísnou hierarchickou organizační strukturu, která znemožňuje 

pružnost, anebo nepřizpůsobit systém odměňování tak, aby nebyl 

založen jen na hmotném odměňování a byl dostatečně stimulující. 

7.4 Zaměstnanci 

Zaměstnanci firmy patří ke skupině determinantů, které 

spontánně působí na existující či utvářející se firemní kulturu. Jejich 

osobnost, temperament, charakter, hodnoty, názory, víra, životní 

zkušenosti, rodinný život, motivační stupnice nebo vzdělání 

predikují jejich pracovní chování a jednání, způsob komunikace, 

řešení konfliktů a rozhodovacích problémů, přístup ke 

spolupracovníkům i klientům. Jejich přirozené chování utváří 

konečnou podobu firemní kultury nejsilněji. Pokud firma nechce 

mít jen "nějakou" kulturu a nechce se vzdát možnosti ovlivňovat 
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pracovní jednání zaměstnanců v souladu s firemní strategií, měla by 

pomocí svých zaměstnanců rozvoj firemní kultury sama řídit. 

7.5 Užívané technologie 

Pakliže soudobé teorie řízení považují za klíčovou 

konkurenční výhodu způsob práce s informacemi, pak je zřejmé, že 

vliv užívaných technologií je v posledních letech nezpochybnitelný. 

Jak uvádí Lukášová a Nový (2004, s. 36), firmou užívané 

technologie významně ovlivňují pracovní procesy, interní chod 

firmy, jednání se zákazníky. Vybavenost informačními 

technologiemi výrazně ovlivňuje způsob a rychlost interní 

komunikace. Při užívání elektronického obchodování se zcela 

zásadně mění způsob komunikace se zákazníkem. 
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8 Typologie firemní kultury 

Konstrukce typologií umožňuje zjednodušit popis obsahu 

sociální reality. Možná i to je důvodem, proč je v oblasti firemní 

kultury tvorba typologií tolik populární. Doposud vykonstruované 

typologie pak mají dvojí přínos- teoretický a praktický. Z hlediska 

teorie pomáhají definovat typické obsahy firemní kultury a 

z hlediska praxe usnadňují práci manažerům při porovnávání 

rozdílu mezi konkrétní firemní kulturou a typickými 

případy. Jelikož je však firemní kultura věcí silně individuální a 

charakteristickou vždy pro každou jednotlivou firmu, je každá 

typologie silně zjednodušující. 

Dnes se v odborné literatuře setkáme s dělením typologií do 

tří základních kategorií: 

• typologie formulované ve vztahu k organizační 

struktuře, 

• typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí, 

• typologie formulované ve vtahu k tendencím v chování 

orgamzace. 

8.1 Typologie Harrisona a Handyho 

Tato typologie jak uvádí Lukášová a Nový (2005, s. 76-78) 

patří vůbec k prvním typologiím týkajícím se firemní kultury a řadí 

se mezi typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře. 

Původně Harrisonovu typologii firemní kultury později podrobně 

dopracoval Bandy. V rámci této typologie rozlišujeme čtyři 

základní typy firemní kultury: 
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• mocenská kultura (kultura moci), 

• funkční kultura (kultura rolí), 

• úkolová kultura (kultura úkolů), 

• osobní kultura (kultura osob). 

Mocenská kultura se vyskytuje v malých firmách. Spočívá 

na centrální moci - lze ji zobrazit jako pavučinu. Dominantní 

postavení má jedinec v centru firmy. Důraz je kladen na neformální 

komunikaci a důvěru. Tato kultura minimalizuje potřebu byrokracie 

--+ klade značné požadavky na kvalitu personálu. Schopnosti, 

pružnost a dynamičnost osob v centru jsou nejdůležitější. 

Zvětšením firmy by mohlo dojít k rozpadu těsných, síti podobných 

vztahů. Mocenská kultura je charakteristická kultura pro obchodní, 

finanční, rodinné firmy a zločinecké organizace. 

Funkční kultura Je charakteristická vysokou úrovní 

formálnosti a byrokracie. Pravidla, postupy a popisy práce jsou 

normou. Předpokládá rozumné rozložení práce mezi jednotlivé 

zaměstnance. Je přizpůsobena stabilnímu prostředí (těžko se 

vypořádává se změnou), zaměstnancům poskytuje pocit bezpečí. Je 

silně frustrující pro ambiciózní zaměstnance Jedná se o 

charakteristickou kulturu státní správy, armády, velkých 

komerčních organizací. 

Úkolová kultura se vyskytuje v organizacích maticového 

typu, kde moc spočívá v průsečíku zodpovědností- lze ji znázornit 

jako síť. Zaměstnanci pracují poměrně samostatně, vliv je založen 

na odbornosti a schopnostech nikoli na věku a postavení. Tato 

kultura je orientována na úkoly, které je nutné splnit a plány, které 
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je nutné realizovat. Potřeba autority je minimalizována existencí 

individuálního řízení a týmové práce. Úkolem managementu je 

vybrat projekt, sestavit tým, a přidělit zdroje, zbytek je v rukou 

týmu. Organizace s úkolovou kulturou je pružná, zaměřená na 

výsledky a je preferována mnoha manažery. Typickým případem 

firmy s touto kulturou jsou reklamní a marketingové agentury. 

Osobní kultura existuje pouze tehdy, dají-li se jednotlivci 

dohromady za účelem nějakého možného zisku. Hlavním rysem je 

jednotlivec, vztahy členů jsou partnerské- lze ji graficky znázornit 

jako shluk prvků. Neexistuje formální řízení ani žádný prvořadý cíl 

- převažují cíle individuální. Jednotliví členové firmy JSOU 

samostatní, pravomoci jsou sdílené, autorita je společná a Je 

založená na odbornosti a vzájemných ohledech. Existuje malá nebo 

žádná formální struktura. Osobní kultura je dnes považována 

z pohledu firem za překonanou, mnozí zaměstnanci ji však stále 

upřednostňují. Příkladem tohoto typu kultury jsou skupiny 

profesionálů. 

Tato typologie jak vidno plně nerozlišuje organizační 

strukturu a firemní kulturu - naznačuje, že hlavní strukturální 

změny se dříve nebo později promítnou do změn ve firemní kultuře. 

8.2 Typologie Deala a Kennedyho 

Narozdíl od předešlé typologie řádíme typologii Deala a 

Kennedyho mezi ty typologie, které jsou definovány ve vztahu 

k prostředí a reakci na něj. Její autoři opět definovali, jak uvádí 

Lukášová a Nový (2005, s. 79-82), čtyři základní typy firemní 

43 



kultury, které jsou dány mírou rizika a dynamikou. 

Dynamika 

Pomalá Rychlá 

"Analyticko projektová" 

kultura 
Kultura "Všechno nebo nic" 

"Procesní kultura" Kultura "Chléb a hry" 

Obr. 3: Typologie Deal a Kennedy 

Kultura "Všechno nebo nic" je charakteristická stálou 

potřebou zpětné vazby. Je světem výrazných individualistů s velmi 

temperamentním mladistvým jednáním, kteří podstupují vysoké 

riziko při svém povolání. Dochází v ní k častému vypadávání 

z profesionální role, komunikace je nekonvenční, přinášení 

osobních problémů na pracoviště je nepřípustné. Úspěch určuje vše 

- autoritu, moc, příjmy, oblíbenost. Muži i ženy mají zcela 

rovnoprávné postavení. Kariéra má podobu rychlého vzestupu a 

stejně rychlého sestupu. S touto kulturou se setkáme v oblasti 

marketingu, reklamy, zábavního průmyslu. 

V kultuře "Chléb a hry" má vysokou hodnotou přátelství, 

nejdůležitější jsou bezproblémové pracovní vztahy, týmová práce. 

Interní komunikace má vysokou úroveň a ve své verbální rovině je 

velmi intenzivní. Používá se podnikový žargon, převažuje význam 

sociálního prostředí nad fyzickými podmínkami práce. Rychlost 

kariérního růstu je přímo odvislá od výkonu. Hovořit o soukromých 

záležitostech je možné, oblečení je neformální. Jedná se kulturu 

prodejních organizací a organizací orientovaných na masového 

konzumenta (McDonald' s, KFC). 
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V "Analyticko-projektové kultuře" se klade důraz na 

intuice a tradice. Vše nové (včetně zaměstnanců) je považováno za 

nespolehlivé, důvěru má vědeckotechnická racionalita, každé 

rozhodnutí podléhá vysoké míře kontroly -jakákoliv chyba není 

přípustná. Kariérní postup je pomalý (noví zaměstnanci vykonávají 

po léta triviální práce), oblečení je korektní, stejně tak řeč, emoce se 

neprojevují, o soukromých záležitostech se nemluví. Nositeli této 

kultury jsou často firmy z oblasti farmaceutického a chemického 

výzkumu. 

"Procesní kultura" soustředí svou pozornost na proces, 

samotný cíl není tak důležitý. "Hodnotami, které jsou v této kultuře 

uznávány, jsou technická dokonalost, správný postup, zaměřenost 

na přesnost a detaily." (Lukášová, Nový, 2004, s. 81) Důraz je 

kladen na mocenskou hierarchii, oblečení a výši příjmu. Tato 

kultura je charakteristická vysokou mírou formálnosti. Emoce se 

neprojevují. Uznávaný je ten, kdo pracuje v podniku desítky let -

kariérní růst je pozvolný. Typickým případem procesní kultury je 

kultura bank, pojišťoven a státní správy. 

8.3 Typologie Pfeifera a Umlaufové 

Tato typologie, obsahově velmi podobná předchozí typologii 

Deala a Kennedyho, je pro nás významná zejména zemí svého 

původu. Pfeifer a Umlaufová ji podrobněji popsali ve své knize: 

"Firemní kultura. Síla sdílených hodnot a priorit.", která svého času 

sloužila českým manažerům jako příručka o problematice firemní 

kultury. Obdobně jako předešlou typologii ji lze zařadit mezi 

typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí a reakci na něj. 
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Míra rizikovosti předmětu podnikání 

Velká Malá 

= Kultura Kultura ..= -~ ;.... ~ ..... -...... ~ 

"Ostrých hochů" "Přátelských experimentů" .r;:;. > 
N 
~ 
~ 

r:i. 
N 

..... 
Kultura Kultura "' -~ o -- ~ ..= ~ "Jízdy na jistotu" "Mašliček" ~ 

&' 
Obr. 4: Typologie Pfeifer, Umlaufová (1993, s. 36) 

"Kultura ostrých hochů" je orientovaná na špičkové 

výkony jednotlivců, nepřeje týmové práci, nezbytným nástrojem je 

účelný marketing. 

"Kultura přátelských experimentů" panuje ve firmách se 

širokým sortimentem produkce, je příznivá pro inovace (malá míra 

rizika), buduje sehrané týmy, dobré výkony jsou náležitě oceňovány. 

"Kultura jízdy na jistotu" se vyskytuje ve firmách hodně 

ohrožených potenciálním neúspěchem, proJeVUJe se nechuť 

k novým postupům, typické jsou kontroly a prověřování. 

V "Kultuře mašliček" chybí ohrožení i motiv ke snaze být 

lepší, pozornost se soustředí na výkaznictví. 

8.4 Typologie Kanterové 

Tato typologie spadá svojí podstatou do třetího typu typologií, 

a od předešlých se významně liší. Dle Kanterové (Brooks, 2003, s. 
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227) existují totiž obecně pouze dva typy kultur: segmentační a 

integrační. Tyto dva základní typy jsou diametrálně odlišné. 

Zatímco firmy s integrační kulturou jsou připraveny přizpůsobit své 

chování změnám na trhu aj sou schopny prosperovat v dynamickém 

prostředí, firmy se segmentační kulturou mají pomalé reakce a 

vzpírají se modifikacím. 

Segmentační kultura 

pohlíží na organizační problémy 

úzce 

vytyčuje problémy- zodpovědnosti 

má rozčleněnou strukturu 

vyhýbá se experimentování 

Integrační kultura 

vidí problémy v souvislostech 

nahlíží na problémy a zodpovědnosti 

jako na společné a propojené 

má maticovou strukturu 

inovuje a testuje domněnky - vítá 

experimentování 

vyhýbá se konfrontaci s problémy a vítá konfrontaci a nakonec přesahuje 

konfliktům rozdíly 

má slabý koordinační mechanismus vytváří mechanismy koordinace 

zdůrazňuje precedenty hledá nová řešení 

je zahleděna do sebe hledí kolem sebe 

Obr. 5: Typologie Kanter (Brooks, 2003, s. 227) 
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9 Soudobé koncepce firemní kultury 

Postupující globalizace ve většině oblastí podnikání nutně 

vede ke změnám v systémech řízení a organizační struktuře a s tím 

souvisejícím zvyšování nároků kladených na firemní kulturu. 

V současné se tak můžeme setkat se třemi základními koncepcemi 

firemní kultury, které vycházejí z jednotlivých přístupů k systému 

řízení. 

9.1 Firemní kultura orientovaná na zákazníka 

Tato koncepce, někdy též nazývaná marketingová či tržní, 

vychází z poznatků teorie řízení, podle které se úspěšnou firmou 

stane pouze ta, která bude orientovaná na zákazníky a bude nejlépe 

saturovat jejich potřeby v dané oblasti. Zatímco ještě nedávno byla 

pouhá orientace na zákazníka konkurenční výhodou, tak dnes je 

brána za samozřejmost a nezbytné m1mmum. V rámci této 

koncepce je nutné zaměstnancům vštípit kulturu, která je 

charakteristická "sdílením názorů a hodnot zdůrazňujících význam 

zákazníka ... ". (Lukášová, Nový, 2004, s. 125). Lukášová a Nový 

na základě studia odborné literatury pak tuto kulturu přibližují 

prostřednictvím jí vyznávaných hodnot, jím odpovídajících norem a 

artefaktů. 

Hodnoty kultury orientované na zákazníka: 

• týmová orientace, 

• agresivita orientovaná na trh, 

• glorifikace úspěchu, 

• flexibilita a dynamika. 
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Artefakty kultury orientované na zákazníka: 

• vybavení podporující tržní orientaci (dobré značení, 

snadný přístup, příjemné prostory pro setkávání se 

zákazníky), 

• podpůrné rituály (pravidelná setkávání s významnými 

zákazníky), 

• historky o úspěších. 

Pro úspěch této koncepce Je třeba, aby uvedené 

charakteristiky byly tmelícím elementem všech zaměstnanců firmy. 

9.2 Kultura orientovaná na kvalitu 

Moderní systémy řízení kvality vycházejí z koncepce 

firemních standardů, z ISO koncepce, případně koncepce TQM. Ve 

firmě s "jakostní kulturou" je pak aktivita zaměstnanců soustředěna 

na trvalé zlepšování kvality (zvyšování účinnosti a snižování 

nákladů). Samozřejmostí je orientace na zákazníka, snaha saturovat 

jeho potřeby při zachování vysokých standardů kvality a s tím 

související zvyšování konkurenceschopnosti firmy na příslušném 

trhu. Základní principy firemní kultury orientované na kvalitu musí 

být v souladu se zákonitostmi systému řízení jakosti. Mezi 

nejvýznamnější patří: 

• orientace na zákazníka, 

• týmová práce, 

• odklon od hierarchické struktury, 

• rozvoj nových kompetencí zaměstnanců, 

• posílení sounáležitosti, 

• zjednodušení a zrychlení komunikace. 
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9.3 Kultura orientovaná na inovace 

Současný trh lze nejlépe charakterizovat dynamikou jeho 

změn. Firemní kultura orientovaná na inovace je: "důležitým 

předpokladem úspěchu těch organizací, které zvolily strategii 

inovací a chtějí úspěchu na trhu dosahovat tím, že budou 

poskytovat lepší, odlišné či zcela nové výrobky a 

služby." (Lukášová, Nový, 2004, s. 141). V souvislosti 

s dynamikou změn trhu je zřejmé že kultura inovací se nutně týká a 

ostatních firem, které chtějí na trhu dnes uspět. 

"Inovativní" kultura je charakteristická zejména svou 

pružností a adaptivností a přestože se v mnoha ohledech shoduje 

s jinými kulturami má dle Lukášové a Nového (2004, s. 142) 

některá svá specifika: 

• aktivně vyhledává problémy, 

• podporuje zdravou kritiku, 

• neustále modernizuje vyznávané hodnoty, 

• vytyčuje těžko dosažitelné cíle, 

• vyžaduje prostupnost a propustnost firemní struktury, 

• redukuje nejistotu atmosférou bezpečí, 

• klade vysoké nároky na management - odpovídající 

kvalifikace a kompetence, 

• má mimořádně silný motivační potenciál. 

K charakteristickým rysům patří podpora zaměstnanců ze 

strany managementu, propracovaný stimulační systém, optimální 

tlak na pracovní zátěž zaměstnance a protikladnost 

(usměrňování/volnost, analýza/intuice, flexibilita/koncentrace). 
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1 O Vznik a význam firemní kultury 

Všechny firmy, bez ohledu na svou velikost, předmět 

podnikání, postavení na trhu či zemi působnosti mají určitou 

podobu firemní kultury (i nekultura je kulturou). Ta může být 

utvořena buď spontánně (vzniká na základě spontánního chování 

zaměstnanců firmy), nebo je výsledkem cílevědomého působení 

managementu firmy. 

Firemní kultura obdobně jako kultura národa vzniká, rozvíjí 

se a mění v konkrétním čase. Má přechodný charakter a je 

ovlivňována neustálou konfrontací s firemními prioritami, 

dynamikou vnějšího prostředí. Nicméně i ona má svou tradici a 

setrvačnost, což je významné a je třeba brát to v úvahu při plánech 

na její řízení, či změnu. 

Podobně jako jiné kultury je i kultura firemní produktem 

dlouhodobého procesu sociálního učení (socializace), adaptace a 

vzájemného působení (interakce) různých subjektů. 

"Základním mechanismem vzniku a utváření organizační 

kultury je učení, uskutečňující se- jak bylo naznačeno- v procesu 

interní integrace a externí adaptace." (Lukášová, Nový, 2004, s. 37) 

V rámci uvedeného procesu učení je patrná snaha redukovat úzkost 

a posilovat pozitivní. Každá firma se prostřednictvím svých 

zaměstnanců snaží ve svých počátcích nalézat funkční řešení 

problémů a naopak minimalizovat ta řešení, která k dosažení 

firemních cílů nevedou. U zaměstnanců pak je patrná tendence volit 

i v budoucnu ta řešení, která jsou funkční. V rámci tohoto procesu 
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se uplatňuje princip návykovosti a mechanismus posilování. A tento 

proces společného učení postupně vede k postupnému utváření 

základních atributů budoucí firemní kultury. 

Zvolená řešení, postupy a normy se vyhodnocují nejen ve 

vztahu k cílům a strategii firmy, ale i vzhledem k širšímu 

ekonomickému a sociálnímu okolí, s ohledem na kulturní tradice a 

zvyklosti. Nezanedbatelným faktorem je též ochota zaměstnanců 

přijmout a akceptovat nové postupy a normy. 

V otázce významu a vlivu firemní kultury na průběh 

firemních jevů panuje dnes mezi teoretiky všeobecný konsensus. 

Armstrong (1999, s. 357) firemní kulturu chápe jako klíčovou 

složku v realizaci poslání a strategie firmy, ve zlepšování její 

efektivnosti a při řízení změn (zejména její využití při řízení změn 

je dnes klíčové). Obdobně jako mnozí další však zároveň 

upozorňuje, že firemní kultura může působit také kontraproduktivně, 

nevychází-li její obsah a forma z konkrétních firemních cílů a 

strategie. 

Nový (1993, s. 57) spatřuje hlavní význam firemní kultury 

v jejím vlivu na řídící procesy- svým působením usnadňuje průběh 

a realizaci těchto procesů. 

Šigut vyzdvihuje schopnost firemní kultury napomáhat 

k překonávání určitých bariér. ,,V zásadě lze říci, že v podniku 

funguje bariéra ekonomických zájmů, bariéra kompromisů mezi 

příkazy vedení a motivací řadových pracovníků a bariéra určité 

nedůvěry, kterou mají řadoví pracovníci k vedení a vlastníkům 

podniku jako celku." (Šigut, 2004, s. 71) 
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Lukášová a Nový (2004, s. 41) upozorňují zejména na 

vzájemný vliv mezi firemní kulturou a strategií firmy. 

Obecně pak tedy platí, že každá firemní kultura vykonává 

regulativní funkci a má nepopiratelný vliv na veškeré řídící procesy 

ve firmě. "Zejména v tom smyslu, že svým vlivem na rozhodování 

a jednání spolupracovníků usnadňuje průběh a realizaci řídících 

procesů." (Nový, 1993, s. 57) Dnes je také potřeba věnovat 

pozornost stále rostoucímu významu kultury při prosazování 

etických aspektů práce a zacházení se zaměstnanci. Stále více firem 

tak přijímá své vlastní etické kodexy. Tyto dokumenty pak 

zpravidla jednoznačně definují vztahy mezi všemi zúčastněnými 

stranami v rámci podnikání (vztahy mezi firmou, zaměstnanci, 

dodavateli, zákazníky, obchodními partnery atd.), firmy se v rámci 

nich též často zavazují k dobrovolné charitativní činnosti. 

Pozitivního působení je však kultura schopna pouze za předpokladu, 

že je dostatečně silná a kompatibilní s ostatními prvky systému. 
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11 Silná firemní kultura 

Cílem každé firmy by měla být existence silné firemní 

kultury. To znamená takové, která dokáže velmi významně 

ovlivňovat průběh a charakter všech podstatných firemních jevů. Je 

důsledkem a zároveň předpokladem moderního přístupu k řízení a 

vedení lidí a progresivních forem organizace firmy. Vyžaduje 

vysoký stupeň delegace pravomocí a odpovědností, autonomii 

jednotlivých organizačních celků, důvěru, otevřené komunikační 

kanály, sociální dovednosti. 

Bedrnová a Nový (2002, s. 490) uvádějí, že síla, respektive 

slabost firemní kultury úzce souvisí s její diferenciací na tzv. dílčí 

subkultury. Subkultury jsou relativně samostatné kultury, které 

vznikají v některých oblastech firemního dění a firemní struktury. 

Vyznačují se odlišnými sociálními normami nebo jinou hierarchií 

hodnot a zaměření. Subkultury se formují převážně mezi různými 

řídícími hierarchiemi a mezi jednotlivými procesními oblastmi. 

Případně se subkultura utváří jen v rámci určité kategorie 

zaměstnanců (dělníci, administrativně správní zaměstnanci, řídící 

pracovníci), a to díky rozdílným dílčím cílům, zájmům, názorům, 

vzdělání nebo třeba jen geografické vzdálenosti. Ke vzniku 

jednotlivých subkultur značně přispívají rozsáhlé a nepřehledné 

organizační struktury, rozsáhlé organizace, které nemají přesně 

definované firemní normy a pravidla pro formování firemní kultury. 

Je úlohou managementu na všech stupních řízení neustále dbát na 

sjednocování a formování jednotných firemních subkultur. A 

uchopit tak firemní kulturu jako řízený proces. Celý proces řízení 

může být o to složitější, pokud dochází ke slučování jednotlivých 
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firemních subkultur například fůzí jednotlivých firem atd. 

Při organizaci a řízení firmy umožňuje silná firemní kultura 

především jednoznačnější a rychlejší vnitřní komunikaci a to třeba 

tím, že jsou vytvořeny vhodné komunikační kanály, každému 

známé a vyhovující a je možno využívat symbolů, kterým každý 

rozumí a umí je interpretovat. Silná kultura firmy zvyšuje pocit 

osobní identifikace zaměstnanců nejen s jednotlivými firemními cíli, 

ale především s firmou jako celkem. To pak zajišťuje jistou míru 

sebekázně a současně vysoký stupeň neformální sociální kontroly 

mezi zaměstnanci navzájem. Na druhou stranu nevyžaduje tak 

propracovaný systém formální kontroly. Vysoká angažovanost pro 

firmu se projevuje nejen izolovaně, ale ve spolupráci s ostatními 

spol u pracovníky. 

Silná firemní kultura má ale i svá negativa projevující se 

především v době, kdy se firma snaží prosadit nějaké změny 

v organizaci, nové myšlenky, návrhy, kdy je na současné firemní 

uspořádání a fungování vznášena kritika a varování. Není jim 

umožněno se prosadit. Původní firemní kultura je tak silně 

zakořeněna, že všechny inovace odmítá. Firmu činí naprosto 

nepružným a to ji jistým způsobem izoluje od vnějšího dění. 

11.1 Kritéria silné firemní kultury 

Silná firemní kulturu musí splňovat následující kritéria 

(Bedrnová, Nový, 2002, s. 489-490): 

• jasnost a zřetelnost (srozumitelnost pro zaměstnance) 

- které aktivity a jaké jednání je žádoucí a naopak, 
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soubor hodnot, norem, standardů, symbolů musí být 

logicky uspořádaný a snadno sdělitelný všem, 

• rozšířenost maximálně rozšířenost v rámci 

sociálního systému firmy, zaměstnanci musí být 

s kulturou podrobně seznámeni a musí se potkávat 

s jejími projevy v každé situaci a na každém místě, 

• zakotvenost - tj. míra identifikace podnikových 

norem, hodnot a vzorů jednání. 

11.2 Synergický efekt silné firemní kultury 

Nový (1993, s. 57) říká, že je-li kultura firmy dostatečně silná 

a systémově kompatibilní s ostatními prvky firmy, můžeme hovořit 

a jejím synergickém efektu, který se proJeVUJe zejména 

v následujících oblastech: 

• koordinace, 

• integrace, 

• motivace. 

V rámci koordinace poskytuje silná firemní kultura motivační 

základnu pro cílově konformní jednání a prostřednictvím všeobecně 

sdílených firemních hodnot pomáhá překonat silnou divergenci 

jednotlivců/skupin, která vyvolává nejistotu a obavy. Silná firemní 

kultura též vytváří zdroj informací, ke kterému se může každý při 

svém rozhodování vrátit, což následně proces rozhodování 

usnadňuje a též může vést ke snížení počtu rozhodovacích situací

jsou vyřazena ta rozhodnutí, která jsou v rozporu s vyznávanou 

kulturou. (Nový, 1993, s. 57) 

56 



"Integrace je specifickou formou spojení elementů v celek 

jednoho systému." (Nový, 1993, s. 60) Spolu s koordinací tvoří dva 

kvalitativně odlišné typy harmonizace, které se mohou doplňovat i 

si navzájem konkurovat. Potřeba integrace vyplývá z nutné 

diferenciace systému velkých firem a je též odpovědí na 

prosazování partikulárních zájmů jednotlivých skupin zaměstnanců. 

Silná firemní kultura pak působí jako "sociální lepidlo" tím, že 

obsahuje nadřazené a základní firemní hodnoty a normy, které 

odpovídají celofiremním cílům. 

Nezbytným předpokladem udržitelné integrace je identifikace 

zaměstnanců s firemními hodnotami, normami a cíli, identifikace 

s obsahem firemní kultury. Tuto identifikaci Nový (1993, s. 62) dělí 

na: 

• přirozenou - hodnotové preference zaměstnanců plně 

korelují s hodnotami firmy, 

• selektivní - firma si v rámci výběrových řízení vybírá 

pouze ty jednotlivce, jejichž hodnotové preference 

korespondují s cíli firmy, 

• evokovanou záměrné pozitivní ovlivňování 

identifikace zaměstnanců, 

• vykalkulovanou - zaměstnanec se zdánlivě podřídí 

vyznávaným hodnotám a normám, ale vnitřně si 

zachová odstup. 

V současné době význam integrující funkce firemní kultury v 

souvislosti s decentralizačními tendencemi neustále vzrůstá. 

Vliv firemní kultury na oblast motivace zaměstnance je 

nezpochybnitelný a zcela zřejmý. Silná a funkční firemní kultura 
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působí na všechny úrovně motivace zaměstnance a taktéž iniciuje 

jednotlivé motivační činitele. Kromě výše zmíněného působení má 

taková kultura i sama o sobě svůj vlastní motivační obsah. 
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12 Firemní etika 

Firemní etika a firemní kultura jsou dva pojmy, které jsou 

často vzájemně zaměňovány. Rozdíl v obsahu těchto dvou pojmů je 

však přece jen zásadní. Pakliže firemní kulturu zjednodušeně 

definujeme jako společně sdílené hodnoty a normy, pravidla a 

standardy jednání a vzájemného kontaktu, jejichž primárním cílem 

je pozitivní ovlivnění firemních procesů. Pak se firemní etika týká 

vzniku těchto norem a jejich charakteru- firemní etika napomáhá 

rozvoji firemní integrity. Z uvedeného vyplývá, že je to právě 

firemní etika, na jejímž základě se utváří firemní kultura. 

V dnešní době je pojem firemní etika stále častěji spojován 

s etickými kodexy. Tyto kodexy pak používá management firmy 

pro své potřeby (např. jako nástroj napomáhající při tvorbě žádoucí 

firemní kultury). Jednotlivé etické kodexy se liší (oborová 

závislost), ale všechny by měly obsahovat následující oblasti : 

• kvalita výrobků a služeb, 

• uzavírán pracovních smluv, 

• bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců na pracovišti, 

• vztahy k zákazníkům a dodavatelům, 

• ochrana životního prostředí. 

(Nový, 1993, s. 78) 

Firemní etika se tedy týká jak vztahů uvnitř firmy (vztah 

managementu a výkonných zaměstnanců), tak vztahů mezi firmou a 

jejím okolím (vztah k dodavatelům a zákazníkům apod.). Obecně 

pak platí, že při absenci firemní etiky není možné dosáhnout 

žádoucí firemní kultury. 
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13 Firemní kultura jako chování zaměstnanců 

Kulturu jakékoliv firmy tvoří především chování jejích 

zaměstnanců, hovoří se o tzv. organizačním chování. "Pod pojmem 

firemní kultura chápeme typické jednání, uvažování a vystupování 

členů firmy. Tvoří jednotu společenských hodnotových představ, 

norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma 

společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně 

udržovaných zvycích, obyčejích, pravidlech a materiálním 

vybavení" (Brose, Hentze, 1991, p.157). V původní angloamerické 

literatuře se dnes dokonce často používá anglického pojmu 

"organizační chování", jako synonyma českých pojmů "organizační 

kultura" nebo "firemní kultura". Samotnou firmu tak lze chápat 

jako jistý druh sociální bytosti a popsat ji podle vzorců chování, 

které jsou pro firmu typické, podle toho, co je pro firmu normální 

nebo ve firmě považováno za nonnu. Můžeme zde tedy hovořit o 

jisté totožnosti fylogeneze a ontogeneze firmy a zaměstnance. 

Z hlediska teorie osobnosti jsou v psychologii dva základní 

přístupy k člověku - hlubinná analýza vrstev vědomí a popis 

lidského chování, stanovení jeho vzorců - tyto přístupy se při 

zkoumání organizačního chování ve firmě vzájemně protínají. 

Než management přistoupí ke zkoumání chování svých 

zaměstnanců, musí si nejprve uvědomit, že je přirozeností každého 

zaměstnance bránit se změnám, jelikož kulturní vzorce a hodnoty 

získává každý nevědomě a jsou uloženy hluboko v nás. Při setkání 

s odlišnými hodnotami, přístupy, jsou naše reakce různé, mohou být 

i podvědomé. Poznání a respektování odlišností nám pomáhá tyto 
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reakce zvládnout a zároveň umožňuje náš osobnostní růst. Důležité 

je uvědomit si, že dospělý člověk jako hotová osobnost se změnám 

brání. Brání svou integritu a s výjimkou výjimečných událostí se 

chová k vnějším vlivům autonomně. Konflikty ve vztazích mezi 

lidmi tak často vznikají proto, že každý považuje své kulturní 

vzorce za přirozené a obecně platné. Naše hodnoty a vnitřní 

přesvědčení jsou naší součástí, spoluvytváří integritu naší osobnosti. 

Analýza chování lidí - zaměstnanců ve firmě následně napomáhá 

zjištění, zda jsou daní zaměstnanci aktivní se snahou riskovat nebo 

spíše pasivní s převahou přizpůsobivosti, zda jsou více pohodlní a 

nezodpovědní či iniciativní se smyslem pro zodpovědnost. Můžeme 

tedy zjistit, zda je daný zaměstnanec více orientovaný na autoritu 

nebo tradici, zda uznává více výsledky analytického poznání, intuici 

nebo pragmatické jednání apod. 

Firemní kultura jakožto soubor vzorců chování je zároveň 

nástrojem, který tyto vzorce zachovává, vytváří jejich konkrétní 

podobu a umožňuje člověku nechat se jimi vést v každodenním 

životě a korigovat své chování tak, aby nevyvolávalo nežádoucí 

konflikty. V neposlední řadě dává možnost odlišit se od jiných 

jedinců a skupin. Mnohé analýzy chování zaměstnanců ve finnách 

pak ukazují, že v povědomí lidí tzv. "organizační kultura" - to je 

především sociální klima a loajalita členů firmy (ztotožnění se s cíli 

firmy). Sociální klima firmy je na prvém místě vnímáno jako 

atmosféra, která převládá v mezilidských vztazích. Zaměstnanci 

běžně rozlišují, zda jde o atmosféru "pohody" nebo stresu. Hovoří 

se o sociálním zdraví, zdravém či nezdravém prostředí, o příznivém 

či nepříznivém vlivu na výkonnost. Zaměstnanci mají pocit, že 

zdravé klima je obvykle příznivé k jejich výkonu. 
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Zdravé sociální klima předpokládá existenci tzv. "sociálního 

zdraví", tedy stavu, kdy věci mají svůj řád. Sociální zdraví je 

založeno na komunikačním modelu výhra-výhra a úplném 

odbourání modelu prohra-prohra z mezilidských vztahů. Lidé mají 

pocit i jistotu, že jejich vztahy se "odehrávají" podle jasných 

pravidel a že k jejich dodržování sami mohou přispět. 

Dezorganizace, chaos a dezorientace, jsou pro ně silně 

"znejišťujícími" a to znamená stresujícími faktory, které především 

jsou příčinou ztráty sociální imunity a vzniku sociálních nemocí. Je 

to stav, který lze nazvat sociálně patologickou atmosférou -

patologickou firemní kulturou. 

Nezaměnitelným obsahem do jisté míry psychologizujícího 

přístupu k firemní kultuře by mělo být zjištění, zda vzorec reálného 

a očekávaného chování (stanovení rozdílů v profilech) odpovídá 

pravidlům, která jsou pevnou páteří sociálního zdraví. Na tomto 

zjištění by měla být následně budována firemní integrita a etické 

kodexy. 

"Psychologický přístup" k firemní kultuře ze své podstaty 

akceptuje nelineámí charakter firemní reality, nevylučuje její 

subjektivní stránku, považuje ji za klíčovou při poznávání podstaty 

sociálních jevů. Každý živý organismus (tím se liší od neživého), 

má svého ducha, vědomí. Firemní kultura je tedy z pohledu 

psychologického přístupu k firemní kultuře především jakýsi duch 

firmy, jakési společné "mentální tričko", které si navlékají všichni 

každý den ve firmě. Realitu firmy jakoby tvořily dva světy: 

• lineární svět skutečného - to co je ve firmě objektivní, 

"hmatatelné", nezávislé na jedincích a jeví se jako exaktní, 

vyjádřitelné v kvantitativních ukazatelích, 
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• svět možného (nelineámí svět v potenci a pohybu) - to co 

může být a je ve firmě možné, to co jedinci, sociální skupiny, 

nebo firma jako celek chtějí, očekávají- jakýsi unikátní svět 

očekávání, tak jak firma chce, aby byla vnímána okolím. 

Ve firmě, která trpí deformací sociálních vztahů, vzniká tzv. 

"uzavřená kultura", která Je imunní vůči změnám okolí. 

Neschopnost přizpůsobovat se změnám je důsledkem poruch 

adaptačního procesu, variantní odcizení od cílů a prostředků 

(Merton, 2000, s. 132-136). Dysfunkce adaptačního procesu může 

vést v krajním případě k tzv. "anomickému stavu" (původně u E. 

Durkheima sebevražedné chování). Tento stav znamená 

dezintegraci struktury, stav rozpadu systému již za kritickým 

bodem. (Munková, 2004, s. 39-41) Destrukce sociálních vazeb je 

charakteristická 1 pro hostilní sociální klima pro 

"byrokratickou" kulturu a "mafiánskou kulturu" ve firmách. Tam, 

kde existuje prostředí deformující sociální vztahy, mají živnou půdu 

patologické sociální jevy. Patologický vývoj sociálních vztahů od 

dezintegrace k anomickým stavům je prožíván jako prohlubování 

pocitů odcizení, deprese a stresů ve firmě (adekvátní chování a 

postoje) - hovoří se o patologické firemní kultuře. Jestliže 

zaměstnanci pracují ve stresu a v bezmoci, bylo by přirozené, 

kdyby odešli z takové firmy pryč. Paradoxně však jsou podmínkami 

na trhu práce nuceni z existenčních důvodů zůstat. Tohoto 

schizofrenického stavu (rozpor v Masloově pyramidě lidských 

potřeb) je často ve firmách zdatně využíváno a zneužíváno proti 

vlastním zaměstnancům. 
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14 Firemní kultura jako řízený proces 

Uchopení celé problematiky firemní kultury jako řízeného 

procesu ve firmě je otázkou adaptability (otevřenosti) firmy, její 

schopnosti přizpůsobovat se změnám - schopnosti firmy přežít 

v současných podmínkách. Tato schopnost znamená již dnes více, 

než pouhé umění dosahovat zisku. 

Celý způsob nazírání na firemní kulturu jako na řízený proces 

je velice závislý na tom, do jaké míry je demokratická a otevřená 

komunikace ve firmě. Do jaké míry jsou zaměstnanci ochotni se 

bavit o problémech ve vztazích na pracovišti, do jaké míry jsou 

ochotni napomáhat řešit tyto problémy. Pokud ve firmě existuje 

prostor pro "intrikaření", špatné sdílení informací a delegování 

odpovědnosti nebo neprůhledné systémy odměňování, či zcela 

chybí týmová práce a vládne autoritářský management, pak dochází 

k výrazným sociálně patologickým jevům v jakékoliv formě. Ve 

firmě, kde vládne otevřená atmosféra a důvěra ve vztazích 

podřízený a nadřízený a kde zaměstnanci i vedoucí respektují etický 

kodex a jím dané hodnoty a normy chování i principy slušného 

chování, většinou hovoříme o otevřené firemní kultuře. A právě 

definování systémové kvality míry otevřeného nebo 

uzavřeného charakteru kultury ve firmě podle různých znaků -je 

pro celý proces určující. 

V rámci pojímání firemní kultury jako řízeného procesu 

disponujeme technikami metodami a prostředky k tomu, abychom 

určili, co je ve firmě ojedinělé unikátní a co je společné, sdílené, 

postihujeme tak kvalitativní stránku a dynamiku firemní kultury 

64 



jako procesu. Každé hodnocení, tvrzení, či postoj mají své zákonité 

místo a význam, základem struktury sociálních vztahů je pomyslná 

osa s rovnováhou, konsensem, harmonií na jedné straně a rozdíly, 

rozpory a konflikty na straně opačné. 

Firemní kultura jako řízený proces má následující zákonité 

etapy, které se rozvíjí v pravidelných cyklech (optimální doba cyklu 

-jeden až dva roky): 

1. analýza stávajícího stavu firemní kultury, 

2. implementace nových prvků, 

3. formování žádoucí firemní kultury. 

Závěrem je nutné zmínit, že mezi analýzou firemní kultury a 

volbou a uplatňováním firemní strategie (vize, mise, poslání, cílů, 

silných stránek a příležitostí) je přímá souvislost. A hlavní úlohou, 

základním obsahem a smyslem vnitrofiremní komunikace Je 

komunikovat firemní cíle a zpětné vazby při jejich dosahování. 
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15 Analýza firemní kultury 

Vzhledem k vlivu firemní kultury na mnohé aspekty firemní 

existence je nutné čas od času (při změně firemní strategie a při 

problémech s její implementací, při plánování fůze či nízké 

výkonnosti) přesně definovat její obsah zejména pro potřeby 

managementu firmy. A jelikož informace o obsahu kultury získaná 

prostým subjektivním odhadem není z důvodu značné složitosti 

tohoto fenoménu dostatečně přesná, je nutné její jednotlivé složky a 

jejich vlastnosti analyzovat. Aby daná analýza byla pro 

management přínosná, musí být při její realizaci dodrženy zásady a 

základní principy vědeckého výzkumu. Meffert (1996, s. 394-395) 

uvádí dva základní možné způsoby analýzy: 

• objektivistický - analyzuje artefakty firemní kultury 

(specifické legendy, rituály atd.), 

• in di v i dualisti cko-subj ekti vis ti cký analyzuje 

subjektivní interpretace artefaktů firemní kultury 

zaměstnanci. 

15.1 Diagnostika- stěžejní způsob analýzy 

Diagnostika stávající firemní kultury představuje analýzu 

jejího obsahu a síly vlivu. Můžeme ji též nazývat sociální analýzou. 

Jejím výsledkem by mělo být popsání prvků a typu firemní kultury, 

jejích subkultur a zjištění názorů a postojů všech zaměstnanců, 

včetně manažerů. Diagnostika je náročná a rozsáhlá psychologická 

a sociologická rozborová činnost s využitím kombinace několika 

výzkumných technik. Při diagnostikování firemní kultury se 

snažíme o: 
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• sběr a analýzu informací - pro zajištění validity se 

doporučuje kombinace různých metod sběru dat 

(anonymní dotazníky, strukturované rozhovory apod.), 

• zajištění relevantní a srozumitelné zpětné vazby, 

• posouzení silných a slabých stránek firemní kultury ~ 

návrh možných řešení. 

Mezi základní nástroje diagnostiky pak patří: 

• rozbor dokumentů - strategie firmy, dokumenty o 

minulosti firmy, obchodní zprávy, organizační řády, 

příklady popisu práce, programy rozvoje kvalifikace, 

personální statistiky, 

• pozorování - prohlídka firmy, účast na zasedáních a 

poradách, hodnocení stylu práce klíčových útvarů 

firmy, 

• dotazování dotazníkové průzkumy, rozhovory 

s jednotlivci. 

Konkrétní diagnostika probíhá v několika na sebe 

navazujících krocích. Po stanovení základních cílů - například 

snaha získat poznatky z následujících oblastí: 

• charakter interní komunikace, 

• základní hodnoty organizace, 

• vývoj organizační struktury, 

• stav důvěry v nadřízené, 

• míra sounáležitosti s firmou, 

• faktory firemního klimatu, 

• struktura motivačního prostředí. 

Následuje definování hypotéz- mocenská vzdálenost je příliš velká, 

firemní kultura je maskulinní, zaměstnanci mají odmítavý postoj 
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k přijímání rizik apod. Nyní je nutné zvolit základní metodu 

diagnostiky. K nejčastějším základním metodám patří anonymní 

dotazníkové šetření mezi zaměstnanci ~ potřeba dostatečně 

kvalitního a anonymního dotazníku. Anonymní dotazníky jsou po 

vyplnění vyhodnoceny a na jejich základě je vypracována signální 

zpráva. Dotazníkové šetření je však často pouze první etapou celé 

diagnostiky. Na dotazníkové šetření by měly navazovat například 

řízené strukturované rozhovory, které slouží k získávání obdobných 

dat jiným způsobem- validizují a uzavírají tak dotazníkové šetření. 

Druhou etapu diagnostiky firemní kultury lze realizovat 

prostřednictvím workshopů, tato metoda umožňuje aktivní zapojení 

jednotlivých zaměstnanců do diagnostiky. Prostřednictvím 

workshopů lze získat jiný pohled na skutečnost- odhaluje existenci 

subkultur, je jakousi sondou do každého segmentu zaměstnanců a 

napomáhá nám potvrdit nebo vyvrátit výsledky dotazníkového 

šetření a řízených strukturovaných rozhovorů. V rámci přímé 

interakce se zaměstnanci se také nabízí možnost zjistit, jak 

zaměstnanci rozumí a chápou některé pojmy svázané právě 

s firemní kulturou. Workshop (jako přímé setkání se se zaměstnanci) 

může mít tedy i jakousi osvětovou funkci. 

Po provedení workshopů a jejich vyhodnocení následuje třetí, 

fáze diagnostiky - prezentace výsledků (celá diagnostika má 

význam pouze tehdy, pokud zaměstnanci dostanou určitou zpětnou 

vazbu). Jediná, za to však zásadní podmínka je, že jako první musí 

být s výsledky diagnostiky seznámen management firmy. Samotná 

podoba prezentace výsledků může být velmi rozmanitá (informační 

nástěnky, PowerPoint prezentace atd.). 
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Dalším krokem je konečný návrh opatření a dalšího postupu 

pro rozvoj firemní kultury. Tyto návrhy a opatření by měly přímo 

vycházet ze získaných názorů a připomínek zaměstnanců. 

Samozřejmě musí být dané návrhy v souladu s požadovanou 

firemní kulturou. Po jasné formulaci opatření dochází kjejich 

implementaci a realizaci. Poté nastává období, kdy je třeba vyčkat, 

protože vždy trvá nějakou dobu, než se projeví výsledky daných 

opatření v praxi, než daná opatření budou zcela vstřebána a 

zaměstnanci se s nimi ztotožní. 

Poslední a konečnou fází je re-test. Tedy znovu provedená 

diagnostika (resp. sociální analýza), která nám pomůže zjistit, 

došlo-li k nějakým posunům oproti první diagnostice. Zda daná 

opatření, která byla přijata, měla positivní účinek na jednotlivé 

oblasti firemní kultury. Teprve v této fázi můžeme tedy určit, 

nakolik jsme byli úspěšní, k jakým výrazným (ať již pozitivním či 

negativním) změnám došlo. 

Tento proces diagnostiky firemní kultury může probíhat 

neomezeně dlouho (mezi jednotlivými re-testy je třeba nechat o 

něco delší období). Jedná se o jakýsi koloběh a záleží na firmě, kdy 

bude rozhodnuta s tímto koloběhem skončit. V každém případě je 

tento model velmi vhodný, protože umožňuje pozorovat delší dobu 

posuny v oblastech firemní kultury (kterým firma přikládá význam). 

Tato forma diagnostiky je nástrojem, který umožňuje sledovat nejen 

vývoj v oblastech firemní kultury oproti předchozímu období, ale i 

dynamický rozvoJ během několika let (prostřednictvím 

zaznamenaných výsledků z první diagnostiky lze zjistit celkovou 

změnu pozitivních postojů). 
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15.2 Audit firemní kultury 

Audit firemní kultury lze definovat jako zevrubné a 

systematické zkoumání její spojitosti s vizí firmy s cílem 

identifikovat problémové oblasti a poskytnout doporučení směřující 

k odstranění těchto oblastí. Jak uvádí Šigut (2004, s. 21 ), úspěšný 

audit manažerům zviditelní doposavad neviditelné bariéry firemní 

kultury a napomáhá urychlení procesu změn. 

V rámci auditu firemní kultury rozlišujeme dva základní typy 

auditu: 

• externí audit- je realizován externím specializovaným 

subjektem (auditorskou firmou), 

• interní - realizace je svěřena specializovanému 

firemnímu oddělení (personální oddělení). 

15.3 Další metody analýzy firemní kultury 

K dalším metodám analýzy firemní kultury patří 

benchmarking a benchlearning. K těmto metodám pak Šigut (2004, 

s. 22-23) poznamenává, že v určité fázi diagnostiky (rozbor 

firemních dokumentů, pozorování, dotazování) je vhodné použít 

benchmarkingu - cílevědomý, systematický a soustavný proces 

porovnávání efektivnosti činnosti firmy se špičkami v oboru. Firma 

se snaží prostřednictvím dostupných informací porovnat svou 

činnost s činností nejlepších firem v daném oboru podnikání a 

zjištěné rozdíly vyžívá k analýze své pozice na trhu a ke svému 

dalším rozvoji. 
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Obecně lze přínos benchmarkingu charakterizovat 

následovně: 

• komparace s jinými firmami vede ke zjištění mezer ve 

výkonu a umožňuje zlepšit praktické postupy, 

• porovnáváním rovně činnosti lze demonstrovat, čeho 

lze při vhodně zvolených postupech dosáhnout -

zvyšuje se motivace ke změnám, vytváří se 

předpoklady pro zvýšení výkonnosti, 

• napomáhá inovovat výrobní proces. 

Benchleaming je často součástí benchmarkingu a lze ho 

definovat jako proces napodobování úspěšného chování firmy. 

Jedná se tedy o vstřebávání informací (zejména ze strany 

managementu) poskytovaných benchmarkingem. 

V souvislosti se stále rostoucím významem firemní kultury 

dochází i k rozvoji užívaných analytických metod (zejména metod 

diagnostiky) - dochází kjejich průběžnému zdokonalování. Toto 

zdokonalování se poté stává prostředkem k optimalizaci firemní 

kultury, což následně vede ke zvýšení jejího významu pro firmu. 

71 



16 Implementace firemní kultury 

Palán definuje proces implementace firemní kultury jako 

závěrečnou fázi zavádění žádoucí firemní kultury do praxe. Velmi 

významnou roli hrají v tomto procesu symboly, a to jak symboly 

abstraktní - verbální, tak i konkrétní - materiální. 

Neméně významnou roli v procesu implementace hraje 

identifikace zaměstnanců s firemními cíli, hodnotami a normami. 

V průběhu procesu implementace je nezbytně nutné, aby se 

zmíněné cíle, hodnoty a normy firmy staly nedílnou součástí 

individuálního hodnotově-normativního systému každého 

jednotlivce - zaměstnance. Je úkolem personálního oddělení (i ve 

spolupráci s externími odborníky) odhalit, nakolik je tato 

identifikace zaměstnanců skutečná a nakolik pouze předstíraná pro 

svou zdánlivou "výhodnost". 

Základní faktory implementace firemní kultury spatřuje 

Šigut (2004, s. 25-27) v následujících oblastech: 

• informovanost - moderní teorie managementu hovoří o 

potřebě maximalizovat dostupnost informací týkajících 

se firemní vize, cílů, strategií, výsledků hospodaření 

firmy a dalších důležitých oblastí bezprostředně 

ovlivňujících formování firemní kultury, je též potřeba 

optimalizovat intrafiremní komunikační kanály pro 

rychlý přístup k informacím ze strany zaměstnanců 

(intranet, firemní časopis, internet, call centra a další), 

• osobní příklad manažerů - význam managementu při 

implementaci firemní kultury je nezpochybnitelný, 
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jsou to právě manažeři, kteří se podílejí na formulování 

firemních cílů a strategií, s nimiž musí být firemní 

kultura v souladu a stávají se tudíž vzorem pro ostatní 

zaměstnance, jako první se musí chovat podle 

stanovených pravidel, principů a opatření, které se 

týkají firemní kultury, nedodržuje-li manažer 

stanovená pravidla, pak dochází k oslabení firemní 

kultury, 

• firemní dokumenty - reprezentují přesně definované 

normy firemního života, jedná se o strategické 

programy firmy, firemní a pracovní řády, o firemní 

schémata a celou řadu firemních plánů (finanční, 

personální, vzdělávací, sociální), 

• systém personálního řízení - jeho efektivita je 

podmíněna přesně definovanou firemní strategií 

(zejména přesné vymezení řídících procesů ve firmě), 

efektivní systém personálního řízení musí jednoznačně 

definovat převažující styl řízení, možný osobní rozvoj 

zaměstnanců apod., v návaznosti na něj lze vybudovat 

efektivní systém firemního vzdělávání, 

• vzdělávací systém - zabezpečuje korelaci mez1 

profesně-kvalifikační strukturou zaměstnanců a 

potřebami firmy, lze charakterizovat jako: "cílevědomé, 

plánovité a koordinované působení společnosti na 

zaměstnance" (Šigut, 2004, s. 26), snahou 

vzdělávacího systému je u zaměstnanců získat, 

prohloubit či udržet vědomosti potřebné k plnění 

stávajících a anticipovaných pracovních úkolů a to i 

v rámci vlastního profesního rozvoje nebo možného 

přechodu na jiné pracovní místo. 
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17 Formování firemní kultury 

Ač mnozí teoretikové firemní kultury tzv. kulturalisté 

zastávají názor, že jednou ustanovenou firemní kulturu nelze 

modifikovat (formovat), jelikož firma sama je kulturou, sám se 

přikláním spíše k myšlence tzv. kulturních inženýrů, pro které firma 

má kulturu a kteří tudíž možnost formování připouštějí a považují 

jej za každodenní nutnost. 

K formování firemní kultury dochází především tehdy, není

li ve shodě se stávající firemní strategií, nebo dojde k přijetí 

strategie nové. Před formováním firemní kultury je nezbytně nutné 

si uvědomit skutečnost, že firemní kultura je determinována celou 

řadou faktorů (některé z nich se vzájemně silně ovlivňují) a ujasnit 

si tyto vzájemné vztahy (zejména mezi jednotlivými kulturami). Jak 

uvádí Jakubíková (1997, s. 16): , .... podniková kultura je ovlivněna 

kulturou společnosti, kulturou regionální, podnikatelskou kulturou, 

kulturou odvětví, podnikovými subkulturami, kulturou vrcholového 

managamentu a také procesy probíhajícími vně i uvnitř samotného 

podniku." 

Ve firemní kultuře se tedy prolíná hned několik úrovní 

kultury (Jakubíková, 1997, s. 16-19) 

• nadnárodní firemní kultura - industriální kultura 

vyspělých zemí, 

• národní kultura- reprezentuje národní tradice, 

• regionální kultura- respektuje zvláštnosti regionu, 

• kultura vlastní firmy- je dána odlišnosti a jedinečností 

té které firmy, 
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• subkultury v rámci firmy - kultury specifických skupin. 

Následkem pokračujícího procesu celosvětové globalizace 

dnes vzniká stále více nadnárodních koncernů, ve kterých se mísí 

vlivy mnoha různých národních kultur. Zaměstnanci těchto firem 

pocházejí z různých kulturních prostředí, jsou zastánci rozdílných 

hodnotově-normativních systémů, užívají různých praktik - firemní 

kultura je mnohdy jediným pojítkem mezi těmito zaměstnanci. 

Hofstede (1999, s. 139-140) k tomu poznamenává, že úloha hodnot 

a praktik na úrovni firem je přesně opačná než na úrovni národů. 

Mezi jednotlivými firmami jsou mnohem větší rozdíly v užívaných 

praktikách a menší rozdíly v zastávaných hodnotách (tento rozdíl 

vysvětluje v časové a prostorové odlišnosti míst jejich osvojení). 

Hofstede (1999, s. 141) na základě svého výzkumu pak firemní 

kulturu odvážně definuje spíše jako sdílené chápání denních praktik 

než jako sdílení obdobných hodnot. Při formování základního 

obsahu firemní kultury je přesto nezbytné porozumět vzájemným 

rozdílům kultur v hodnotově-normativních systémech a respektovat 

Je. 

Hofstede dle Šiguta (2004, s. 36) definoval na základě svých 

rozsáhlých výzkumů vlivu národních kultur na kulturu firem 

následující základní principy při formování firemní kultury: 

• formování firemní kultury je primárně úkolem 

vrcholového managementu, 

• tento proces se opírá o moc a autoritu stejně jako o 

odbornou expertízu, 

• východiskem je kulturní mapa a diagnostika firmy, 

• úvahy o změně předpokládají realizaci strategických 

rozhodnutí - odpovídá současná kultura strategii?, je 
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potřeba kulturu formovat?, jaké budou náklady a 

časový horizont?, není lepší změnit strategii?, 

• nutnost definovat klíčové zaměstnance firmy a vytvořit 

jejich síť, 

• dochází k určitým strukturálním změnám (nová 

oddělení, sloučení či rozdělení stávajících oddělení, 

změna v rozdělení úkolů apod.), 

• nutnost modifikace komunikačních kanálů, 

• revize personální politiky v oblasti výběru, přijímání, 

rozmisťován, adaptace zaměstnanců, v oblasti jejich 

hodnocení a odměňování, v řízení profesních kariér, 

• monitorování a případná opětovná diagnostika. 

S výše uvedeného je patrné, že klíčovou roli při formování 

firemní kultury hraje diagnostika jejího stávajícího stavu. Jak bylo 

uvedeno již dříve (kapitola 15.1 ), diagnostika by neměla být 

pojímána jako jednorázová snaha, ale " ... jako periodicky se 

opakující analytická aktivita." (Šigut, 2004, s. 37) Firma by tedy 

měla provádět diagnostiku své kultury systematicky a nikoli 

nárazově. 
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18 Změna firemní kultury 

Formování firemní kultury umožňuje její neustálé 

modifikování za účelem přizpůsobení se tak měnícím se 

podmínkám. Mohou však nastat " .... okolnosti, které 

předznamenávají potřebu změnit charakter obecně sdílených 

představ, přístupů a hodnot." (Pfeifer, Umlaufová, 1993, s. 63). 

Zmíněné okolnosti se týkají především výrazné změny vnějších a 

vnitřních determinant firemní kultury. V takovém případě již není 

nadále přínosné kulturu formovat, ale hovoří se o nutnosti firemní 

kulturu změnit. 

Mezi hlavní okolnosti vyvolávající potřebu změny firemní 

kultury patří (Pfeifer, Umlaufová, 1993, s. 64): 

• nesoulad mezi vžitou firemní kulturou a strategicky 

potřebnou firemní kulturou, 

• zastarání charakteru stávající kultury firmy vinou změn 

v ekonomickém, sociálním nebo technickém okolí 

firmy, 

• přechod firmy s jedné vývojové etapy do druhé, 

• výrazná změna velikosti firmy, 

• závažná změna v předmětu podnikání, 

• generační výměna managementu firmy, 

• změna v postavení firmy na trhu, 

• převzetí nebo fůze firmy. 

Podle Armstronga (Lukášová, Nový, 2004, s. 113) je nutné 

ke změně firemní kultury přistoupit, pakliže: 

• je firma maximálně průměrná, 
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• je firma malá, ale velmi rychle roste, 

• firma postupuje do sféry velkých společností, 

• je v odvětví firmy silná konkurence a postupuje 

bleskovou rychlostí. 

Před zahájením procesu změny firemní kultury je pak nutné: 

• analyzovat a zhmotnit stávající firemní kulturu, 

• formulovat strategicky potřebnou firemní kulturu, 

• konfrontovat stávající a strategicky potřebnou kulturu, 

• určit podstatu žádoucího posunu. 

18.1 Žádoucí orientace, podstata a aktéři změny 

Při změně firemní kultury je nutné dle Pfeifera a Umlaufové 

(1993, s. 64-66) vycházet z její orientace na: 

• klíčové zájmy - zvýšená pozornost Je věnována 

zájmům zákazníků, vlastníků a zaměstnanců ----* 

saturace těchto zájmů vede k posílení motivace a 

zlepšení hospodářských ukazatelů, 

• inovace - snaha odlišit se od firemní konkurence, 

snaha nabízet stále nové a originální výrobky, 

• kvalitní výsledky. 

Hlavní pnnc1pem změny firemní kultury je přejít od 

výchozího stavu ke stavu cílovému- žádoucímu. Výchozím stavem 

je myšlena situace, kdy stávající představy, hodnoty, normy, 

přístupy, postoje a pracovní návyky zaměstnanců jsou v přímém 

rozporu s představami, hodnotami, normami, přístupy, postoji a 

pracovními návyky o které firma usiluje. 
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Cílovým stavem je pak situace, kdy se výše zmíněné dostane 

do vzájemného souladu. Současně je však nezbytné poznamenat, že 

"dosažení cílového stavu vlastně není definitivním cílem, jedná se 

spíše o vybudování náležité startovní pozice ....... " (Pfeifer, 

Umlaufová, 1993, s. 70) 

Cesta, která vede od výchozího stavu firemní kultury 

ke stavu cílovému prochází několika etapami. Pfeifer a Umlaufová 

(1993, s. 70) je definují následovně: 

• rozmrazování - snaha o zpochybnění stávajících 

nežádoucích představ, norem a hodnot, začátek boje 

proti vžité firemní kultuře, která je, jak již bylo řečeno, 

značně setrvačná, 

• tříbení - dochází k rozdělení zájmů, vazeb, představ a 

přístupů, které stojí na straně změny a které se staví 

proti ní, 

• ovlivňování - působení na vžitou kulturu, a to tak, aby 

vše co je nežádoucí bylo eliminováno a ty prvky, které 

jsou vhodné a žádoucí se zachovaly, 

• slad'ování - snaha o nalezení jednotících prvků, které 

jsou třeba pro podporu nové, rodící se firemní kultury, 

utužování vazeb, a stmelování přístupů a představ, 

které jsou žádoucí, 

• rozvíjení - sledování dalšího vývoje již změněných 

přístupů a hodnot, jejich korekce, péče o novou firemní 

kulturu aj ej í rozvoj. 

Změna kultury firmy pak vyžaduje především čas. Není 

možné se domnívat, že ke změně dojde během několika týdnů či 

snad dokonce v jednom okamžiku. Po počáteční vlně nadšení, kdy 
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je věnováno změně mnoho úsilí, může dojít ke zklamání, že změna 

nepostupuje tempem, které jsme předpokládali. Zde hrozí nebezpečí 

návratu do původního stavu, proto je velice důležité vytrvat. Pokud 

zde dojde k návratu, bude při další plánované změně ještě složitější 

ji uskutečnit. Teprve po delším časovém úseku (až dva roky) 

dochází k trvalejší změně. 

Mezi hlavní aktéry změny firemní kultury řadí Pfeifer a 

Umlaufová (1993, s. 73-75): 

• iniciátory- přinášejí prvotní impuls ke změně, jedná se 

o výrazné manažerské individuality, 

• projektanty- vytvoří a řídí proces změny ve spolupráci 

s projektovým týmem, 

• instruktory - uvádějí příslušné změny kultury do 

života firmy, úloha liniových manažerů, 

• nositele- zaměstnanci firmy, po nichž je požadováno 

sdílení a rozvíjení představ, přístupů a hodnot nové 

firemní kul tury, 

• katalyzátory - dynamizují změny a přinášejí další 

možné impulsy (externí poradenské firmy). 

18.2 Proces změny firemní kultury 

Kultura v sobě nese určitou dlouhodobost, proto i její 

efektivní změna je záležitostí měsíců a roků - nelze ji změnit 

během několika málo týdnů. Jestliže se firma rozhodne pro změnu 

firemní kultury, musí přistoupit k relativně zdlouhavému procesu. 

který by mě mít jasně stanovené jednotlivé kroky a cíle. Nejprve 

diagnostikuje a zreviduje současnou podobu firemní kultury a pak 
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navrhne změny jako reakci na rozpor mezi její požadovanou a 

skutečnou podobou. Schematicky je možno postup změny vyjádřit 

následovně: 

I Potřeba změny FK I 

/ 
Diagnostika vžité FK Formulování potřebné FK 

/ 
Vize posunu 

Monitorování 

úspěchu 

Příprava zásahu 1 
~~Provedení zásahu 

Obr. 6: Schéma změny firemní kultury dle Pfeifera a 

Umlaufové (1993, s. 84) 

Z výše uvedeného schématu Pfeifera a Umlaufové je zřetelné, 

že není možné měnit kulturu firmy, pokud nevíme jaký je její 

současný stav a jaké cíle jsou změnou sledovány. Jinak řečeno, 

nemůžeme měnit něco, o čem nevíme, jaké to ve skutečnosti je. 

Proto je velmi důležité provést dostatečně kvalitní diagnostiku 

stávající firemní kultury (kapitola 15.1 ). 
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Po provedení diagnostiky, je neméně důležitá formulace 

strategicky vhodné a prospěšné kultury firmy. V této fázi si musí 

vedení firmy (které novou podobu firemní kultury formuluje) 

odpovědět na otázky týkající se typu nové kultury, jaká firemní 

kultura by nejvíce odpovídala strategickým zájmům firmy, jaká je 

představa o homogenitě nové kultury ve firmě apod. 

Další etapou je vize posunu, která je definována na základě 

konfrontace vžité a strategicky potřebné firemní kultury. Snažíme 

se zjistit, ve kterých bodech si odpovídají, kde vzniká jistý nepoměr 

a kde přímo rozpor. 

Výsledek konfrontace Podstata žádoucího posunu 

Soulad Pěstování 

Nepoměr 

Rozpor 

Vyladění 

Přetvoření 

Obr. 7: Výsledek konfrontace (Pfeifer, Umlaufová, 

1993,s. 88) 

Pěstováním kultury je myšlena péče o stávající představy, 

hodnoty a přístupy, jejich udržování a rozvoj. Vyladění firemní 

kultury je proces posilování žádoucích představ a naopak 

potlačování představ a přístupů, které jsou ze strategického hlediska 

nevhodné. Přetvoření firemní kultury potom představuje odstranění 

vžitých prvků kultury, které jsou zcela v rozporu s prvky nové 

firemní kultury. Právě tento proces, nahrazování stávajících 

přístupů, hodnot, chování a jednání novými přístupy, hodnotami je 

nejnáročnější na čas. 
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Dalším, neméně významný krokem je příprava zásahu včetně 

volby nástrojů změny. V úvahu přichází celá řada nástrojů, kterými 

může podnik působit na měnící se firemní kulturu. Tyto nástroje je 

možné pro přehlednost rozdělit na: 

• přímé - dopad použití přímých nástrojů je možno 

spolehlivě sledovat, mají charakter jasně vymezené 

akce či opatření, a dostavení výsledků netrvá dlouho, 

patří sem změny v organizační struktuře, personální 

změny, vzdělávání a výcvik, tvorba pracovního 

prostředí, změny v řídících procesech apod., 

• nepřímé - vliv nepřímých nástrojů se proJeVUJe 

zprostředkovaně a s časovou prodlevou, jejich užití 

může přesto přinést překvapivě silné efekty, mezi 

nepřímé nástroje změny patří osobní příklady, cílený 

rozvoj neformálních sítí, jiné způsoby komunikace. 

Nejdůležitější etapou změny firemní kultury je její samotná 

realizace -implementace nové kultury. Pro tuto fázi existují jasné 

principy, které by měly být za každých okolností dodrženy (Nový, 

1993, s. 34): 

• zabezpečení maximální a rychlé informovanosti všech 

zaměstnanců prostřednictví informačních schůzek či 

krátkodobých školení za účasti managementu, 

• platná varianta zásad firemní kultury musí být 

zpracována do písemné podoby, vydána a dána 

k dispozici všem zaměstnancům napomáhá 

akceptaci nové firemní kultury. 

Po fázi realizaci změn je nutné provést monitoring dopadu 

zmíněné fáze. Poslední, ale nikoli nejméně důležitou etapou změny 
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firemní kultury, je tedy zajištění zpětné vazby. Pro určení dosažené 

změny může být využito stejných technik, jako u prvotní 

diagnostiky firemní kultury. Pokud zjistíme odchylky skutečnosti 

od plánu, je nutné se zabývat možnými příčinami vzniku těchto 

odchylek a tedy neúspěchu změny firemní kultury. 

Specifickou zpětnou vazbu firemní kultury nám poskytuje 

sociální klima firmy. Tento poJem představuje výsledek 

vzájemného působení všech stránek sociálního systému firmy, tedy 

výsledek vzájemného působení celé řady faktorů jako je pracovní 

prostředí, mzdová politika firmy, prestiž spojená s výkonem 

určitých činností, osobnosti z vedení firmy 1 celá řada 

mimofiremních jevů. Sociální klima lze také vnímat jako sociální 

rovnováhu (harmonii). Nebo ještě přesněji, z hlediska dynamiky 

(nikoliv statiky) sociálního systému, jako schopnost dosahovat 

zmíněné rovnováhy (harmonie). Z uvedeného je zřejmé, že mezi 

sociálním klimatem a firemní kulturou existuje celá řada podobností 

a tudíž i velmi blízký vzájemný vztah. Jelikož platí, že sociální 

klima je významně determinováno uspokojením se sociální 

stránkou života firmy, pak dojde-li ke zhoršení firemního klimatu, 

je pravděpodobné, že je s kulturou firmy něco v nepořádku. 

Uvedeného principu lze využít i při realizaci změny firemní kultury 

- dojde-li v rámci této změny k náhlému zhoršení firemního 

klimatu je nutné provedené změny revidovat a celý proces následně 

opakovat. Jedinou otázkou tak zůstává, jak uchopit sociální klima, 

aby bylo měřitelné a srovnatelné. Pakliže přistoupíme na myšlenku, 

že sociální klima se nejvýrazněji projevuje prostřednictvím 

spokojenosti zaměstnanců a kooperativního chování, stává se 

sociální klima snadno uchopitelné jelikož: 

• míru spokojenosti lze měřit jako míru plnění 
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očekávání (pozitivní, negativní emoce), 

• kooperativní chování lze měřit na ose sounáležitost -

odcizení (odcizení od cílů a prostředků). 

Krom výše zmíněného způsobu dělení etap změny firemní 

kultury se můžeme setkat v odborné literatuře i s mnoha dalšími. 

Například Lukášová a Nový (2004, s. 115-118) rozlišují následující 

etapy změny firemní kultury: 

• definování jednoznačné a udržitelné strategie, 

• formulace očekávání firmy vůči zaměstnancům, 

• formulování rozhodujících charakteristik žádoucí 

firemní kultury, 

• diagnostika stávající firemní kultury, 

• vymezení klíčových oblastí firemního řízení 

bezprostředně souvisejících s firemní kulturou a 

mající charakter jejích determinant, 

• informování zaměstnanců o obsahu nové firemní 

kultury, 

• vzdělávání, vysvětlování a trénink, 

• kontrola a sankce -umožňuje průběžnou korekci, 

• diagnostika změn v kultuře firmy. 

Schein dle Šiguta (2004, s 45-46) oproti tomu definuje pouze 

tři základní etapy změny stávající firemní kultury: 

• rozmrazení - zavedení postojů a zásad, 

• změna - seznámení se s novými hodnotami, postoji, 

jednáním, osvojení v praxi, 

• zamrazení - ustálení nové firemní kultury pomocí 

podpůrných nástrojů 
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Schematicky lze Scheinovy etapy znázornit následovně: 

3. Zamrazení 

2. Změna 

1. Rozmrazení 

Obr. 8: Tříetapový model změny firemní kultury podle Scheina 

Pro úplnost dodávám, že kromě výše popsaných změn 

firemní kultury charakteristických svým přístupem "shora 

dolů" existují i modely, které vyznávají přístup "zdola nahoru". 

18.3 Příčiny neúspěchu změny 

Při snaze o změnu firemní kultury je třeba si uvědomit, že 

existuje celá řada faktorů, které změnu znesnadňují: 

• úrovně - kultura existuje na řadě úrovní, od názorů a 

předpokladů ke kulturním artefaktům, 

• všudypřítomnost - kultura není jen hluboká, ale 1 

široká a zahrnuje všechnu organizační činnost, 

• implicitnost - mnohé z kultury se zdá být samozřejmé, 

je proto obtížné změnit věci, které jsou implicitně částí 

myšlení a chování lidí, 

• socializace- kultura má hluboké historické kořeny, 

• političnost - kultura má vztah k rozdělení moci 

v orgamzac1, 

• pluralita - firmy často mají více kultur - soubor 

subkultur, 

• vzájemná závislost - kultura Je úzce spoJena 
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s politikou firmy, s její strukturou, systémy, lidmi a 

prioritami. 

(Brooks,2003,s.229) 

Dalšími příčinami možného neúspěchu změny firemní 

kultury můžeme spatřovat v: 

• neúčasti nebo nezájmu těch, jichž se změna především 

týká- zaměstnanci firmy, 

• přílišné složitosti nebo nejasnosti v prezentování 

žádoucího, 

• absenci důslednosti a trpělivosti, 

• podcenění vlivu vžité kultury, 

• chápání změny firemní kultury jako jednorázového aktu. 
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19 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se, tak jak jsem si již v úvodu 

předsevzal, podrobně zabýval teorií firemní kultury. Dříve, než 

jsem přistoupil k samotné definici firemní kultury, jsem se snažil 

vysvětlit obsah pojmů kultura a firma (organizace). Poté 

následovalo zmíněné definování firemní kultury, zde jsem si vzal na 

nápomoc klasiky managementu, kteří se zabývali touto 

problematikou. Závěrem této kapitoly jsem se pokusil o vlastní 

definici firemní kultury na základě praktických zkušeností s tímto 

fenoménem moderního managementu. Po seznámení se s hlavními 

charakteristikami firemní kultury jsem mohl přistoupit k definování 

základních prvků a projevů firemní kultury. V páté kapitole se tak 

setkáváme s nejznámějšími koncepcemi prvků firemní kultury. 

Jednou z nejzajímavějších koncepcí je pro mne osobně bezesporu 

koncepce Holanďana Hofstedeho. V závěru této kapitoly jsem se 

pak podrobněji zabýval symbolem, který je pro mne osobně 

rozhodujícím projevem firemní kultury. Obsahem následující části 

se staly determinanty firemní kultury. Ze značného množství 

existujících determinant jsem vybral pět nejzákladnějších a těm 

jsem pak věnoval zvýšenou pozornost. V další, již osmé kapitole 

své diplomové práce popisuji základní typologie firemní kultury, 

které jsem ve shodě s odbornou literaturou rozdělil do tří základních 

skupin. Po typologiích následují soudobé koncepce firemní kultury. 

Jedná se o kulturu orientovanou na zákazníka, kulturu orientovanou 

na kvalitu a v neposlední řadě kulturu orientovanou na inovace. 

V následujících kapitolách jsem se zabýval praktičtější stránkou 

firemní kultury, když jsem od popisu silné firemní kultury přikročil 

k přiblížení takových oblastí jako jsou firemní etika, firemní kultura 
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chápána jako chování zaměstnanců a firemní kultura chápána jako 

řízený proces. V poslední třetině své diplomové práce se pak 

podrobněji zabývám problematikou analýzy, implementace, 

formování a změny firemní kultury. 

V úvodu této práce JSem si předsevzal svým způsobem 

sumarizovat poznatky z oblasti teorie firemní kultury a tohoto cíle 

jsem doufám dosáhl. Vzhledem k omezenému prostoru jsem 

samozřejmě nepomohl podrobně postihnout firemní kulturu ve 

všech jejích zvláštnostech, nicméně doufám, že tato práce může být 

z hlediska svého vlastního obsahu chápána jako popis základních 

oblastí teorie firemní kultury. Tímto svým přáním se zároveň 

dostávám k přínosu své práce. Tím budiž stručná charakteristika 

firemní kultury a jejích základních charakteristik obohacená o mé 

vlastní postřehy, které jsem nabyl při osobním setkání s touto 

problematikou. 

Závěrem bych rád dodal, že v souvislosti se stále rostoucí 

konkurencí na trhu, rapidně vzrůstá nutnost měnit obsah a rozsah 

činnosti firmy. Z tohoto důvodu pak dochází u mnohých 

zaměstnanců k narůstání pocitů nejistoty, obav a strachu. Při 

hledání odpovědi, jak tomuto neblahému působení změn zabránit, je 

stále častěji skloňován pojem firemní kultury. Je to právě vhodně 

nastavená kultura firmy, která v době charakteristické svou 

dynamikou a četností změn zaměstnancům poskytuje tolik 

potřebnou jistotu, jelikož je relativně stabilní, a dojde-li k její 

změně, děje se tak v časově dlouhodobém horizontu řady měsíců či 

dokonce několika let, což dává zaměstnancům možnost se v případě 

této změny přizpůsobit. A ač je dnešní společnost nazývána 

společností volného času, tak stále platí, že v zaměstnání stráví 
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většina z nás příliš velkou část svého vlastního života na to, 

abychom v rámci plnění svých pracovních povinností žili v neustálé 

nejistotě ze změn a trpěli pochybnostmi o smyslu svého snažení. 

Zmíněný pocit jistoty též usnadňuje identifikaci zaměstnanců 

s firmou, kteří tak často zůstávají firmě věrni mnohem déle, než by 

tomu bylo v případě absence zdravé firemní kultury. Z pohledu 

firmy potom platí, že se vzrůstající jistotou zaměstnanců roste jejich 

motivace a odhodlání k práci a roste zároveň i jejich výkonnost, což 

se následně pozitivně promítá do hospodářských výsledků té které 

firmy. 

Toto kratičké zamyšlení Jenom dokládá mé vlastní 

přesvědčení o dnes stále rostoucím významu fenoménu zvaném 

firemní kultura pro firmy i její jednotlivé zaměstnance. 
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