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Abstrakt 

 

Práce se zaměřuje na komparaci organizační kultury ve státní, komerční a neziskové 

organizaci, působící v oblasti předškolního vzdělávání. Za tímto účelem používá Model 

soupeřících hodnot autorů Camerona a Quinna, který rozlišuje čtyři typy organizační 

kultury. Cílem práce je identifikace a popsání typu kultury v organizacích ze tří sektorů a 

následné srovnání, které umožní odhalit podobnosti a rozdíly v jejich organizační kultuře. 

Zvolenou metodou výzkumu je případová studie, technikami sběru dat jsou dotazníkové 

šetření mezi zaměstnanci organizací a analýza dokumentů těchto organizací. Výzkum 

ukázal, že v určitých prvcích se kultura organizací tří sektorů podobá, ale v jiných se liší. 

Zjištěnou podobností mezi kulturami organizací ze tří odlišných sektorů je přítomnost 

neformální a přátelské klanové kultury. Naopak rozdílem je, že kultura státní organizace je 

více byrokratická a hierarchická, zatímco kultura komerční a neziskové organizace je více 

dynamická a zaměřená na inovace.  

 

This Diploma Thesis focuses on comparison of organisational culture in state-controlled, 

commercial and non-profit organisations in the area of pre-school education. It is based on 

the Competing Values Framework developed by Cameron and Quinn, according to whom 

there are four types of organisational culture. The goal of this Thesis is to identify and 

describe the culture types in organisations in the above-mentioned three sectors, and to 

subsequently compare these types so that their similarities and differences can be revealed. 

The chosen method of research is a case study; the data was collected by a questionnaire 

survey among employees and by analysis of documents used in the organisations. My 

research has indicated that the organisational culture in the three sectors is similar in 

certain elements, but different in others. An established similarity is the presence of the 

clan culture, which is a friendly and informal working environment. Regarding the 

differences, the culture is more bureaucratic and hierarchic in a state-controlled 

organisation, while more dynamic and focused on innovations in commercial and non-

profit ones. 

Klíčová slova: neziskové organizace, organizační kultura, Model soupeřících hodnot, 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), mateřské školy, případová 

studie 
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1. Úvod 

 

Jeden ze způsobů, jak popsat a pochopit neziskové organizace, jejich vlastnosti a 

chování, je porovnat je s komerčními a státními organizacemi (Anheier, 2005). Nicméně v 

literatuře neexistuje jednotný konsenzus o tom, do jaké míry a jestli vůbec má organizační 

forma vliv na podobu a chování organizací. Někteří autoři vycházejí z toho, že jednotlivé 

formy organizací se od sebe liší na základě odlišností sektorů, do kterých patří (Cooman et 

al., 2011). Organizace působící ve státním, komerčním a neziskovém sektoru vznikají z 

odlišného důvodu, mají rozdílné cíle i funkce, kladou důraz na jiné hodnoty, využívají jiné 

zdroje, apod. Všechny tyto faktory se podle tohoto názorového proudu odráží ve 

specifických charakteristikách organizací, náležejících do odlišných sektorů (Moore, 2000). 

Naproti tomu jiní autoři argumentují, že organizace je formována institucionálním 

prostředím, ve kterém působí, a tedy že organizace působící ve stejném prostředí si jsou 

podobné bez ohledu na jejich sektorovou příslušnost (Hyánek, 2011) . 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů, který tvoří nezaměnitelnou podobu organizace, 

je její kultura (Lukášová, 2010). Na organizační kulturu jako na rozlišující prvek různých 

forem organizací bude zaměřena i tato diplomová práce. Organizační kulturu lze chápat 

jako soubor všeobecně sdílených základních předpokladů, norem, hodnot, postojů a vzorců 

chování, které se vytvářely dlouhodobě při řešení problémů adaptace organizace na vnitřní 

a vnější prostředí (Havrdová, Šmídová, 2011; Schein, 2010). Tyto představy jsou členy 

organizace považovány za osvědčené a platné a proto jsou procesem socializace předávány 

novým členům organizace jako správný způsob vnímání, myšlení a cítění (Schein, 2010).  

Organizační kultura je komplexní a mnohovrstevný jev, který zahrnuje mnoho více 

či méně viditelných prvků. Jeden z nástrojů, jak zjednodušit a rozčlenit složitý obsah 

organizační kultury, je konstrukce typologií (Lukášová, 2010). Typologie použitá v této 

práci se nazývá Model soupeřících hodnot a pochází od autorů Camerona a Quinna. Tato 

typologie rozlišuje kultury v organizacích na základě dvou dimenzí, kterými jsou flexibilita 

oproti kontrole a interní zaměření oproti externímu (Cameron, Quinn, 2011). Kombinací 

těchto dimenzí je možné rozlišit čtyři typy kultur: klanová, hierarchická, adhokratická a 

tržní (Lukášová, 2010). 

Cílem práce je identifikace typu organizační kultury ve státní, komerční a neziskové 

organizaci působící ve stejné oblasti činnosti, popsání této kultury a jejích charakteristik a 
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následná komparace, která umožní odhalit a popsat podobnosti a rozdíly v organizační 

kultuře organizací náležejících do tří sektorů. Vybranou oblastí činnosti je předškolní 

vzdělávání, zkoumané organizace jsou tedy mateřské školky, jedna státní (resp. veřejná), 

jedna komerční a jedna nezisková.    

Zvolenou výzkumnou metodou je deskriptivní případová studie s jedním případem a 

třemi jednotkami analýzy, které odpovídají třem sektorům. Jako techniky sběru dat jsou 

použity dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vybraných organizací a analýza dokumentů 

těchto organizací. Sebraná data z dotazníkového šetření jsou analyzována kvantitativně 

s využitím statistických postupů, zatímco data z dokumentů jsou analyzována kvalitativně. 

Práce je rozdělena do tří částí, a to teoretické, metodologické a empirické. V první 

části je představena probíhající odborná diskuse o podobnostech a odlišnostech organizací 

náležejících do tržního, státního a neziskového sektoru. Dále se tato část věnuje 

organizační kultuře, definuje ji, představuje prvky, ze kterých se skládá, uvádí zdroje, které 

organizační kulturu ovlivňují a formují a nastiňuje funkce kultury v organizaci. Poslední 

kapitola teoretické části nejprve přibližuje typologie organizační kultury a jejich klasifikaci 

a následně se zaměřuje na typologii použitou v této práci, tedy na Model soupeřících 

hodnot a popisuje čtyři typy kultur vycházející z tohoto modelu. V druhé, metodologické 

části práce, jsou představeny výzkumné otázky a cíl práce, kritéria výběru organizací, dále 

je zde popsána výzkumná metoda, techniky sběru dat a způsob jejich analýzy. Nejsou 

opomenuty ani limity výzkumu, jeho etické aspekty a zajištění kvality výzkumu. 

V poslední, empirické části práce, jsou blíže představeny jednotlivé organizace a je 

popsána jejich organizační kultura. Každé organizaci je věnována samostatná kapitola. 

Následuje kapitola věnovaná komparaci, kde jsou popsány identifikované podobnosti a 

rozdíly mezi kulturami zkoumaných organizací. V závěru jsou popsané podobnosti a 

rozdíly interpretovány na základě poznatků z odborné literatury.  
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2. Tři sektory  
 

Podle základních politicko-ekonomických teorií (např. Lindblom, 1977, Streeck, 

Schmitter, 1985, Wolfendenova komise, 1978 in Potůček a kol., 2010: 85-86) existují ve 

společnosti tři elementární mechanismy, které ovlivňují a uspořádávají život a soužití lidí. 

Jsou to politická moc, směna a společenství (Potůček a kol., 2010: 85). Podle těchto 

mechanismů se rozeznávají tři základní sektory, které zabezpečují potřeby ve společnosti. 

Těmito sektory jsou trh, stát a občanská společnost. Výrazem těchto sektorů jsou 

organizace jakožto specifický typ sociální struktury (Bromley, Meyer, 2014). Podle 

příslušnosti do jednotlivých sektorů se pak organizace označují jako tržní, státní a 

organizace občanské společnosti. Tržní organizace
1
 jsou soukromé organizace patřící do 

tržního sektoru, které fungují na principu nabídky a poptávky. Státní organizace
2
 jsou 

veřejné organizace zřízené veřejnou (státní) mocí, které vykonávají veřejnou správu a jsou 

pověřeny zabezpečováním politických a jiných úkolů ve společnosti. Organizace občanské 

společnosti
3

 představují velmi heterogenní soubor organizací, proto v mé práci budu 

používat jejich patrně nejznámější a nejvyužívanější vymezení – strukturálně-operacionální 

definici autorů Salamona a Anheiera (in Salamon, Anheier, 1998: 216). Podle této definice 

jsou to organizace, které jsou do určité míry institucionalizované, jsou soukromé, 

nerozdělují zisk, jsou samosprávné a dobrovolné.  

Jedním ze způsobů, jak blíže poznat a popsat organizace jednotlivých sektorů, je 

jejich vzájemné srovnání a určení specifických charakteristik, vlastností a typických 

vzorců chování,  které odlišují organizace jednoho sektoru od organizací sektorů jiných. 

Avšak skutečně se tyto organizace navzájem výrazně liší? Je právní forma organizace 

opravdu tím, co jí dává její specifickou povahu a systematicky ovlivňuje její chování, nebo 

jsou ve hře jiné faktory, působící na organizace bez ohledu na jejich sektorovou 

příslušnost? Budou za stejných podmínek jednat státní, komerční a neziskové organizace 

                                                 
1
 V literatuře jsou organizace všech tří sektorů nazývány různě. Tržní organizace jsou označovány jako 

„komerční“, „soukromé“, „ziskové“, „business“, „firmy“, atp. V mé práci budu nejčastěji používat pojmy 

„tržní“ a „komerční“ organizace, přičemž je chápu jako synonymní.  
2
 Označovány jako „státní“, „veřejné“, „vládní“, „orgány/agentury/organizace veřejné moci“, atp. V pojetí 

mé práce státní organizace zahrnují také organizace územní a jiné samosprávy, které z hlediska veřejné 

správy nelze považovat za přísně „státní“, nicméně jde o zavedený termín jak v širokém povědomí, tak 

v organizačních teoriích a textech zabývajících se komparací. 
3

 Vzhledem k různosti organizací spadajících pod označení organizace občanského sektoru, je i zde 

terminologie značně roztříštěná: „neziskové organizace“, „organizace třetího sektoru“, „nevládní/nestátní 

organizace“, „dobrovolné organizace“, „dobročinné organizace“, „společensky prospěšné organizace“, 

„organizace osvobozené od daní“, atp. V důsledku zaměření mé práce a literatury, ze které vycházím, budu 

tyto organizace dále označovat jako „neziskové“.   
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rozdílně nebo podobně? V odborné literatuře neexistuje jednotné stanovisko odpovídající 

na tyto otázky. Naopak probíhá zanícená diskuze nad povahou a rozdílnostmi či 

podobnostmi jednotlivých typů organizací.  

Tato probíhající diskuze je obzvláště důležitá pro neziskové organizace a zkoumání 

občanského sektoru jako takového. Knutsen (2013: 989) vznáší otázku, jestli jsou 

neziskové organizace natolik unikátním organizačním typem, že tvoří svébytný a nezávislý 

sektor nebo jsou to spíše hybridní organizace pohybující se v nevyhraněném prostoru na 

pomezí mezi státními a komerčními organizacemi. Je to právě předpoklad, že neziskové 

organizace jsou samostatným a odlišným typem organizací, který je třeba poznat, který 

opravňuje badatele zkoumat a obecně se zabývat neziskovým sektorem. Zároveň domnělé 

specifické vlastnosti a chování neziskových organizací, které je odlišují od komerčních a 

státních organizací, jsou příčinou veřejné podpory těchto organizací, přiznání určitých 

privilegií, které jsou odepřeny jiným typům organizací (např. daňové zvýhodnění) a 

vnímání společenské prospěšnosti neziskových organizací veřejností (Hyánek, 2011: 69).  

Cílem této kapitoly je přiblížit tuto diskuzi a nastínit některé argumenty v ní 

používané a představit výsledky vybraných empirických výzkumů z obou názorových 

táborů. Nejdříve popíšu ty pohledy, které vnímají tyto tři formy organizací jako specifické 

a rozdílné na základě rozdílnosti sektorů, do kterých patří. Následně se na formy 

organizací podívám z jiného pohledu, jehož představitelé zastávají názor, že forma 

organizace není důležitá a organizace se liší z jiných důvodů (např. prostředí, konkurence, 

apod.). Níže popsané rozdíly a podobnosti představují srovnání ideálně-typických 

organizací, ne všechny reálné (skutečně existující) organizace jsou takto přísně vyhraněny.   

 

2.1 Rozdílné organizace se specifickými vlastnostmi 

 

Tento přístup se zaměřuje na jedinečné a specifické vlastnosti každé z uvedených tří 

typů organizací a na to, co tyto vlastnosti tvoří. Je možné identifikovat několik kritérií, 

které různí autoři uvádějí jako to, čím se organizace odlišují. Těmito kritérii jsou důvod 

vzniku, funkce jednotlivých typů organizací, zdroje příjmů, struktura a odpovědnost 

organizací a zdroj kontroly.   

Teorie vysvětlující důvod vzniku neziskových organizací implicitně předpokládají 

odlišnosti komerčních, státních a neziskových organizací. Právě na základě rozdílných 

funkcí a služby rozdílným klientům zdůvodňují existenci tří svébytných sektorů. Teorie 
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selhání trhu a státu (Salamon, Anheier, 1998: 220-221) přiznává tržním organizacím 

schopnost nabízet soukromé statky, ale v důsledku svých charakteristik selhávají 

v poskytování veřejných statků. Proto zabezpečování veřejných statků zajišťují státní 

organizace, které jsou schopny se vypořádat s vlastnostmi veřejných statků a problémem 

„černého pasažéra“. Ovšem státní organizace nejsou schopny vypořádat se s heterogenní 

poptávkou a kvůli svým limitům zajišťují veřejné statky pro tzv. „mediánového voliče“. 

Čím různorodější je daná společnost, tím více bude existovat neuspokojené poptávky po 

některých veřejných statcích. Právě zde nastupují neziskové organizace, které poskytují 

veřejné statky těm občanům, kteří nejsou schopni uspokojit své potřeby prostřednictvím 

organizací trhu a státu. V této teorii se jednotlivé typy organizací od sebe odlišují druhem 

nabízeného produktu a službě jiným klientům. Teorie důvěry (Salamon, Anheier, 1998: 

223) připisuje neziskovým organizacím jiné chování než komerčním organizacím. Na 

základě podmínky nerozdělování zisku nemají neziskové organizace (na rozdíl od 

komerčních) důvod zneužívat informační asymetrii v neprospěch klientů, aby se zvýšil zisk 

jejich vlastníků a manažerů, a jsou proto vnímány jako důvěryhodnější a žádanější 

v některých oblastech, zejména v poskytování služeb zranitelným skupinám klientů nebo 

v případě, kdy klienti nemají dostatek informací k posouzení kvality statků a služeb, které 

nakupují (Hyánek, 2011: 40).  

 Odhlédneme-li od těchto teorií, i další autoři (Olson, 1965, Kramer, 1981, Horch, 

1992, Zimmer, 1996 in Anheier, 2005: 181) se zabývali komparací neziskových, státních a 

komerčních organizací, přičemž zdůrazňují jinou funkci jednotlivých typů organizací. 

Hlavní funkcí státních organizací je maximalizace sociálního blahobytu občanů na základě 

redistribučního mechanismu, hlavní funkcí komerčních organizací je maximalizace zisku 

pro vlastníky organizace prostřednictvím prodeje statků a služeb na trhu a konečně funkcí 

neziskových organizací je maximalizace prospěchu členů (v případě členských organizací) 

nebo specifické skupiny klientů (Anheier, 2005: 181) nebo určité komunitě. Primární 

orientace neziskových organizací je směrem dovnitř, zatímco komerční a státní instituce 

jsou orientovány směrem ven (Anheier, 2005: 181). Cíle komerčních organizací jsou jasné 

a určité a jejich dosažení se dá snadno monitorovat a měřit, především kvantitativními 

ukazateli, jako je dosažený zisk a počet prodaných výrobků. Oproti tomu cíle státních a 

neziskových organizací jsou velmi komplexní, široké a nejasné a měření jejich výsledků je 

obtížné až nemožné (Moore, 2000: 186). Účast ve státních organizacích je často povinná a 

vzniká automaticky (např. z titulu občanství), v některých případech je i vynutitelná státní 

mocí (účast na základních školách). Účast nebo zapojení se v tržních organizacích je sice 
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formálně dobrovolné, ale její nezbytnost v podstatě vyplývá z uspokojování základních 

životních potřeb. Naproti tomu zapojení se do neziskových organizací je z definice 

dobrovolné a záleží jen a jen na vůli každého člověka (Anheier, 2005: 182).   

Jedním z nejčastěji zmiňovaných rozlišovacích prvků jsou zdroje příjmů jednotlivých 

organizací (Hyánek, 2011; Moore, 2000; Anheier, 2005). Typickým a jedinečným zdrojem 

příjmů státních organizací jsou daně. Jen stát má právo uvalovat a vymáhat daně 

prostřednictvím zákonů (Moore, 2000: 185n). V důsledku toho se státní organizace nemusí 

bát, že by jim kdy „peníze došly“, zároveň u nich neexistuje přímá vazba mezi 

poskytovanými statky a službami, příp. jejich kvalitou a množstvím obdrženým finančních 

prostředků. To může potencionálně ovlivňovat chování organizace. Státní organizace také 

mohou poskytovat finanční zdroje neziskovým a komerčním organizacím prostřednictvím 

různých grantů, dotací a subvencí a tím mohou výrazně ovlivňovat ostatní typy organizací. 

Zdrojem příjmů komerčních organizací jsou prostředky získané prodejem zboží a služeb 

zákazníkům v prostředí trhu (Moore, 2000: 186). Definujícím zdrojem příjmů neziskových 

organizací jsou dobrovolné dary (Moore, 2000: 185) od jedinců, skupin a organizací, kteří 

se ztotožnili s posláním a hodnotami organizace a cítí potřebu neziskové organizaci 

v dosažení poslání pomoci
4
 (Knutsen, 2013: 993). Tato pomoc může být ve formě peněz, 

nefinančních prostředků, služeb a času (dobrovolnictví). Zároveň mnoho věcí týkající se 

neziskových organizací se zařizuje mimo peněžní transakce, ať už prostřednictvím 

přátelských sítí nebo prostřednictvím výměny zboží a služeb (Knutsen, 2013: 994). 

Ačkoliv u většiny neziskových organizací netvoří dary velkou část příjmů, je to zdroj, 

který tyto organizace odlišuje od organizací státních a komerčních. Dalším zdrojem příjmů 

nedostupným jiným organizacím jsou daňové úlevy (neziskových organizací samotných 

nebo dárců) a granty od soukromých institucí (např. nadací) (Frumkin, Andre-Clark, 2000: 

148). 

Odlišná je i struktura a odpovědnost jednotlivých organizací a zdroj kontroly 

(Hyánek, 2011: 85-87). Státní organizace jsou formálně a hierarchicky strukturované, jsou 

navenek odpovědné voličům/občanům, kteří nad organizací a jejím chováním vykonávají 

dohled, a zároveň státní organizace podléhají vnitřní hierarchické kontrole, kdy jsou 

jednotlivé organizace odpovědné nadřízené organizaci nebo nějaké politické autoritě. 

Komerční organizace jsou řízeny různě strukturovaným managementem, míra 

rozhodovacích pravomocí závisí na vlastnictví kapitálu, jsou primárně odpovědné svým 

                                                 
4
 Popsaný způsob Knutsen označuje jako „Value-Based Self-Sustaining Mechanism“. 
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vlastníkům nebo akcionářům a často mají zřízené vlastní orgány vykonávající kontrolu nad 

jednáním takové organizace. Neziskové organizace členského typu jsou demokraticky 

řízené, často nemají formálně vytvořenou strukturu, jsou přímo odpovědné svým členům, 

kteří nad organizací také vykonávají dohled. V případě nečlenských organizací je dozor 

prováděn specifickým systém tzv. vyrovnávacích závaží, kdy jednotlivé orgány mají 

určitou kontrolní pravomoc jeden nad druhým. 

Je nesporné, že organizaci tvoří lidé v ní zaměstnaní a že jejich chování a postoje 

významně ovlivňuje i celkové chování a povahu organizace. De Cooman et al. (2011) se ve 

svém výzkumu zaměřili na porovnání zaměstnanců neziskových a komerčních organizací. 

Zjistili, že zaměstnanci těchto typů organizací se navzájem liší v pracovních hodnotách, 

souladem zaměstnance a organizace, motivací k práci a pracovním úsilím (De Cooman et 

al, 2011: 298). Zaměstnanci neziskových organizací přikládali větší váhu altruismu, svou 

práci si cenili pro možnost přispívat společnosti a motivovalo je přání pomáhat ostatním. 

Zároveň kladli menší důraz na budování kariéry a možnost povýšení. Zaměstnanci 

neziskových organizací také připisovali důležitost hodnotám organizace, ve které pracovali, 

a souladu organizačních hodnot s jejich osobními hodnotami a přesvědčeními. Právě velká 

kongruence osobních a organizačních hodnot vedla zaměstnance neziskových organizací 

k většímu pracovnímu nasazení, případně k dobrovolné práci pro organizaci mimo 

standardní pracovní dobu (De Cooman et al., 2011: 301-302).  

Mnoho autorů také považuje za rozlišující znak neziskových organizací jejich 

zaměření se na určité hodnoty a zásady (Salamon et al, 2000 in Anheier, 2005: 176). 

Frumkin a Andre-Clark (2000) vyjadřují přesvědčení, že je to právě způsob, jakým 

neziskové organizace umožňují lidem vyjádřit jejich hodnoty a názory, co odlišuje tyto 

organizace od organizací jiných sektorů. Hodnoty, které organizace zastává, jsou nástrojem 

pro odlišení produktů a služeb neziskových organizací od jinak podobných produktů a 

služeb jiných typů organizací (Frumkin, Andre-Clark, 2011: 143-144). Závazek k určitým 

hodnotám, vyjádřený v poslání neziskové organizace, je to, co dává takové organizaci její 

důvod k existenci a je to také faktor  rozhodující o přežití nebo zániku organizace (Moore, 

2000: passim).  
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2.2 Podobnost organizací a vliv vnějšího prostředí 

 

Na opačném názorovém pólu stojí autoři, kteří argumentují, že právní forma není 

rozhodujícím faktorem, který určuje povahu a chování organizace. Nejčastěji uváděnou 

příčinou rozdílnosti různých organizací je vliv prostředí (ať už ekonomického, 

konkurenčního nebo politického), který působí na všechny organizace v daném prostředí 

stejně, bez ohledu na jejich typ.  

Podobnost organizací implikuje i jedna ze základních teorií zdůvodňujících existenci 

neziskových organizací. Teorie sociálního státu (Salamon, Anheier, 1998: 223-224) vnímá 

neziskové organizace jako reziduální kategorii, předmoderní způsob řešení sociálních 

problémů. S příchodem industrializace na sebe trh a stát berou stále více odpovědnosti za 

řešení těchto problémů a význam neziskových organizací tak upadá. Tato teorie tedy říká, 

že státní a tržní organizace jsou schopny plně nahradit neziskové organice, což postuluje 

předpoklad, že tyto organizace jsou vlastně stejné a vykonávají stejné funkce. 

Další autoři (např. Hyánek, 2011: 85) zpochybňují podmínku nerozdělování zisku za 

dostatečnou k zapříčinění odlišného chování neziskových organizací. Skutečnost, že si 

manažeři a podílníci nemohou rozdělit zisk ještě neznamená, že se organizace nebude 

snažit zisk maximalizovat (i když z jiných pohnutek než komerční firma – např. rozšířením 

kapacit, zaměstnáním známých odborníků, zvýšením prestiže, apod.). V takovém případě 

by se nezisková organizace chovala úplně stejně jako komerční firma. Na druhou stranu, 

neexistence vazby mezi odměňováním manažerů a výší dosaženého zisku (Hyánek, 2011: 

85) u neziskových organizací je připodobňuje ke státním organizacím a nelze vyloučit, že 

neziskové organizace se tedy budou chovat spíše jako státní organizace. Značná vnitřní 

heterogenita mezi organizacemi, které mají formálně neziskový statut, přispívá k myšlence, 

že neziskové organizace nejsou součástí vlastního sektoru, ale pohybují se na nejasném 

pomezí komerčních a státních organizací (Knutsen, 2013).  

Místo zaměření se na rozdíly mezi různými typy organizací doporučují někteří autoři 

zaměřit se na vliv prostředí, kontextu a konkrétních oborů činností, kde tyto organizace 

působí zároveň (Brody in Hyánek, 2011: 89). Galaskiewicz a Bielefeld (2003 in Hyánek, 

2011: 89n) zkoumají vliv konkurenčního prostředí na různé typy organizací. Jejich 

závěrem je, že pokud organizace působí ve vysoce konkurenčním prostředí, musí si osvojit 

vzorce chování a postupy typické pro komerční organizace, naopak v prostředí s malou 

konkurencí si může každá organizace zachovat své jedinečné rysy. Knutsen (2013) dochází 

k podobnému závěru. Jako strategie přežití se organizace snaží vždy přizpůsobit a přiblížit 
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lídrovi na určitém segmentu trhu. Pokud je v určitém odvětví preferováno a oceňováno 

typicky neziskové chování, budou se všechny organizace chovat spíše „neziskově“, pokud 

je žádoucí spíše komerční chování, organizace převezmou tržní způsoby, atd. Podobně se 

Schlesinger (1998 in Anheier, 2005: 186-187) při svém výzkumu zaměřil na způsob 

získávání financí. V oborech, kde filantropie nehraje velkou roli a příjmy pochází spíše 

z plateb za služby, nemají neziskové organizace důvod zachovávat si neziskovou identitu a 

budou se chovat jako komerční firmy. Pokud je v určitém oboru dominantním zdrojem 

příjmů stát prostřednictvím různých zakázek a grantů, budou se všechny tři typy organizací 

chovat podobně, tedy tak aby co nejvíce vyhověly zadavateli a splnily jeho požadavky.  

Přístup, formulovaný jako „Niche control“ (Hyánek, 2011: 91-93; Anheier, 2005: 

188), se také věnuje oblasti působení organizací. Dva hlavní faktory, ovlivňující povahu a 

chování organizací, jsou kontrola výstupu a kontrola procesu. Pokud organizace fungují 

v oblasti se silnou kontrolou výstupu, budou uplatňovat taktiky ke zvýšení efektivnosti (tzn. 

snižování nákladů, zvyšování prodeje, atd.), a tedy se chovat jako typická komerční firma. 

Naopak, pokud organizace působí v oblasti se silnou kontrolou procesu, bude se 

soustřeďovat na taktiky zvyšující legitimitu (tzn. přísné dodržování pravidel, norem, 

regulací, atd.) a chovat se tedy jako klasická státní (byrokratická) organizace. V oblastech 

se silnou kontrolou výstupu i procesu se organizace budou snažit dokázat, že dělají jak 

dobré věci (výstup), tak že je dělají dobře (proces), což je chování typické pro neziskové 

organizace. A nakonec pokud v dané oblasti není silná kontrola ani procesu ani výstupu, 

každý typ organizace si zachová svou vlastní specifickou identitu a chování s tím spojené. 

V neposlední řadě podobu organizace ovlivňuje i právní prostředí. Pokud jsou 

v některých aktivitách neziskové organizace zvýhodňovány oproti ostatním typům (např. 

v placení daní), na základě racionální volby přijmou organizace formálně neziskovou 

právní formu, aniž by se s touto identitou ztotožnily, a nebudou tedy přijímat postupy a 

vzorce chování odpovídající neziskovému typu organizace (Krashinsky in Anheier, 2005: 

183n).  

Nakonec ještě zmíním, že někteří autoři přidávají do této diskuze ještě dimenzi času. 

Argumentují, že ačkoliv původně vznikly neziskové, komerční a státní organizace jako 

rozdílné, v důsledku různých společenských změn a izomorfních tlaků (jako např. 

profesionalizace, komercionalizace a mnoho dalších) se postupně stávají stále více 

podobnými až stejnými (Harris, 2012; Bromley, Meyer, 2014). Popsání tohoto druhu 

argumentů ovšem přesahuje rámec mé práce, proto se jím nebudu více zabývat.     
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2.3 Dílčí shrnutí 

 

Tato kapitola představila tři základní typy organizací a nastínila diskuzi nad jejich 

podobnostmi nebo odlišnostmi. Tato diskuze je důležitá pro neziskové organizace a jejich 

studium, protože právě předpokládané odlišnosti neziskových organizací jim propůjčují 

legitimitu, oprávněnost a umožňují jim dostávat výhody nedostupné jiným typům 

organizací. Hlavním nástrojem této diskuze je vzájemné srovnání komerčních, státních a 

neziskových organizací. Cílem mé práce je přispět do této diskuze. Proto abych zjistila, 

jestli jsou organizace rozdílné, budu srovnávat státní, komerční a neziskové poskytovatele 

sociálních služeb působících ve stejné oblasti.  

Jak je vidět na této kapitole, podle jednoho z uvedených přístupů by se od sebe 

organizace měly lišit v mnoha aspektech a dimenzích, zatímco další přístup poukazuje na 

institucionální prostředí organizací, které je ovlivňuje natolik, že jednají podobně bez 

ohledu na svoji sektorovou příslušnost. V souvislosti s neziskovými organizacemi se 

zvláště někteří autoři (Frumkin, Andre-Clark, 2000; Moore, 2000; De Cooman et al., 2011, 

Anheier, 2005) mluví o roli hodnot, postojů a přesvědčení, které považují za klíčové 

vlastnosti těchto organizací, které ovlivňují jejich chování a způsoby řešení problémů. 

Proto se chci zaměřit při srovnávání komerčních, státních a neziskových organizací právě 

na tento aspekt. Hodnoty a přesvědčení organizace a jejích zaměstnanců jsou součástí 

organizační kultury. Ta bude blíže popsána a rozvedena v následující kapitole. 

 

  



21 

 

3. Organizační kultura 

 

Obecně se kulturou rozumí „kolektivní programování mysli, které odlišuje 

příslušníky jedné skupiny nebo kategorie lidí od druhých“ (Hofstede, Hofstede, 2006: 14). 

Kulturu rozličných lidských společností zkoumá kulturní antropologie. Z této vědní 

disciplíny byl koncept kultury převzat do prostředí managementu organizací poprvé 

koncem 50. let 20. století v Americe, kdy tento pojem označoval neviditelnou sílu, která je 

příčinou úspěchu či neúspěchu velkých komerčních firem (Muscalu, 2014: 122). Větší 

rozmach zájmu o organizační kulturu nastal až začátkem 80. let, a to jak v praxi jako 

nástroje k zvýšení efektivnosti organizace a účinnějšího způsobu řízení (Lukášová, 2010: 

15), tak i v akademických kruzích, kde byly zejména na Harvardské univerzitě 

publikovány první výzkumy týkající se organizační kultury (Muscalu, 2014: 122). Od té 

doby termín organizační kultury pronikl do mnoha jazyků a zemí (v zemích Střední a 

Východní Evropy se začal objevovat v 90. letech), bylo publikováno množství literatury 

zabývající se tímto tématem (Muscalu, 2014: 122; Hunt et al., 2012: 219) a organizační 

kultura se stala předmětem výuky manažerských oborů (Lukášová, 2010: 15).   

V důsledku značného rozšíření a široké aplikace tohoto konceptu v mnoha oborech 

se v zahraniční literatuře používají pojmy „organizational culture“, „business culture“ a 

„corporate culture“, v českém prostředí se používá „organizační kultura“ a méně pak 

„firemní kultura“. Všechny tyto pojmy označují v zásadě totéž a v mé práci budu používat 

jednotící pojem organizační kultura, který je nejpoužívanější a zároveň vhodný i pro 

aplikaci na neziskové organizace (na rozdíl od jiných pojmů, které evokují spíše použití 

v komerčních  „business“ firmách).  

 

3.1 Vymezení pojmu organizační kultura a jeho paradigmatické uchopení 

 

 Ačkoliv je v posledních desetiletích pojem organizační kultury předmětem mnoha 

debat a diskusí, neexistuje jednotná, konkrétní, obecně přijímaná definice organizační 

kultury (Acar, Acar, 2014:19). Jednotlivé definice se odlišují podle přístupu daného autora 

k organizační kultuře, podle oboru ve kterém pracuje, podle cíle a zaměření jeho 

publikované práce či výzkumu, zdůraznění některých prvků nebo funkcí organizační 

kultury a mnoha dalších dimenzí tohoto pojmu. Přes tuto různorodost je ovšem organizační 
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kultura chápána současnými autory obdobně (Lukášová, 2010: 17) a v jednotlivých 

definicích lze identifikovat podobné znaky (Mucalu, 2014: 123).  

 Většina definic uznává sociálně konstruovanou
5
 povahu organizační kultury, kterou 

je možno nalézt ve všudypřítomných normativních přesvědčeních a hodnotách, a která se 

projevuje ve vzorcích chování (Hunt et al., 2012: 219). Základní znaky organizační kultury 

vymezuje Hofstede (2007: 215) následovně: organizační kultura je holistická (týkající se 

celku), historicky určená, vytvořená sociálně, vztažená k antropologicky chápané kultuře, 

je měkká a je obtížné ji změnit. Zjednodušeně lze říci, že organizační kultura představuje 

lepidlo, které poutá lidi v organizaci dohromady a určuje „způsoby, jak se věci u nás 

dělají“ (Wagner et al., 2014: 74). Vyjádřeno metaforicky představuje kultura pro 

organizaci totéž, co je osobnost pro jedince – skrytá a neviditelná síla, která nutí člověka 

chovat se určitým způsobem (Ukawa et al., 2015: 38).  

 Ve své práci budu používat vymezení organizační kultury tak, jak ji definoval Edgar 

Schein (2010: 18), tedy jako „vzorec sdílených artefaktů, hodnot a základních přesvědčení, 

které si skupina osvojila při řešení problémů externí adaptace a interní integrace, jež se 

natolik osvědčily, že jsou považovány za platné a jsou předávány novým členům 

organizace jako způsob vnímání, myšlení a cítění, který je ve vztahu k těmto problémům 

správný“. Tato definice je patrně nejznámější a nejrozšířenější, zejména v literatuře, ze 

které budu vycházet v mé práci (Hunt et al., 2012; Acar, Acar, 2014; Duncan, Schoor, 

2014; Austin, Claassen, 2008 a další).  

 Jednotliví autoři se neliší pouze v konkrétní definici organizační kultury, ale také 

v obecném přístupu k organizační kultuře a vymezení jejího vztahu k organizaci (Mateiu, 

Puiu, Puiu, 2013:172). Tyto odlišnosti je projevují také v metodologii a přístupu k poznání. 

Základními teoretickými proudy pojímání organizační kultury jsou objektivistický a 

interpretativní přístup.  

Prvním proudem je objektivistický přístup, který pojímá kulturu jako něco, „co 

organizace má“ (Havrdová, Šmídová, 2011: 144). Kultura představuje v tomto přístupu 

objektivní entitu, určitý aspekt organizace, který ji ovlivňuje (Lukášová, 2010: 16). Tento 

přístup je také označován jako manažerský, jelikož nahlíží na kulturu jako na nástroj, 

kterým je možno manipulovat, měnit a lze ho přizpůsobovat k dosažení lepšího výkonu 

organizace (Mateiu, Puiu, Puiu, 2013: 172). V tomto přístupu je kultura poznatelná a do 

určité míry i měřitelná a srovnatelná napříč organizacemi (Havrdová, Šmídová, 2011: 159).  

                                                 
5
 Zde v tom smyslu, že organizační kultura je utvářena vzájemnou interakcí mezi lidmi, ne ve smyslu 

sociálněkonstruktivistického paradigmata uvedeného níže. 
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Druhým proudem je interpretativní přístup (také označovaný jako kulturalistický, 

sociálněkonstruktivistický nebo ontologický), který pojímá kulturu jako něco „čím 

organizace je“, co její členové dělají (Havrdová, Šmídová, 2011: 144). Organizace pak 

představuje systém sdílených  významů, který je dosahován konsensem členů organizace 

(Mateiu, Puiu, Puiu, 2013:172). Výzkumy tohoto přístupu se zaměřují na odhalování 

významů, zkoumání kultury z perspektivy aktérů a v jejich pojmech, bez apriorních 

kategorií (Havrdová, Šmídová, 2011:160-161). 

Vzhledem k představené definici, se kterou budu pracovat a ke mnou zvolené 

metodologii, která bude představena později, budu na organizační kulturu pohlížet spíše 

z objektivistického hlediska, které je také dlouhodobě používáno v existujících výzkumech, 

na rozdíl od interpretativního proudu, který je stále poměrně nový a nedostatečně 

metodologicky zakotvený.  

 

3.2 Prvky organizační kultury a jejich uspořádání 

 

 Organizační kultura nepředstavuje jednotný fenomén, ale naopak se skládá 

z jednotlivých, vzájemně propojených prvků a komponent. Způsoby, jakými jsou prvky 

organizační kultury teoreticky uspořádány, se odrážejí v modelech organizační kultury. 

Existují různé modely, které uspořádávají prvky podle různých kritérií, např. Hofstedův 

„cibulový diagram“ (2007: 17), Lundbergovo uspořádání podle stupně abstraktnosti (in 

Lukášová, 2010: 30) a další. Jelikož vycházím ze Scheinovy definice, představím jeho troj-

úrovňový model organizační kultury, který uspořádává jednotlivé prvky do úrovní podle 

viditelnosti pro vnějšího pozorovatele (Schein, 2010:23). Toto uspořádání bývá někdy 

nazýváno „ledovcovým modelem“ (Austin, Claassen, 2008: 341). 

 Svrchní a nejviditelnější úroveň kultury představují artefakty (Schein, 2010:24). Tyto 

vnější projevy kultury lze viděl, slyšet a cítit, proto jsou nejsnáze poznatelné a také 

ovlivnitelné (Lukášová, 2010: 26). Artefakty mohou mít materiální nebo nemateriální 

povahu. Mezi materiální artefakty patří budovy a jejich uspořádání, vybavení místností, 

vyráběné produkty, dokumenty, výroční zprávy, smlouvy, propagační materiály a jejich 

úprava, používané technologie atd. (Duncan, Schoor, 2014: 735). Artefakty nemateriální 

povahy jsou symboly, mluva, historky a mýty, hrdinové organizace, ceremoniály a jiné 

slavnostní události, zvyky, rituály atd. (Austin, Claassen 2008: 341).  
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 Druhou úroveň představují hodnoty a normy chování (Schein, 2010: 24). Ty jsou pro 

pozorovatele jen částečně viditelné, pro členy organizace jen z části vědomé a proto hůře 

ovlivnitelné (Lukášová, 2010: 27). Hodnoty jsou představy o tom, co je považováno za 

důležité, jakým alternativám je dávána přednost při rozhodování, dále také říkají, co je 

správné nebo špatné, přijatelné nebo nepřijatelné, apod. (Duncan, Schoor, 2014: 735). 

Normy jsou ustálená pravidla chování v určitých situacích, jejichž dodržování je 

odměňováno a porušení sankciováno (Lukášová, 2010: 22). Hodnoty a normy chování, 

které organizace zastává, bývají formulovány v poslání, vizi, cílech a vnitřních 

dokumentech organizace. Nicméně pro pochopení kultury je důležité podívat se za tyto 

manifestované a formálně stanovené hodnoty a normy a věnovat pozornost tomu, jaké 

hodnoty ve skutečnosti organizace a její členové užívají v každodenní praxi a jaké 

neformální normy jsou vyžadovány (Sturm, Hinden, Teegarden, 2011: 21). 

 Nejhlubší úroveň organizační kultury představují základní přesvědčení (Schein, 

2010: 25). Tato úroveň je pro vnějšího pozorovatele neviditelná a nejhůře identifikovatelná, 

pro členy organizace jsou základní přesvědčení nevyslovená, nevědomá a přijímaná jako 

samozřejmá (Lukášová, 2010: 27). Tato přesvědčení vypovídají o povaze reality, prostoru 

a času, o tom co je pravdivé a nezpochybnitelné, o vztahu organizace a vnějšího prostředí i 

vnitřních vztahů a procesů (Schein, 2010). Základní přesvědčení ovlivňují cítění, vnímání a 

myšlení členů organizace a proto jsou zároveň nejsilnějším determinantem jejich chování a 

rozhodování (Austin, Claassen, 2008: 341).  

  Jednotlivé vrstvy v modelu nejsou přísně oddělené a vzájemně se ovlivňují. 

Základní přesvědčení nám říkají, jaké budou v organizaci panovat hodnoty a normy a ty se 

zase manifestují navenek v podobě artefaktů. Směr vlivu funguje i obráceně, uspořádání 

místnosti ovlivňuje, co je považováno za důležité (hodnoty) a to může ovlivnit přesvědčení 

členů organizace (Lukášová, 2010: 28).  

 Takto uspořádané prvky organizační kultury mají důsledky také pro metody jejich 

zkoumání. Zatímco artefakty lze snadno pozorovat, hodnoty a normy se nejčastěji zjišťují 

rozhovory, analýzou dokumentů nebo kvalitativně dotazníkovým šetřením, základní 

předpoklady jsou poznatelné obtížně a proto o nich existuje jen málo výzkumných prací 

(Hunt et al., 2012: 220). 
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3.3 Zdroje organizační kultury 

 

Zdroji organizační kultury rozumím to, co kulturu určité organizace ovlivňuje, 

formuje a co ji činí takovou, jaká je. Různí autoři dávají důraz na jiné faktory, přikládají 

jim jinou váhu a důležitost. Tyto zdroje působí na organizaci společně a daná kultura je 

pak výsledkem jejich vzájemné kombinace. Pokusím se postihnout ty nejdůležitější a 

nejčastěji zmiňované. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kulturu v organizaci, je národní 

kultura. Vztahu národní a organizační kultury se věnuje především Hofstede (2010). Jeho 

výzkumy v nadnárodních organizacích ukázaly, že pobočky jedné společnosti v různých 

zemích se navzájem velmi liší a že v jedné zemi jsou si pobočky odlišných společností 

podobné. Národní kultura je v lidech zakořeněna silněji než kultura organizační a to 

především proto, že kulturu určité organizace si osvojujeme až v dospělosti, když už 

národní kulturu máme pevně ukotvenou v našem mentálním naprogramování (Hofstede, 

2010: 216). Dimenze národní kultury ovlivňují vztahy a uspořádání pracoviště. Vzdálenost 

od moci ovlivňuje míru hierarchie v organizaci, mzdové systémy, očekávání od 

podřízených a nadřízených a hodnoty rovnosti vyznávané v organizaci. Dále má vliv na 

organizační kulturu kolektivismus či individualismus národní kultury, maskulinita či 

feminita (označované také jako průbojnost nebo skromnost), vyhýbání se nejistotě a 

krátkodobá či dlouhodobá orientace. Všechny tyto dimenze se promítají do všech tří vrstev 

kultury, do řízení a rozhodování o důležitých záležitostech. 

Dalším zdrojem kultury je podnikatelské, někdy také označované jako konkurenční 

prostředí (Lukášová, 2010: 33). Na stejné úrovni je i vliv odvětví, ve kterém organizace 

působí. Organizační kulturu ovlivňují představy o tom, co je legitimní a správné, jakých 

výsledků by měla organizace dosahovat, právní úprava daného prostředí/odvětví, hodnoty 

spolupráce nebo konkurence mezi organizacemi, jestli jsou kontrolovány výstupy nebo 

postupy, požadavky a potřeby klientů atd. Vhodně nastavená organizační kultura může být 

konkurenční výhodou, která odlišuje organizaci od podobných organizací pracujících ve 

stejném prostředí. 

Vliv na organizační kulturu má také kultura povolání (Hofstede, Hofstede, 2010: 

232), kterou si jednotlivci osvojili v procesu přípravy na povolání, případně 

prostřednictvím ustálených způsobů vnímání jejich profese jak sebou samých, tak vnějších 

osob. To může vést ke vzniku subkultur na pracovišti, kde se setkává více povolání (např. 
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přímí poskytovatelé služeb mohou vyznávat jiné hodnoty než účetní v té samé organizaci) 

(Hunt et al., 2012: 220). 

Zejména v začátcích organizace má rozhodující vliv na její kulturu zakladatel. 

Zakladatel vnáší do organizace své původní přesvědčení, hodnoty a cíle, spolu se 

správnými postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Často jsou tyto hodnoty a přesvědčení 

formulovány v základních dokumentech organizace. První zaměstnanci jsou vybíráni tak, 

aby jejich hodnoty odpovídaly hodnotám vyznávaným zakladatelem, což je dále upevňuje.  

V dalších obdobích života organizace má dominantní vliv na podobu kultury její 

vůdce, lídr (Jaskyte, 2004). Způsob, jakým řídí organizaci, jaké chování odměňuje či 

naopak trestá, jak se rozhoduje atp., formuje implicitně vnímání a myšlení členů 

organizace (Duncan, Schoor, 2014: 742). Vůdce kulturu ovlivňuje i explicitně tím, že členy 

organizace učí a „koučuje“, slouží jako model, podle kterého se ostatní mají řídit (Jaskyte, 

2004: 154). Organizační kulturu ovšem ovlivňuje i způsob, jakým členové organizace 

svého lídra vnímají, nakolik mu věří a jsou ochotni sdílet jeho přesvědčení a hodnoty 

(Jaskyte, 2010: 426). 

Na organizační kulturu má vliv také vnitřní prostředí organizace a její charakteristiky 

(Lukášová, 2010: 33). To znamená například velikost, délka existence organizace, počet 

jejích zaměstnanců a doba po kterou jsou v organizaci zaměstnáni, jestli a jak organizace 

využívá nové technologie, struktura organizace, vztahy a komunikace lidí v organizaci, 

zavedené metody řízení, systém kontroly a odměňování, styl vedení pracovníků a 

personální práce a mnoho dalších (Duncan, Schoor, 2014; Havrdová, Šmídová, 2011; 

Janićijević, 2013; Lukášová, 2010). Tyto vnitřní faktory jsou jednak zdrojem kultury 

v organizaci a současně jejím projevem, existuje tedy mezi nimi vzájemný vztah: způsob 

jakým je organizace strukturována vypovídá o hodnotách a normách jaké v organizaci 

převažují a zároveň tyto normy a hodnoty strukturují vnitřní prostředí organizace 

(Janićijević, 2013).  

Popsání zdrojů kultury je pro mou práci důležité zejména proto, že zatímco některé 

vlivy budou výběrem jednotek analýzy redukovány (vliv národní kultury, podnikatelského 

prostředí, odvětví, povolání) a budou působit na vybrané organizace stejně, jiné budou 

naopak logicky přítomné (zakladatel, vůdce, vnitřní prostředí) a mohou být zdrojem 

rozdílů.  
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3.4 Funkce kultury a její vliv na organizaci 

 

Kultura je přítomná v každé organizaci, je její součástí a není od ní oddělitelná. 

Kultura je pro organizaci důležitá také kvůli funkcím, které v organizaci plní. Maracine 

(2012: 151-152) shrnuje pět nejdůležitějších funkcí kultury. První je zaměřovací funkce, 

kdy organizační i osobní hodnoty a postoje zaměstnanců jsou díky organizační kultuře 

namířeny k dosažení cílů organizace. Druhá je standardizační funkce, která znamená, že 

organizační kultura nastoluje jednotný způsob uvažování a jednání společný všem členům 

organizace. Třetí je tzv.„konglomerační“ funkce, kdy kultura sjednocuje osoby napříč 

organizací, dává jim pocit přináležitosti k organizaci. Čtvrtá je motivační funkce, správně 

nastavená kultura motivuje zaměstnance a poskytuje jim pobídky k práci. A konečně pátou 

funkcí kultury je propagační funkce – pozitivně vnímaná organizační kultura vylepšuje 

image organizace jako zaměstnavatele, i mezi zákazníky a širokou veřejností. Duncan a 

Schoor (2014) uvádějí, že organizační kultura pomáhá definovat hranice organizace a 

zároveň usnadňuje řízení a rozhodování v decentralizovaných a geograficky roztříštěných 

organizacích s mnoha pobočkami.  

 Již od počátku zájmu o organizační kulturu se praktici i výzkumníci zajímali o vliv 

kultury na výkon, efektivnost a v důsledku i úspěšnost (zejména komerčních) organizací. 

Tyto charakteristiky se u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb měří obtížně, proto 

pro tyto organizace byl zkoumán vliv kultury na opětovnou návštěvnost klientů, zdravotní 

stav a úmrtnost pacientů, pocit bezpečného prostředí pociťovaného klienty, kvalitu služeb, 

spokojenost s prací nebo pocit vyhoření zaměstnanců a další (Hunt et al., 2012).  

 

3.5 Dílčí shrnutí 

 

V předchozí kapitole jsem stručně představila tři typy organizací a nastínila jsem 

jejich vzájemné teoretické srovnání. Protože srovnání těchto tří typů organizací mi bude 

sloužit především pro bližší poznání charakteru a chování neziskových organizací, 

rozhodla jsem se, že u vybraných organizací budu srovnávat organizační kulturu. 

Organizační kultura je složena z mnoha prvků, včetně hodnot a přesvědčení – jsou to právě 

tyto prvky, které mají tvořit distinktivní rysy neziskových organizací a které by měly být 

klíčové pro jejich odlišení od komerčních a státních organizací.  
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Také výše popsané zdroje organizační kultury se váží k diskuzi nad podobnostmi a 

rozdílnostmi komerčních, státních a neziskových organizací. Skutečnost, že jedním 

z hlavních zdrojů organizační kultury je její vnější (konkurenční, podnikatelské) prostředí a 

vykonávaná aktivita, nahrává spíše zastáncům názoru podobnosti organizací, kteří tvrdí, že 

organizaci ovlivňuje její prostředí více než zvolená právní forma. Naopak zakladatel a 

zaměstnanci organizace jako zdroj organizační kultury implikuje spíše rozdílnost 

organizací. Už z definice mají komerční, státní a neziskové organizace jinou povahu 

zakladatele (veřejná moc vs. soukromé osoby), případně mají zakladatelé různou motivaci 

pro vytváření organizací (dosáhnout zisku vs. snaha pomáhat). Jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, výzkumy naznačují, že různé typy organizací přitahují různé typy 

zaměstnanců, kteří pak také ovlivňují výslednou podobu organizační kultury. V neposlední 

řadě tato kapitola ukázala, jakým způsobem může organizační kultura ovlivnit chování, 

výsledky a další projevy organizace. Proto pokud bude každá organizace mít jinou kulturu, 

je možné vyslovit názor, že jednotlivé typy organizací jsou co do povahy a chování 

rozdílné. 

Ze všech těchto důvodů jsem si jako dimenzi k porovnání organizačních typů vybrala 

právě organizační kulturu. Jak ovšem bylo popsáno výše, organizační kultura je nejasný a 

složitý jev, který je velmi náročný na uchopení a poznání. Způsobem, jak tento jev 

zjednodušit a poznat, je vytváření typologií organizační kultury. A o těch pojednává další 

kapitola.   
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4. Typologie organizační kultury 

 

V předchozí kapitole jsem ukázala, že organizační kultura je velmi důležitý koncept, 

který ovlivňuje organizaci a její členy a tedy pokud chceme nějakou organizaci opravdu 

poznat a porozumět jí, je třeba odhalit a porozumět její organizační kultuře. Nicméně 

poznání a popsání organizační kultury je z několika důvodů složité. Jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, organizační kultura je komplexní, mnohovrstvý jev skládající se 

z množství prvků, z nichž jen některé jsou viditelné a přístupné pro výzkumníka. Jung et al. 

(2009) na základě literatury identifikovali více než 100 dimenzí organizační kultury, které 

jsou potenciálně relevantní ke studiu, od konkrétních a viditelných artefaktů až po 

abstraktní a těžko zachytitelné pojmy, jako je např. pociťovaná vřelost dané kultury. 

Dalším problémem, se kterým se výzkumník při odhalování potýká, je skutečnost, že pro 

členy organizace je kultura z velké části neuvědomovaná, nevyslovená, zvyková a 

samozřejmá (Lukášová, 2010: 98). Ačkoliv organizační kulturu se noví členové učí a měla 

by tedy být poznatelná, děje se tak participací na každodenních aktivitách organizace a 

organizační hodnoty, normy a přesvědčení se noví členové učí hlavně nevědomě, 

vnímáním prostředí kolem sebe. Výzkumník je v odlišné pozici od nového člena, musí 

neustále reflektovat, co je projevem specifické kultury, navíc musí organizační kulturu 

nejen vnímat, ale i jí vědomě rozumět, pochopit skryté významy a specifické projevy 

interpretovat (Lukášová, 2010: 98). 

 Jedním z nástrojů používaných vědci k poznání organizační kultury je konstrukce 

typologií. Typologie v zásadě slouží k tomu, aby zjednodušily, uspořádaly a zpřehlednily 

složitý a komplikovaný obsah reality (Lukášová, 2010:98). Typologie shlukují nejrůznější 

dimenze kultury do logických kategorií, které mají určité definiční charakteristiky (Jung et 

al., 2009: 1087). Typologie mohou být vyvíjeny na základě teorie nebo jsou výstupem 

empirického zkoumání a mohou sloužit jak sociálním vědcům, tak v praxi manažerům 

organizace (Lukášová, 2010: 99). Kromě uvedených patří mezi výhody typologií i jistá 

míra abstrakce, kterou poskytují konkrétním kulturám organizací a dále možnost srovnání 

jednotlivých typů kultur mezi sebou (Schein, 2010:158). Nevýhodou typologií je někdy až 

přílišné zjednodušení reality, zaměření pozornosti výzkumníka jen na určité aspekty 

organizační kultury, které jsou relevantní v jím používané typologii, a přehlédnutí jiných 

taktéž významných aspektů (Schein, 2010: 158). Navíc typologie představují 

„ideální“ typy organizačních kultur, které jsou jen málokdy nalezitelné v realitě, většina 
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skutečných organizací představuje kombinaci nebo kompromis mezi více typy kultur. 

Všech těchto nevýhod a potenciálních rizik jsem si vědoma a budu je v mé práci adresovat 

nebo reflektovat.  

  

4.1 Přehled typologií 

 

První typologie byla představena v roce 1972 a od té doby vzniklo velké množství 

různých typologií, které třídí organizační kultury podle různých kritérií a perspektiv na 

větší či menší počet různě nazvaných ideálních typů kultur (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 

200). Lukášová (2010: 99) rozeznává 4 základní skupiny typologií: 

 Typologie se vztahem k organizační struktuře 

 Typologie se vztahem k prostředí a reakcím organizace na toto prostředí 

 Typologie spojené s fází vývoje organizace 

 Typologie přihlížející k tendencím v chování organizace 

Do první skupiny patří kupříkladu typologie třídící kultury podle stupně formalizace a 

centralizace, podle distribuce moci v organizaci nebo míry hierarchie nebo rovnosti (Demir, 

Unnu, Erturk, 2011: 200). K druhé skupině typologií je možné zařadit typologie založené 

na vlivu podnikatelského prostředí, kdy třídícím kritériem je míra rizika a rychlost zpětné 

vazby trhu (Lukášová, 2010: 104), Hofstedovu typologii založenou na charakteristikách 

národní kultury (2010) a je možné sem zařadit i typologii Camerona a Quinna (viz dále). 

Podle třetí skupiny typologií souvisí typ kultury s fází životního cyklu, ve které se 

organizace právě nachází (Lukášová, 2010: 110). V poslední skupině jsou typologie 

rozdělující organizační kultury podle chování na trhu a chování vůči jiným organizacím 

(Lukášová, 2010: 117) a také typologie založené na chování pracovníků k sobě navzájem a 

zároveň vůči vlastní organizaci (Krychle 2S in Havrdová, Šmídová, 2011).  

Specifické rozdělení poté představuje typologie klasifikující organizace na základě 

dysfunkcí a patologií v organizační kultuře (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 200). Liší se i 

počet kategorií a jejich názvy u jednotlivých typologií. Parry a Proctor-Thomson 

rozeznávají dva typy organizačních kultur (in Demir, Unnu, Erturk, 2011), zatímco Aurelio 

pracuje s devíti základními typy kultur (Jung et al., 2009: 1091). Nejčastěji jsou 

organizační kultury roztříděny na čtyři typy. Názvy jednotlivých typů kultur mohou přesně 

popisovat, co je jejich obsahem, např. tržní, adhokratická, hierarchická a klanová kultura 

Camerona a Quinna, kultura moci, výkonů, osob a rolí Charlese Handyho (in Demir, Unnu, 
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Erturk, 2011), nebo to mohou být metaforická a abstraktní přirovnání, např. Hallova 

kultura sever, jih, východ, západ (in Lukášová, 2010: 117), kultura Starého moudrého 

muže, Velké matky, Hrdiny, Stínu, Šejdíře (Aurelio in Jung et al. 2009: 1091). 

 Ve své práci budu používat typologii Camerona a Quinna  založenou na Modelu 

soupeřících hodnot, která rozděluje organizační kultury do čtyř typů.  

 

4.2 Model soupeřících hodnot 

 

   Model soupeřících hodnot jsem si vybrala, protože je v současnosti jednou 

z nejrozšířenějších typologií a je středem zájmu mnoha výzkumníků (Lukášová, 2010: 

109). Byl aplikován v mnoha zemích a v mnoha odvětvích na různých typech organizací, 

včetně neziskových  organizací (Grabowski et al., 2015). Kupříkladu z review dosavadních 

výzkumů o měření organizační kultury v zařízeních pečujících o staré lidi udělané Huntem 

et al. (2012) vyplývá, že Model soupeřících hodnot byl v těchto výzkumech zdaleka 

nejpoužívanější. Tím, že z povahy připouští, že v organizaci existuje najednou více hodnot, 

norem a představ, které spolu soupeří, předpokládá také, že v organizaci do jisté míry 

mohou být přítomny všechny typy kultur. Organizace tedy nemusí „zapadnout“ do určitého 

ideálního typu, může se jim více či méně podobat nebo být kombinací více typů
6
. Navíc na 

měření Modelu soupeřících hodnot byl zkonstruován a později mnohokráte zvalidován 

nástroj (OCAI), čímž lze částečně vyřešit problém správnosti zvolených indikátorů.  

Model soupeřících hodnot byl vyvinut v 80. letech Quinnem a Rohrbaughem 

k měření efektivnosti organizace. Za rozhodující faktor efektivnosti a úspěšnosti 

organizace považují právě organizační kulturu (Lukášová, 2010: 86).  

 

4.2.1 Princip Modelu soupeřících hodnot 

Obecně je účelem teoretických modelů určit a zdůvodnit zaměření se na 

nejdůležitější dimenze, které daní výzkumníci považují za klíčové ve vztahu k organizační 

kultuře (Cameron, Quinn, 2011). Žádný model není všezahrnující, stejně tak nejde 

prohlásit určitý model za jediný platný a ostatní za špatné. Aby byl určitý model 

považován za přijatelný, měl by podle Camerona a Qunna (2011: 32-33) být založen na 

empirických důkazech, věrně zachycovat popisovanou realitu, být validní a včleňovat a 

                                                 
6
 Tím je adresována jedna z nevýhod použití typologií uvedená výše. 
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organizovat většinu dimenzí navrhovaných různými autory. Tato kritéria Model 

soupeřících hodnot podle svých autorů splňuje. 

Tento model byl zkonstruován na základě empirického výzkumu, který identifikoval 

39 možných měřítek efektivnosti organizace (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 201). Následně 

byla provedena analýza, která měla seskupit kritéria podle vnitřní podobnosti a tak nalézt 

obecnější strukturu, která leží na pozadí těchto kritérií (Lukášová, 2010: 85; Cameron, 

Quinn, 2011: 34). Tímto způsobem se z množství kritérií vynořily dvě klíčové dimenze, 

jejichž osy organizují kritéria a charakteristiky organizací do čtyř hlavních skupin. 

První dimenzí je flexibilita oproti kontrole (Cameron, Quinn, 2011: 34). Tato 

dimenze rozlišuje na jedné straně organizace, které jsou pružné, dynamické a adaptabilní, 

důraz je v nich kladen na neustálou změnu, přizpůsobování struktury a služeb aktuálním 

potřebám. Na druhé straně stojí organizace, které jsou zaměřené na stabilitu, pořádek, 

kontrolu, jsou předvídatelné a mají trvalé struktury a poskytují dlouhodobě stálé výrobky a 

služby. 

Druhou dimenzí je interní oproti externímu zaměření (Cameron, Quinn, 2011: 34-35). 

Ta diferencuje organizace se zaměřením na interní orientaci, integraci a jednotnost, které 

mají konzistentní vnitřní charakteristiky promítající se v celé organizaci, od organizací, 

které jsou externě orientované, dávají důraz na diferenciaci a soupeření.  

Krajní póly představených dimenzí jsou vůči sobě protikladné a představují hodnoty, 

které spolu uvnitř organizace soupeří – proto „model soupeřících hodnot“. Dohromady tyto 

dvě dimenze, resp. jejich osy, tvoří čtyři kvadranty, jak je znázorněno na Schématu 1. 

Takto vzniklé kvadranty mají své specifické charakteristiky, vyznačují se odlišnými 

nástroji a cíly a tím tvoří 4 základní typy organizační kultury. Jednotlivé typy kultur bývají 

označovány různě různými autory, nicméně obsah a typické znaky těchto typů kultur jsou 

stejné. Ve své práci budu užívat označení používané Cameronem a Quinnem (2011), kteří 

rozeznávají klanovou, adhokratickou, hierarchickou a tržní kulturu. 
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Schéma 1. Model soupeřících hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lukášová, 2010: 108 

 

4.2.2 Klanová kultura 

Klanová kultura je umístěna v levém horním kvadrantu. Bývá označená také jako 

týmová kultura, klubová kultura, skupinová kultura či kultura se zaměřením na lidské 

vztahy (Lukášová, 2010: 86). V termínech kritérií kombinuje vnitřní zaměření organizace a 

flexibilitu. Klanová kultura představuje podnik rodinného typu, charakteristické je velmi 

přátelské pracovní prostředí, kde panují neformální vztahy. Zaměstnanci se vnímají jako 

rozšířená rodina, lídrem organizace je často charismatický vizionář a podřízení ho vidí jako 

jejich mentora nebo jako rodičovskou figuru (Austin, Claassen, 2008: 343). Velký důraz je 

kladen na mezilidské vztahy a to jak mezi zaměstnanci, tak ve vztahu k zákazníkům, kteří 

jsou vnímaní jako partneři (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 202). Základními  hodnotami je 

vzájemná spolupráce, důvěra, morálka, solidarita, konsenzus a soulad (Acar, Acar, 2014: 

20). Zaměstnanci tyto hodnoty široce sdílejí a budují si silné skupinové vědomí 

„my“ (Lukášová, 2010: 108). Tmelem organizace jsou tradice a loajalita, členové jsou své 

organizaci vysoce oddáni (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 202). Typickým znakem je také 

participační řízení, tedy styl řízení do kterého jsou zapojeni zaměstnanci. Vedení 

organizace přikládá význam péči o zaměstnance a personálnímu řízení. 

Hlavním cílem organizace je rozvoj lidských zdrojů. Nástroje využívané tímto typem 

kultury jsou soudržnost a morálka (Cameron, Quinn, 2011). 
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4.2.3 Hierarchická kultura 

 Hierarchická kultura je umístěna v levém dolním kvadrantu, kombinuje tedy interní 

zaměření a stabilitu/ kontrolu. Dalšími označeními této kultury jsou kultura interních 

procesů, kultura rolí nebo kultura orientovaná na pravidla (Lukášová, 2010: 86). 

Hierarchická kultura představuje byrokratickou či mechanickou organizaci (Acar, Acar, 

2014: 20). Tento typ kultury je vysoce formalizovaný a strukturovaný, úkoly jsou každému 

jasně vymezeny, v organizaci jsou zavedené standardizované postupy a od zaměstnanců je 

vyžadováno striktní dodržování pravidel (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 201). Vztahy mezi 

zaměstnanci jsou taktéž formální. Lídr tohoto typu kultury je především dobrým 

koordinátorem a organizátorem, který má na zřeteli  hlavně výkonnost a účinnost 

organizace (Lukášová, 2010: 109). Tmelem organizace jsou pravidla a řád. Základními 

hodnotami organizace jsou kontrola, odpovědnost, formalita, racionalita, pořádek, 

poslušnost, respekt k autoritě, stabilita, předvídavost a jistota (Helfrich et al., 2007). Je 

zřetelně vymezeno, kdo má v organizaci autoritu a komu je svěřeno řízení, autonomie 

zaměstnanců je omezena (Acar, Acar, 2014: 20). Výměnou za to je jim dána jistota práce a 

pocit sociální bezpečnosti a stability (Austin, Claassen, 2008: 343). 

 Hlavním cílem organizace je bezproblémový chod organizace, stabilita, efektivnost, 

spolehlivost, plnění časových harmonogramů a výrobních plánů. Za tímto účelem jsou 

využívány především manažerské nástroje (Cameron, Quinn, 2011).  

 

4.2.4 Adhokratická kultura 

Adhokratická kultura je umístěna v pravém horním kvadrantu. To znamená, že je 

externě zaměřená a přitom flexibilní. Bývá uváděna pod názvy jako kultura otevřených 

systémů, vývojová kultura, kultura orientovaná na inovace nebo podnikatelská kultura 

(Lukášová, 2010: 86). Adhokratická kultura poskytuje dynamické, inovativní a kreativní 

podnikatelé prostředí v organizaci (Acar, Acar, 2014: 20). U zaměstnanců je podporována 

individualita, připravenost jednat a ochota riskovat, komunikace mezi nimi probíhá 

neformálně. Lídry v adhorkaticky orientované kultuře jsou vizionáři s inovativními nápady, 

kteří za úspěch považují produkci originálních a unikátních věcí nebo služeb  a v tomto 

smyslu také podporují své zaměstnance k vlastní iniciativě (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 

201). Základními hodnotami jsou experimentování, kreativita, risk, autonomie, svoboda, 

vlastní iniciativa (Lukášová, 2010: 109). Tmelem organizace jsou špičkové znalosti, 

schopnost se přizpůsobovat, unikátní myšlení a tvořivost. Organizace s adhokratickou 
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kulturou má vždy pouze přechodnou strukturu, formuje pracovní týmy k dosažení určitého 

cíle, využívá mobilní kanceláře a flexibilní formy práce – vše je podřízeno možnosti 

rychlého přizpůsobení se na neočekávané změny v prostředí (Helfrich et al., 2007).  

 Hlavním cílem organizace tohoto typu kultury je růst a získávání nových zdrojů, 

čehož se dosahuje experimentováním, otevřeností vůči změně, vyhledáváním stále nových  

a nových informací, postupů a flexibilitou (Cameron, Quinn, 2011).  

 

4.2.5 Tržní kultura 

Tržní kultura je umístěna v pravém dolním kvadrantu, je tedy externě zaměřená a 

klade důraz na stabilitu a kontrolu. Mezi další pojmenování této kultury patří racionální 

kultura, kultura orientovaná na cíle nebo kultura racionálních cílů (Lukášová, 2010: 86). 

Tržní kultura představuje organizaci orientovanou na dosahování výsledků, efektivnosti a 

ekonomických výkonů (Acar, Acar, 2014: 20). Vztahy mezi lidmi v organizaci jsou 

konkurenční, lidé mezi sebou navzájem soupeří a jsou zaměření na dosahování 

stanovených cílů. Lídři v tržní kultuře bývají neústupní, přísní, vyžadují perfektní výsledky 

a popohánějí zaměstnance k vyšší produktivitě (Lukášová, 2010: 109). Hlavními 

hodnotami jsou pracovitost, soutěživost, perfekcionismus, agresivita a osobní iniciativa 

(Demir, Unnu, Erturk, 2011: 201). Tmelem organizace je důraz na vítězství, snaha o 

dosažení vedoucí pozice na trhu a konkurenceschopné ceny (Demir, Unnu, Erturk, 2011: 

201). Cíle organizace jsou stanoveny tak, aby je bylo možné měřit, organizace věnuje 

velkou pozornost konkurenci a za tímto účelem využívá strategické plánování (Helfrich et 

al., 2007).   

Hlavním cílem organizace je produktivita, funkčnost a účinnost. Nástroji 

k dosahování těchto cílů jsou plánování, stanovování cílů a analýza externího prostředí 

(Cameron, Quinn, 2011).  

 

4.3 Dílčí shrnutí 

 

V předchozí kapitole byl představen pojem organizační kultura. Vzhledem k tomu, 

že organizační kulturu lze pojmout mnoha způsoby, v této kapitole jsem představila 

konkrétní způsob, jakým budu kulturu poznávat v mé práci. Tímto způsobem je typologie 
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nazvaná Model soupeřících hodnot. Ta rozlišuje čtyři typy organizační kultury: klanovou, 

hierarchickou, adhokratickou a tržní.  

Tuto typologii jsem si vybrala na základě odborné literatury a četnosti její aplikace 

v prostředí zdravotních a sociálních službách. Dalším důvodem je její důraz na hodnoty 

organizace. Pojem hodnot se prolíná všemi kapitolami mé práce a je považován za 

klíčovou charakteristiku neziskových organizací, zdroj jejich odlišností a specifik. Zároveň 

se k této typologii nabízí hotový praktický nástroj, jak ji aplikovat na studium konkrétních 

organizací a který je dobrým prostředkem pro jejich srovnání. Tímto nástrojem je dotazník 

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), který bude představen a blíže 

popsán v metodologické části, která následuje.     
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5. Metodologie 

 

5.1 Cíl práce a výzkumné otázky 

 

Tématem mé diplomové práce je srovnání organizační kultury státních, komerčních a 

neziskových poskytovatelů sociálních služeb. Srovnání s komerčními a státními 

organizacemi je jeden ze způsobů, jak popsat a pochopit neziskové organizace, jejich 

vlastnosti a chování (Anheier, 2005). Jak bylo popsáno v teoretické části, státní, komerční 

a neziskové organizace vznikaly z odlišného důvodu, mají odlišné cíle, kladou důraz na 

jiné hodnoty, využívají jiné zdroje, apod. Všechny tyto faktory se odráží ve specifických 

charakteristikách každého organizačního typu (Moore, 2000). Naproti tomu na organizace 

působí různé vnější faktory, které mají tendenci činit tyto typy organizací vzájemně 

podobné (Hyánek, 2011, Knutsen, 2013). Jedním z nejvýznamnějších aspektů, který tvoří 

nezaměnitelnou podobu organizace, je její kultura. Ačkoliv organizační kultura je jedním z 

důležitých charakteristik organizace, která ovlivňuje její chování, efektivitu, kvalitu služeb, 

vztahy mezi zaměstnanci a další aspekty (Cameron, Quinn, 2010; Havrdová, Šmídová, 

2011; Acar, Acar, 2014), v českém prostředí je spojena především s komerčními 

organizacemi.
7
 Proto má práce má poukázat na existenci více typů organizací a uplatnit 

koncept organizační kultury také v neziskových a státních organizacích. 

Cílem práce je identifikovat typ kultury ve státní, komerční a neziskové organizaci 

působící ve stejné oblasti činnosti, popsání této kultury a jejích charakteristik a následné 

srovnání, které umožní odhalit a popsat podobnosti a rozdíly v jejich organizační kultuře. 

Výzkumné otázky, které práce řeší, zní:  

 Jaký je převažující typ organizační kultury ve vybraných státních, komerčních 

a neziskových organizacích v oblasti poskytování sociálních služeb? 

 Jaká jsou specifika a rozdíly organizační kultury ve státních, komerčních a 

neziskových organizacích v oblasti poskytování sociálních služeb?   

 V jakých aspektech se státní, komerční a neziskové organizační kultury 

v oblasti poskytování sociálních služeb spíše podobají? 

                                                 
7
 Většina literatury, která v češtině o tomto tématu vyšla, hovoří o „firemní kultuře“ a pojímá ji jako nástroj 

managementu a řízení lidských zdrojů. 
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5.2 Výzkumná metoda 

 

Výzkumnou metodou v mé práci je případová studie. Případová studie umožňuje 

zkoumat a popsat určitý fenomén v jeho kontextu a za použití více zdrojů dat, znamená 

tedy prozkoumání zvoleného fenoménu z více úhlů pohledu, což poskytuje možnost 

odhalení a porozumění jednotlivých aspektů daného fenoménu (Baxter, Jack, 2008).  

Organizační kultura je velmi složitý jev, který se skládá z mnoha více či méně 

viditelných aspektů. Proto jsem si k jejímu zkoumání vybrala právě případovou studii, 

která umožňuje detailně porozumět komplexnímu sociálnímu fenoménu (Yin, 2009:4). 

Také poskytuje potřebnou hloubku vhledu („in-depth“), která je nezbytná k popsání 

neviditelných a často i nevědomých sfér organizační kultury, jako jsou základní 

předpoklady a přesvědčení. Během svého výzkumu nebudu moci manipulovat chováním 

aktérů, kteří jsou nositeli organizační kultury a zároveň budu zkoumat typ kultury, který v 

organizaci existuje „právě teď“, v současnosti. Oba tyto faktory vyhovují podle Yina 

případové studii (2009:11). Vzhledem k tomu, že organizační kulturu ovlivňuje 

podnikatelské prostředí, vize zakladatele, metody řízení a styl vedení představitelů 

organizace, osobní vztahy pracovníků atp. (Lukášová, 2010) a zároveň organizační kultura 

zpětně tyto faktory sama ovlivňuje, není zcela jasná hranice mezi zkoumaným fenoménem 

a kontextem, ve kterém se odehrává (Yin, 2009:18). Pro účely svého výzkumu ale 

zkoumaný případ ohraničím vymezením ve výzkumných otázkách. Dalším typickým 

znakem případové studie je využití více zdrojů dat a možnost kombinace kvalitativních a 

kvantitativních dat (Yin, 2009: 18-19), přičemž obě tyto výhody budou v mé práci 

obsaženy (viz metody sběru dat). 

Typ případové studie použité v mé práci je deskriptivní (Yin, 2009: 21) případová 

studie, jelikož cílem výzkumu je především popis, a to popis typu organizační kultury a 

dále popis podobností a rozdílů v organizační kultuře daných organizací. 

Designem případové studie je jeden případ s více jednotkami analýzy (Yin, 2009: 50-

52), kdy případem bude organizační kultura a jednotky analýzy budou tvořit typy 

organizační kultury ve třech organizacích, jedné státní, jedné komerční a jedné neziskové. 

Nutnost pracovat s více organizacemi vyplývá z výzkumné otázky, přesto nebudu provádět 

celou případovou studii o každé organizaci zvlášť na základě replikační logiky, tedy jako v 

případě vícenásobné případové studie (Yin, 2009: 56). Naopak všechny tři organizace jsou 

jen součástí jediného případu (tzn. organizační kultury, popř. jejích rozdílů a podobností), 

který lze v úplnosti poznat až po srovnání jednotek analýzy.  
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5.3 Volba případu a jednotek analýzy 

 

Případem bude organizační kultura. Jednotkami analýzy budou tři organizace, jedna 

státní, jedna komerční a jedna nezisková. Výběr těchto typů organizací vyplývá z 

výzkumné otázky. Protože kultury těchto organizací budou srovnávány, musely být 

vybrány tak, aby toto srovnání bylo možné a aby se co nejméně minimalizovaly ostatní 

faktory (mimo typ organizace) ovlivňující organizační kulturu, tedy aby zjištěné 

podobnosti nebo rozdíly bylo možné připsat právě typu organizace. Typ organizace, tzn. 

jestli se jedná o státní, komerční nebo neziskovou organizaci, jsem určila podle jejího 

právního statusu. Vnější faktory, které ovlivňují podobu kultury v organizaci, jsou  národní 

(popř. jiná geografická) kultura, odvětví působení, podnikatelské prostředí a kultura 

povolání (Hofstede, Hofstede, 2010; Lukášová, 2010). Podle toho jsem identifikovala 

relevantní kritéria výběru jednotek analýzy: 

 Geografická oblast – vybrané organizace působí na určitém ohraničeném území, aby 

se minimalizoval vliv kultury geografických celků, a zároveň aby podnikatelské 

prostředí bylo relativně stejné. Vybraná oblast představuje Středočeský kraj.  

 Odvětví působení - vybrány byly organizace v oblasti poskytování sociálních služeb, 

neboť v této oblasti působí všechny tři typy organizací součastně.  

 Druh činnosti - služby, které organizace poskytují musí být co nejvíce podobné, 

včetně podobných povolání, které budou v organizaci působit. Pro výzkum byly 

vybrány mateřské školky.   

 Přístup k datům – byly vybrány ty školky, které byly ochotné se na výzkumu podílet 

a poskytnout mi potřebná data. 

Na základě prvních tří kritérii přicházelo v úvahu celkem 8 organizací, z toho 2 

neziskové, 4 komerční a 2 veřejné. Z neziskových školek byla vybrána AZ školka, která je 

součástí Centra D8 o.p.s., jednak z důvodu dostupnosti (v Centru D8 jsem byla na praxi a 

mám tedy do organizace přístup), jednak proto, že druhá nezisková školka Via libertatis je 

nezisková teprve chvíli (od 1.9.2015) a může zde být přetrvávající komerční organizační 

kultura. Komerční a veřejné školky byly všechny telefonicky osloveny. Po navázání tohoto 

prvního kontaktu byly s konečnou platností vybrány ty organizace, které splňovaly také 

poslední kritérium. Jako komerční organizace byla vybrána Mateřská škola Liška 

Bystrouška s.r.o. a jako státní (resp. veřejná) organizace byla vybrána Mateřská škola Dr. E. 

Beneše. Všechny tyto školky splňují jako jediné organizace uvedená kritéria a výběr byl 
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proto účelový. Jednotlivé případy budou blíže představeny v empirické části práce, 

komerční organizace v kapitole 6, veřejná v kapitole 7 a nezisková v kapitole 8.  

 

5.4 Techniky sběru dat 

 

Práce využívá kombinaci kvalitativních a kvantitativních dat, možnost použít oba 

tyto typy je jedna z výhod případové studie (Yin, 2009). Ve své práci jsem jako techniky 

sběru těchto dat použila dotazníkové šetření a analýzu dokumentů. Jednotlivé techniky 

sběru dat jsem uplatnila na základě principu triangulace, protože triangulace je proces 

použití rozličných pohledů a metod sběru dat na jednu problematiku, jehož účelem je 

vyjasnění významu a lepší porozumění zkoumanému fenoménu (Švaříček, Šeďová, 2007: 

205). Triangulace je jednak strategie k zajištění větší validity, jednak vede k obohacení a 

prohloubení poznání získáním dalších informací (Švaříček, Šeďová, 2007: 204).   

 

5.4.1 Dotazník OCAI 

Jednou z metod sběru dat bylo dotazníkové šetření. Za tímto účelem byl využit 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Je to nástroj vyvinutý Cameronem 

a Quinnem (2011) k určení dominantního typu organizační kultury. OCAI je založen na 

Modelu soupeřících hodnot (popsaném v kapitole 3). Model soupeřících hodnot rozeznává 

4 typy organizační kultury, OCAI umožňuje určit, kterému typu je kultura dané organizace 

nejvíce podobná, přičemž připouští i možnost, že v organizaci není žádný jasně 

převládající typ, ale že kultura dané organizace je kombinací a kompromisem mezi více 

typy. Dotazník OCAI zjišťuje obsah organizační kultury na základě 6 relevantních 

komponent či dimenzí. Těmito dimenzemi jsou (Cameron, Quinn, 2011): 

1. Dominantní rysy v organizaci – tato dimenze se soustředí na prostředí a atmosféru 

v organizaci a jejich charakteristické rysy  

2. Vedení organizace – popis vedoucích osob, jaké jsou v organizaci žádoucí 

vůdcovské schopnosti 

3. Řízení zaměstnanců v organizaci– uplatňovaný manažerský styl, jaké jsou 

v organizaci používány metody řízení 

4. Soudržnost organizace – co je tmelem organizace, díky čemu drží organizace 

pohromadě 
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5. Na co je v organizaci kladen důraz – hodnoty organizace, jaké je celkové zaměření 

organizace 

6. Kritéria úspěchu v organizaci – co je v organizaci považováno za úspěch, jak je 

v organizaci úspěch definován 

 

Každému komponentu odpovídá jedna tabulka dotazníku obsahující sekci výroků. V každé 

sekci jsou 4 výroky, přičemž každý výrok odpovídá jednomu typu organizační kultury. 

Respondent, kterému je dotazník předložen, má za úkol distribuovat celkem 100 bodů mezi 

tyto 4 výroky v každé sekci. Respondent přiděluje body výrokům podle toho, do jaké míry 

podle něj vystihují organizaci, jíž je členem. Příklad tabulky v dotazníku: 

 

1. Dominantní rysy v organizaci Body 

A Organizace je velmi přátelské místo, panuje tu téměř rodinná atmosféra. Lidé 
spolu navzájem sdílí i mnohé osobní věci. 

  

B Organizace je velmi dynamická a podnikatelsky zaměřená. Lidé jsou ochotni 
hodně riskovat. 

  

C Organizace je velmi orientovaná na výsledky. Důraz je kladen na plnění 
pracovních povinností a odvádění dobré práce. Lidé jsou velmi soupeřiví a 
orientovaní na úspěch. 

  

D Organizace je velmi strukturovaná a důraz je kladen na kontrolu. Práce lidí je 
většinou řízena formálními postupy a pravidly. 

  

  Celkem 100 
Celý dotazník OCAI je k dispozici k nahlédnutí v Příloze č. 1.  

Výhodou dotazníku je získání standardizovaných výsledků, které umožňují srovnání 

napříč organizacemi. Další výhodou je, že výroky nejsou hodnotově zabarvené (tzn. nejsou 

špatné a správné odpovědi), protože podle Camerona a Quinna (2011) neexistuje špatná 

nebo dobrá organizační kultura. Proto je omezeno riziko, že by se respondent snažil 

„vyhovět“ výzkumníkovi a snažil se odpovědět správně či společensky přijatelně. Jistým 

druhem výhody může být fakt, že tento instrument byl opakovaně validován a shledán 

vhodným k měření organizační kultury (Jung et al., 2009; Heritage, Pollock, Roberts, 

2014). Nevýhodou je poměrně nedostatečná hloubka takto získaných odpovědí, což se 

pokusím vyvážit dalšími metodami sběru dat na principu triangulace. Nevýhodou může být 

i skutečnost, že dotazník je široce koncipován, aby obsáhl všechny druhy organizací, proto 

některé výroky neodpovídají organizacím poskytujícím služby (např. spolehlivé dodávky 

jako kritérium úspěchu). Přesto byl tento dotazník v zahraničních výzkumech uplatněn na 
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různých organizacích, od universit, zdravotnických zařízení, přes grassroot organizace až 

po poskytovatele sociálních služeb (Hunt et al., 2012; Acar, Acar, 2014; Wagner et al., 

2014; Goldkind, 2015; Grabowski et al., 2015). V poslední řadě může být nevýhodou 

neexistující odborný český překlad a tedy nutnost přeložit jednotlivé výroky dotazníku 

osobně. To jsem se pokusila brát jako další výzvu a potenciální přínos mého výzkumu a 

snažila jsem se o co nejlepší možný překlad se zachováním smyslu a účelu jednotlivých 

výroků.  

Dotazníky byly jednotlivým organizacím rozeslány prostřednictvím e-mailu a 

stejným způsobem mi byly i vráceny. Součástí byl i průvodní dopis a návod na vyplnění 

dotazníku (k nahlédnutí v Příloze č. 1). V každé organizaci jsem požádala o vyplnění tři 

respondenty z řad pedagogických zaměstnanců organizace. Tento počet vyplynul z celkově 

malého personálního týmu neziskové a komerční školky. Obě školky mají shodně po třech 

zaměstnancích relevantních vzhledem k organizační kultuře. Proto i od veřejné školky byly 

vybrány tři dotazníky, aby výsledky byly souměřitelné a každá školka měla stejné 

podmínky. Dotazníky byly rozeslány a vráceny v období od října do prosince roku 2016. 

 

5.4.2 Analýza dokumentů 

Data získaná z dotazníků jsou doplněna o analýzu dokumentů jednotlivých 

organizací. Dokumenty představují materiální artefakty organizační kultury (Lukášová, 

2010). Bowen (2009) označuje dokumenty jako sociální fakta, která jsou produkována, 

sdílena a používána pro vytvoření a chod sociální organizace. Pro účely mého výzkumu 

budu za dokumenty považovat písemné materiály, které nevznikly za účelem mého 

výzkumu (Miovský, 2009). Obecně mezi výhody studia dokumentů patří jejich nereaktivita 

a neobtrusivnost, tedy že jsou nezkreslené přítomností výzkumníka, který nemůže ovlivnit 

jejich obsah (Miovský, 2009). Další výhodou je povinné zveřejňování některých 

dokumentů (např. výročních zpráv u neziskových organizací), které se tak stávají lépe 

přístupnými. Dokumenty jsou také stabilní v čase, obsahují přesná data a pokrývají širokou 

oblast témat (Bowen, 2009: 31). Nevýhodu naopak představuje možná omezená dostupnost 

zejména interních dokumentů a zaujatost některých dokumentů. Hlavně webové stránky, 

výroční zprávy a materiály určené pro klienty jsou formou sebeprezentace organizací a 

proto k nim budu přistupovat jako k propagačním materiálům a budu tuto skutečnost 

průběžně během výzkumu reflektovat. Dokumenty kromě samotných dat potřebných pro 
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výzkum poskytují také dodatečné informace o (historickém, sociálním, situačním aj.) 

kontextu (Bowen, 2009), který je užitečný při interpretaci výsledků. 

Analyzované dokumenty představovaly výroční zprávy, školní řády, vzdělávací 

programy, pravidla provozu organizace, propagační materiály a další relevantní materiály. 

U každé školky byly zkoumány také její webové stránky. Uvedené dokumenty jsou buďto 

veřejně přístupné nebo byly získány přímo od zástupce organizace během elektronické 

komunikace. Konkrétní analyzované dokumenty budou uvedeny v příslušné kapitole u 

každé školky zvlášť. Sběr dokumentů probíhal postupně od jednotlivých organizací od 

prosince 2016 do března 2017. 

 

5.5 Analýza dat 

Existují dva přístupy k analýze dat – realistický a narativistický (Švaříček, Šeďová, 

2007: 208). V realistickém přístupu se sesbíraná data považují za popis reálné skutečnosti 

nebo zkušenosti respondentů, která se dále interpretuje, oproti tomu narativní přístup 

nahlíží na data jako na odraz respondentem zkonstruované verze reality, tak jak ji vidí on 

sám. Ve své práci budu používat realistický přístup, ale ne nekriticky a budu se snažit vždy 

udržet spojení mezi daty a jejich zdrojem. Další klasifikace rozlišuje kvalitativní a 

kvantitativní analýzu. Ve své práci jsem použila oba tyto přístupy (viz následující 

podkapitoly).  

 

5.5.1 Strategie analýzy dotazníků 

Dotazníky jsem  ve své práci analyzovala kvantitativně, protože jsem pracovala 

s výpověďmi respondentů, které byly ve formě čísel (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 18). 

Kvantitativní analýza je nejčastěji používanou metodou analýzy v případě použití sběru dat 

formou dotazníku, který je považován za svého druhu „standardizovaný rozhovor“, v němž 

jsou respondentům kladeny stejné otázky ve stejném pořadí, přičemž je na ně možno 

odpovědět číslicemi (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 19). Cílem mého výzkumu je prostý 

popis organizační kultury, ne zkoumání závislostí nebo možnosti zobecnění na populaci, 

proto jsem použila jednorozměrnou analýzu, která „představuje základ deskriptivního 

výzkumu, tedy popis toho, jak se věci mají“ (Mareš, Rabušic, Soukup, 2015: 75).  

Dotazníky jsem analyzovala podle doporučené metodiky autorů dotazníku OCAI 

Camerona a Quinna (2011). Tento postup byl použit i v dalších výzkumech pracujících 

s dotazníkem OCAI, jejichž cílem byl popis organizační kultury (např. Suderman, 2012; 
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Fralinger, Olson, 2007; Gavrilescu, Barbul, 2010; Barabasz, Kuzmierz, 2015; Lorincová, 

Hitka, Balážová, 2016, Ližbetinová, Lorincová, Caha, 2016). Pro vytvoření profilu 

organizační kultury zkoumané organizace pracují s body
8
, které respondenti přidělili 

jednotlivým výrokům. Protože mou první výzkumnou otázkou je odhalit a popsat typ 

organizační kultury v každé ze zkoumaných organizací, nejprve jsem postupovala na 

úrovni jednotlivých případů. V prvním kroku jsem v každé ze šesti dimenzí dotazníku (tj. 

dominantní rysy, vedení organizace, atd.) spočítala aritmetický průměr bodů, které 

respondenti přidělili jednotlivým výrokům A, B, C a D. Výroky A reprezentovaly 

klanovou kulturu, výroky B adhokratickou kulturu, výroky C tržní kulturu a konečně 

výroky D reprezentovaly hierarchickou kulturu (Cameron, Quinn, 2011: 64).  

Druhým krokem jsem sečetla průměry výroků A, B, C a D z každé dimenze a 

vydělila šesti. Tím jsem dostala celkové skóre pro každý typ organizační kultury za celou 

organizaci, toto skóre ukazuje jak silné (dominantní, přítomné) jsou jednotlivé typy kultur 

v této organizaci a tvoří profil dané organizační kultury (Cameron, Quinn, 2011: 64-65). 

Cameron a Quinn zastávají názor, že data jsou výzkumníkovi i čtenáři lépe čitelná a 

pochopitelná, když jsou zobrazena v názorném grafickém provedení: „Grafy dávají lidem 

větší porozumění o tom, co čísla znamenají než statistické testy nebo sofistikované 

matematické techniky.“
9
 (Cameron, Quinn, 2011: 63; vlastní překlad). Proto jsem ve třetím 

kroku pro každou dimenzi a také celkově za organizaci vypracovala graf, a to tak, že jsem 

do upraveného schématu Modelu soupeřících hodnot (Schéma 1, kapitola 3) zanesla 

průměrný počet bodů pro každý typ organizační kultury (Suderman, 2012: 54-55; 

Ližbetinová, Lorincová, Caha, 2016: 4-6).  

Poté jsem takto zjištěná skóre a grafy interpretovala podle některých z doporučených 

kritérií (Cameron, Quinn, 2011: 69-80), která jsou relevantní k mé práci: 

 Typ kultury, která dominuje ve zkoumané organizaci – identifikování typu 

kultury, která je v organizaci dominantní nebo jestli je v organizaci přítomno 

více typů zároveň a žádný není jednoznačně dominantní (Cameron, Quinn: 2011: 

71). 

 Síla dominantní kultury – čím větší skóre (počet bodů) dominantního typu 

kultury identifikovaného podle předchozího kritéria, tím silnější tento typ kultury 

                                                 
8
 V originále „scores“ (Cameron, Quinn, 2010) 

9
 „The pictures give people a better sense of what the numbers mean than a statistical test or a sophisticated 

mathematical technique. It is possible to see more relationships, do more comparisons, and identify more 

interesting patterns by analyzing images and representations than by simply looking at the results of 

numerical analyses.“ (Cameron, Quinn, 2011: 63) 



45 

 

je. Silné kultury jsou spojeny s vyšší jednotnou snahou, jasným zaměřením a 

vyšší výkonností (Cameron, Quinn, 2011: 72). 

 Kongruence dimenzí – jestli jsou jednotlivé dimenze ovládány stejným typem 

kultury, tj. jestli mají grafy jednotlivých dimenzí stejný nebo odlišný tvar 

(Cameron, Quinn, 2011: 65). 

 Kongruence respondentů
10

 – jestli jednotliví respondenti z jedné organizace došli 

k podobným nebo rozdílným výsledků, tedy jestli vidí kulturu své organizace 

podobně nebo rozdílně (Cameron, Quinn, 2011: 73). 

 Typ kultury s ohledem na délku existence organizace – tzv. gravitační tendence, 

která bude blíže vysvětlena v empirické části (Cameron, Quinn, 2011: 79-80). 

Na základě dat a grafů jsem podle těchto kritérií popsala kulturu každé zkoumané 

organizace. 

5.5.2 Strategie analýzy dokumentů 

Sesbírané dokumenty představovaly rozsáhlá nestrukturovaná data ve formě textu. 

Aby bylo možno s nimi dále pracovat, musí být podrobeny systematické analýze a 

interpretaci. Obecně lze dokumenty analyzovat jak kvantitativně, tak kvalitativně. Ve své 

práci jsem dokumenty analyzovala kvalitativně, protože Švaříček a Šeďová (2007: 210) 

uvádějí, že „Účelem kvalitativní analýzy není přinést představu o rozložení jevu v populaci, 

nýbrž přesvědčivou evidenci o tom, že daný jev existuje a je určitým způsobem 

strukturován. Kvalitativní analýza je proto vždy do značné míry popisná a svým způsobem 

literární.“. Stejně tak účelem mé práce není počítání četností, ale popis kultury vybraných 

organizací. Kvalitativní analýza představuje systematické nenumerické organizování dat 

s cílem odhalit témata, pravidelnosti, kvality a vztahy (Švaříček, Šeďová, 2007: 207).  

Data v případové studii lze kvalitativně analyzovat dvěma způsoby, holisticky nebo 

analyticky (Hendl, 2005: 226). Ve své práci jsem použila analytické zpracování dat, jelikož  

analytické zpracování dat se děje pomocí kódování, na rozdíl od holistické analýzy, která 

neusiluje o rozbití dat na jednotlivé části a hledá závěry posouzením dat jako celku (Hendl, 

2005: 226). Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou data rozebrána, 

konceptualizována a složena novým způsobem (Švaříček, Šeďová, 2007: 221). Při 

kódování jsem text segmentovala do analytických jednotek, těmto jednotkám jsem poté 

přidělila kódy (jména, symboly, které je popisují) a kódy jsem shlukovala do kategorií 

                                                 
10

 V původním textu se zkoumá a interpretuje kongruence různých skupin zaměstnanců (např. jednotlivých 

oddělení v organizaci, stupně managementu, atd.). Vzhledem k nízkému počtu respondentů v mé práci budu 

pracovat s daty od jednotlivých respondentů.  
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(Hendl, 2005: 228-229). Během segmentace jsem analytické jednotky volila podle 

významu, nejmenší jednotku představují slovní spojení, nejdelší pak celou větu.  

Každé jednotce byl následně podle významu přidělen kód. Ve své práci jsem 

používala a priori kódy a kategorie. A priori kódy jsou předem stanovené a můžou být 

odvozeny z teorie, odborné literatury nebo předchozích výzkumů (Taylor, Gibbs, 2010). 

Kódy a kategorie byly zvoleny na základě Modelu soupeřících hodnot a čtyř typů 

organizační kultury (Cameron, Quinn, 2011) představených v kapitole 3 teoretické části 

práce. Kódy představovaly klíčové pojmy asociované s jednotlivými typy kultur. Kódy pak 

byly seskupeny podle významů do subkategorií (např. hodnoty, užívané nástroje, vztah 

mezi zaměstnanci, apod.) a tyto subkategorie byly podřazeny nejvyšším kategoriím. 

Nejvyšší kategorie byly označené jako klanová kultura, hierarchická kultura, tržní kultura a 

adhokratická kultura.  

Kromě významů jsem si všímala také vnějších znaků dokumentů, úpravy a užívaného 

jazyka. Podle těchto vnějších znaků (např. formalita a neformálnost jazyka) jsem také 

interpretovala povahu kultury. 

Použité analytické strategie byly konstantní komparace a tematické kódování. 

Konstantní komparace znamená, že v průběhu analýzy jsou prováděna neustálá 

porovnávání, hledají se podobnosti a rozdíly a to na všech rovinách práce s daty (Švaříček, 

Šeďová, 2007: 223). Nejprve jsem porovnávala dokumenty od každé organizace zvlášť 

(uvnitř jedné jednotky analýzy případové studie) a následně dokumenty od různých 

organizací. „Tímto způsobem je zajišťována jednak konzistence jednotlivých případů, 

jednak jsou případy srovnávány mezi sebou“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 224).   

Tematické kódování sleduje v jednotlivých případech určitá témata, tj. jestli se tatáž 

kategorie vyskytuje u více případů (Švaříček, Šeďová, 2007: 230). Obecně je výsledkem 

tematického kódování určitá typologie složená z jednotlivých kategorií (Švaříček, Šeďová, 

2007: 229), v mém případě tato typologie byla vytvořena a priori (Model soupeřících 

hodnot) a během kódování jsem jednotlivé kódy a subkategorie podřazovala existující 

typologii.  

  

5.6 Limity výzkumu 

Limitujícím faktorem výzkumu může být sama povaha klíčového konceptu práce – 

organizační kultury. Organizační kultura se skládá z mnoha vrstev, přičemž některé z nich 

jsou neviditelné a členové organizace je považují za samozřejmé a proto si je neuvědomují. 
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Tato skutečnost komplikuje jejich poznávání. Přesto jsou tato základní přesvědčení alespoň 

částečně odrážena v poslání, hodnotách a přístupu organizace ke svým zaměstnanců i 

klientům, a tyto vrstvy kultury jsou již poznatelné. 

 Dalším limitujícím faktorem může být neochota zaměstnanců účastnit se výzkumu 

nebo pravdivě odpovídat v rámci výzkumu o své organizaci. Tento limit je adresován níže 

v sekci zabývající se etikou výzkumu a také postavením otázek v dotazníku, kde nejsou 

„správné“ a „špatné“ odpovědí, jelikož není správná nebo špatná organizační kultura 

(Cameron, Quinn, 2011). Do stejné kategorie náleží i možná neochota organizace 

poskytnout potřebné dokumenty. V případě, že by takový problém nastal, budu se snažit 

v rámci možností analyzovat i důvod takového odmítnutí, které může být také určitým 

znakem organizační kultury, např. odmítnutí z důvodů rigidních vnitřních předpisů, které 

to neumožňují jako znak hierarchické kultury nebo důsledná ochrana know-how jako znak 

adhokratické kultury.  

 

5.7 Kvalita výzkumu 

Výzkum využívá techniku triangulace jako jeden ze způsobů zajištění validity a 

reliability (Švaříček, Šeďová, 2007: 204). V mé práci je použita jak triangulace více metod, 

tak triangulace více zdrojů dat od jedné jednotky analýzy, tj. více respondentů od jedné 

organizace. Data získaná od jednotlivých respondentů i různými technikami sběru dat byla 

využívána a interpretována ve vzájemném vztahu a s přihlédnutím ke kontextu a byla 

neustále srovnávána. Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření je kvantitativní metoda, je 

jistým krokem k zajištění kvality výzkumu skutečnost, že u dvou organizací nebude 

pracovat s výběrovým souborem, ale s celou populací, tzn. se všemi relevantními 

zaměstnanci daných organizací. Tento fakt nesloužil k zobecnitelnosti, o kterou se ani 

nesnažím, ale spíše k získání bohatých dat od různých aktérů. Během analýzy dokumentů 

se nevěnuji pouze deklarovaným hodnotám a přesvědčením, ale také sdělením „mezi 

řádky“ a tomu, co říká vnější forma daného dokumentu. Je to určitá obměna doporučení, 

aby se výzkumník nevěnoval pouze tomu, co se říká, ale také tomu, jak se to říká (Švaříček, 

Šeďová, 2007), resp. zaměřila jsem se nejen na obsah, ale i na formu. Zároveň jsem se 

vždy snažila udržet vztah mezi daty a jejich zdrojem, a to jak při analýze, tak při samotném 

psaní empirické části. Jednotlivé kroky ve výzkumu, tedy během sběru dat a jejich analýzy 

a interpretace, se budu snažit co nejvěrněji popsat v empirické části práce, aby bylo možné 
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ověřit oprávněnost a věrohodnost zjištění. V průběhu výzkumu jsem postupovala 

reflexivně a vědomě rozmýšlela jednotlivé kroky výzkumu.  

 

5.8 Etické aspekty výzkumu 

 

Při dělání výzkumu je vždy nebezpečí, že výzkumník svým zásahem poškodí 

zkoumanou organizaci nebo jednotlivé respondenty. Proto musí výzkumník vždy 

postupovat opatrně a správně informovat respondenty o účelu jím prováděného výzkumu, 

o použitých technikách sběru dat a o naložení se získanými daty, popř. jejich archivací. 

Dále je třeba respektovat přání respondentů a zástupců zkoumaných organizací a dodržovat 

ujednané dohody. 

Zástupce každé organizace byl při prvotním telefonickém kontaktu informován o 

identitě výzkumníka a o účelu psané diplomové práce. Následně na základě dohody byly 

do organizace elektronicky zaslány bližší informace o diplomové práci, o technikách sběru 

dat a o způsobu naložení se získanými materiály. Tímto způsobem byl také získán souhlas 

zástupce organizace s provedením výzkumu a použití jeho výsledků v diplomové práci. 

Zástupci organizací byli ujištěni, že získaná data a poznatky budou sloužit pouze ke 

studijním účelům a nebudou za žádných okolností využity jinak. Každá organizace měla 

možnost požádat o dodatečné vysvětlení nebo o osobní seznámení se s výzkumníkem pro 

získání důvěryhodnosti.  

Každý dotazník OCAI obsahoval průvodní dopis, kde byl zvláště každému 

respondentovi objasněn účel výzkumu a způsob naložení se získanými daty. Dotazníky 

OCAI byly anonymní a zároveň anonymitu zajišťoval hromadný způsob distribuce a 

zpětného obdržení dotazníků
11

. Po dobu psaní diplomové práce byly dotazníky pečlivě 

archivovány a nebudou poskytnuty třetím osobám.  

Zástupce každé organizace byl informován o možnosti seznámit se s finální podobou 

diplomové práce a o možnosti práci připomínkovat a vyhradit si souhlas s jejím 

zveřejněním.  

                                                 
11

 Zde se jedná o anonymitu respondentů (neuvádění jejich jmen), ne anonymitu organizací. 
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6. Komerční organizace 

 

6.1 Obecně o školce 

 

Komerční školku představuje soukromá Mateřská škola Liška Bystrouška. Právní 

formou je společností s ručením omezeným. Byla založena v roce 2013 ještě pod názvem 

Creative Fox s.r.o. a v roce 2015 se přejmenovala na současnou Mateřskou školu Liška 

Bystrouška, s.r.o. Sídlo školky je v Klecanech u Zdib, což je cca 11 km od ostatních 

vybraných školek. Zakladatelkou školky je paní Barbora Procházková (roz. Lišková), která 

je zároveň jediným společníkem firmy a je také jedním ze dvou jednatelů školky. Druhým 

jednatelem je Milena Lišková (Veřejný rejstřík, 2012-2015a).  

Organizace funguje jako EKO školka a jesle, které poskytují klasickou denní péči o 

děti a zároveň jako Dětské centrum Liška Bystrouška, které rozšiřuje činnost organizace o 

zájmové kroužky pro děti, individuální hlídání dětí, pořádání narozeninových oslav a 

organizování víkendových a letních pobytových táborů (VZ LB, 2016). Cílem organizace 

je vyvolat v dětech zájem o přírodu, výchova k ekologii a umožnění jim pohybovat se co 

nejvíce na čerstvém vzduchu, to vše s vstřícným, individuálním a partnerským přístupem a 

s učením k zodpovědnosti, toleranci a vzájemné pomoci (VZ LB, 2016). „Spolu s jeho 

rodiči tak sdílíme společný cíl – šťastné dítě.“
12

  

Do mateřské školky jsou přijímány děti od dvou do sedmi let, přičemž je možné po 

vzájemné domluvě přijmout i mladší dítě. Děti jsou přijímány na základě stanovených 

kritérií, přednostně od nejstarších, na zbylá volná místa jsou pak přijímány děti mladší. 

Školka je výrazně ekologicky zaměřená. V přístupu k dětem kombinuje prvky lesní školky, 

Montessori metody a ekologického postoje k životu (VP LB,  2016). K uplatňování těchto 

metod přispívá možnost využívat velkou přilehlou zahradu, kde si děti přes den hrají, 

pěstují zde vlastní ovoce a zeleninu a je zde též výběh s poníky, o které se děti učí starat a 

na kterých se mohou projíždět. Kromě toho školka pořádá pravidelné tematické výlety do 

okolní přírody.  

Školka má stanovený roční vzdělávací program, který obsahuje „hlavní vzdělávací 

cíle, dílčí cíle, tematické okruhy a konkrétní jednotlivé aktivity, které se pak v praxi 

přizpůsobují počasí“ (VP LB, 2017). Na základě tohoto ročního programu si pak paní 

učitelky naplánují týdenní rozvrh, ve kterém stanoví konkrétní aktivity jednotlivých dní 

                                                 
12

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 26.4.2017 
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nadcházejícího týdne. Každý den má pevně stanovený průběh, v jehož rámci jsou každé 

dopoledne a odpoledne vyčleněné časové bloky na různé aktivity podle týdenního rozvrhu 

a aktuálního počasí.  

Školka je otevřena každý všední den od 7.30 do 17.30 hodin (ŠŘ LB,  2017).  

V rámci rozšiřujících služeb dětského centra je možné dohodnout i individuální hlídání 

mimo stanovenou otevírací dobu školky a to včetně večerního, nočního nebo víkendového 

hlídání (VZ LB, 2016). Cena školného se skládá z měsíčního paušálu a z denního školného, 

které se liší podle toho, kolik dní dítě skutečně odchodilo a jak dlouho ve školce ten který 

den pobylo. Pokud dítě chodilo do školky celý měsíc každý den od 7.30 do 17.30 činí 

školné na měsíc 5 600 Kč. Pro děti mladší tří let je cena odlišná, protože je stanovena jako 

cena jeslí a ne školky. Tato cena za jesle činí za stejných podmínek  9 000 Kč měsíčně. Ve 

školném jsou započítány pomůcky potřebné pro denní program, jízdy na poníkovi a další 

běžné aktivity, naopak neobsahuje nadstandardní a mimoškolní aktivity, např. dopravu a 

vstup na školních výletech (ŠŘ LB,  2017). Cena školného také nezahrnuje stravné, které 

se platí zvlášť a činí za jeden den 85 Kč. Jídlo dodává do školky externí firma. Školka má 

určitou filozofii stravování, která souvisí s jejím ekologickým zaměřením (VZ LB, 2016).  

Personální zajištění školky obstarává relativně malý, věkově spíše mladší a čistě 

ženský tým. Celkově jsou ve školce 4 osoby. Jednou je zakladatelka a jednatelka mateřské 

školy uvedená výše, druhou je ředitelka školky a současně učitelka, třetí je učitelkou 

v mateřské školce a poslední je učitelkou v jesličkách a působí také jako instruktorka 

jezdectví. První tři mají pedagogické vzdělání a poslední je vystudovaná zdravotní sestra. 

Níže uvedené Schéma 1., které popisuje organizační strukturu, je odvozené z pracovních 

pozic, nicméně všechny zaměstnankyně se podílejí na rozhodování o náplni činnosti 

školky a řízení je málo hierarchické (VZ LB, 2016). 
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Schéma 2. Organizační struktura Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací dostupných z:http://www.skolka-

bystrouska.cz/nas-tym.html. cit. 26.4.2017 

 

Kromě školky nabízí dětské centrum Liška Bystrouška rozšiřující činnosti určené 

dětem navštěvujícím tuto školku, dětem chodícím do jiné školky a některé aktivity 

zaměřené na rodiče i širokou veřejnost. Mezi tyto aktivity patří zájmové kroužky pro děti 

např. taneční kurz, jezdecký kurz, kurz herectví, kurz angličtiny, logopedie apod.; dále 

cvičení určené rodičům s dětmi a hodiny cvičení v přírodě pro dospělé (VZ LB, 2016). 

Dále mezi doplňkové činnosti patří plánování a organizace tematických narozeninových 

oslav pro děti, které mohou být pořádány buďto v areálu školky nebo na jiném zvoleném 

místě. V létě centrum pořádá příměstské tábory pro děti a to jak všeobecné, tak se 

sportovním nebo jezdeckým zaměřením (VZ LB, 2016). Centrum zajišťuje i individuální 

hlídání dětí, ať už v prostorách školky nebo u klientů doma. Toto hlídání může mít formu 

večerního, nočního nebo víkendového hlídání a je určené primárně pro děti, které školku 

navštěvují nebo navštěvovaly alespoň šest měsíců
13

. Protože tyto aktivity jsou nadstavbové 

a netýkají se striktně činnosti školky, nebudu se o nich dále rozepisovat a i v další analýze 

se budu soustředit jen na činnosti související se školkou.      

 

  

                                                 
13

 Dostupné z: http://www.skolka-bystrouska.cz/vecerni-nocni-hlidani.html. cit. 27.4.2017 
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6.2 Typ kultury podle dotazníku OCAI 

 

Z Mateřské školy Liška Bystrouška jsem obdržela vyplněné 3 dotazníky. Jeden od 

zakladatelky a současné jednatelky školky, jeden od ředitelky a jeden od zaměstnankyně – 

učitelky. Zakladatel organizace má významný podíl na formování organizační kultury, 

připravuje cíle a formuluje hodnoty organizace (Lukášová, 2010), ředitelka a učitelka se 

podílejí každodenním chodu a životě školky, včetně rozhodování o náplni vzdělávání, 

proto byly zahrnuty do dotazníkového šetření. Odpovědi byly zkontrolovány, jestli 

vyhovují základnímu požadavku, tj. jestli všechny položky byly vyplněny tak, aby dávaly 

dohromady 100 bodů. Tento požadavek byl u všech odpovědí splněn, body byly tedy 

správně rozděleny a všechny odpovědi mohly vstoupit do analýzy. Následuje nejprve popis 

jednotlivých dimenzí organizační kultury a poté celkového kulturního profilu organizace. 

 

Tab. 1. Dominantní rysy komerční org.                        Graf 1. Dominantní rysy komerční org. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                      Zdroj: Vlastní zpracování   

První dimenze charakterizuje dominantní rysy organizace. V této dimenzi je zcela 

dominantní klanová kultura, která je navíc také velmi silná (Tab. 1, Graf 1). V celkovém 

průměru získala více něž dvojnásobek součtu bodů všech ostatních kultur. Klanová kultura 

v této dimenzi také získala zdaleka největší skóre ve všech ostatních dimenzí. Na 

dominanci a velké síle této kultury se shodli všichni respondenti, přidělili klanové kultuře 

shodně mnohem více bodů než ostatním kulturám. Kongruence mezi respondenty je v této 

dimenzi vysoká. Dominantním rysem komerční organizace je tedy to, že je to přátelské 

místo, kde panuje rodinná atmosféra a lidé zde spolu sdílí i mnohé osobní věci. Ostatní 

typy kultur mají malé skóre, proto lze konstatovat, že jsou v organizaci přítomny jen velmi 

slabě a dominantní postavení klanové kultury je jediným charakteristickým rysem 

organizace.  
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Tab. 2. Vedení komerční org.                                            Graf 2. Vedení komerční org. 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                                             Zdroj: Vlastní zpracování   

Druhá dimenze popisuje vedení organizace. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 

vedoucí osoby v organizaci lze popsat na základě klanové kultury (Graf 2), která 

v průměru získala nejvíce bodů, tedy jako empatické, podporující, starostlivé a pečující o 

kolektiv. Klanová kultura ovšem není v této dimenzi moc silná a od kultury, která získala 

druhé největší skóre ji dělí jen 6 bodů (Tab. 2). Proto je možné konstatovat, že vedoucí 

osoby jsou také podnikatelsky zaměřené, inovativní a podporující riskování, což je 

charakteristické pro adhokratickou organizační kulturu. Nejmenší počet bodů získala v této 

dimenzi tržní kultura, vedoucí osoby podle výsledků šetření nejsou prakticky a 

pragmaticky zaměřené, progresivní a orientované na výsledky. Na převládajícím postavení 

klanové kultury v této dimenzi se shodli dva ze tří respondentů a všichni shodně přidělili 

nejmenší počet bodů tržní kultuře, kongruence mezi nimi je tedy spíše vyšší.  

 

Tab. 3. Řízení zaměstnanců v komerční org.           Graf 3. Řízení zaměstnanců v komerční org. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Další dimenzí organizační kultury je řízení zaměstnanců. V této dimenzi opět 

dominuje klanová kultura (Graf 3), řízení zaměstnanců je podle dotazníkového šetření 

charakterizováno týmovou prací, kolektivním rozhodováním a účastí všech na řízení. 

Klanová kultura je v této dimenzi silná a v průměru získala o více než 20 bodů více než 

hierarchická kultura, která je na druhé pozici (Tab. 3). Zdaleka nejméně bodů v této 

dimenzi získala tržní kultura, tedy takové řízení zaměstnanců, pro které je typická tvrdá 
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klanová 50 40 20 36,7 

adhokratická 40 20 30 30,0 

 tržní 5 10 20 11,7 

hierarchická 5 30 30 21,7 

3. Řízení zaměstnanců 

klanová 30 70 40 46,7 

adhokratická 10 10 50 23,3 

tržní 10 0 5 5,0 

hierarchická 50 20 5 25,0 
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Kladený důraz 

soupeřivost, vysoké požadavky a důraz na úspěch. Přestože v celkovém průměru je zde 

klanová kultura silná, jako dominantní ji označil pouze jeden respondent. Ze zbylých dvou 

jeden přidělil více bodů hierarchické kultuře a druhý adhokratické kultuře. Ovšem u obou 

získala klanová kultura druhý největší počet bodů. Všichni se shodli na nejmenším skóre 

pro tržní kulturu. Proto je v této dimenzi kongruence mezi respondenty střední až nižší. 

 

Tab. 4. Soudržnost komerční org.                                   Graf 4. Soudržnost komerční org. 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Čtvrtá dimenze se soustředí na soudržnost organizace. V celkovém průměru získaly 

stejný počet bodů klanová a adhokratická kultura (Tab. 4). Organizace tedy drží 

pohromadě stejnou měrou díky loajalitě, vzájemné důvěře a oddanosti k organizaci a také 

díky závazku k rozvoji a inovacím a snaze být špičkou v tom, co dělají. Ačkoliv v této 

dimenzi není jedna dominující kultura, od zbylých dvou kultur je dělí více než 20 bodů, 

proto lze říci, že klanová a adhokratická kultura jsou v dimenzi soudržnosti silné (Graf 4). 

Tržní a hierarchická kultura získaly obě málo bodů a jsou tedy slabé. Kongruence mezi 

jednotlivými respondenty je zde také relativně vysoká, ačkoliv pouze jeden z nich přidělil 

oběma zmíněným kulturám shodný počet bodů. Nicméně mezi respondenty panuje shoda o 

silném postavení klanové a adhokratické kultury a naopak o slabé pozici tržní a 

hierarchické kultury v této dimenzi.   

 

Tab. 5. Kladený důraz v komerční org.                         Graf 5. Kladený důraz ve komerční org. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   
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Další dimenze se zaměřuje na to, na co je v organizaci kladený důraz. Jak je patrné 

z dotazníkového šetření, v organizaci je především kladený důraz na hodnoty klanové 

organizační kultury (Tab. 5), což jsou osobní a profesní rozvoj, vysoká důvěra, otevřenost, 

participace a spolupráce. Klanové kultura je v této dimenzi nejen dominantní, ale také silná, 

v průměru získala polovinu všech bodů. Druhé největší skóre získaly hodnoty adhokratické 

kultury (Graf 5), v organizaci je také kladen důraz na získávání nových zdrojů, vytváření 

nových výzev, zkoušení nových věcí a hledání nových možností a příležitostí. Zdaleka 

nejmenší počet bodů obdržela v této dimenzi tržní kultura, pro kterou je typická 

soutěživost, úspěšné plnění úkolů, dosahování vysoké úrovně cílů a vítězství na trhu. 

V této dimenzi panuje vysoká kongruence mezi respondenty. Ačkoliv jeden přidělil více 

bodů adhokratické kultuře, i v jeho případě je bodový odstup klanové kultury jen velmi 

malý. Všichni respondenti se shodli na velmi nízkém skóre tržní kultury.  

 

Tab. 6. Kritéria úspěchu v komerční org.                     Graf 6. Kritéria úspěchu v komerční org. 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Poslední dimenze organizační kultury charakterizuje kritéria úspěchu v organizaci. 

V této dimenzi v celkovém průměru získaly shodné skóre klanová a hierarchická kultura. 

Ve zkoumané komerční organizaci je tedy úspěch definován shodně na základě rozvoje 

lidských zdrojů, týmové práce, oddanosti zaměstnanců, starostlivosti a péče o lidi, jako na 

základě spolehlivosti, včasného plnění úkolů a poskytování služeb s nízkými náklady. 

Kromě toho, že v této dimenzi není dominantní typ kultury, nejsou obě kultury s největším 

počtem bodů ani nijak silné, protože je od adhokratické kultury dělí jen necelých 7 bodů. 

Nejméně je úspěch definován podle tržní kultury (Graf 6), tedy vítězstvím na trhu a 

překonáním konkurence. V této dimenzi je kongruence mezi respondenty spíše nízká, 

shodli se pouze na nejmenším počtu bodů pro tržní kulturu.  
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Tab. 7. Celková kultura komerční org.                             Graf 7. Celková kultura komerční org. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  Zdroj: Vlastní zpracování   

Podle výsledků dotazníkového šetření je v celkovém kulturním profilu organizace 

zcela dominantní klanová organizační kultura (Graf 7), která získala téměř polovinu všech 

bodů (Tab. 7). Klanová kultura je také velmi silná, od adhokratické kultury ji dělí 20 bodů. 

Nejmenší celkové skóre získala tržní kultura a je v organizaci přítomná jen velmi slabě. 

Když porovnáme skóre jednotlivých respondentů, je vidět, že mezi nimi panuje velká 

kongruence a všichni vnímají svou organizaci poměrně stejně. Rozdíl mezi nimi je pouze 

v počtu bodů, které přidělili jednotlivým typům organizační kultury, přesto jejich pořadí je 

u všech respondentů stejné. Dominantní je v organizaci klanová kultura, která je pro dva 

respondenty navíc poměrně silná, na druhém místě je u všech adhokratická kultura, na 

třetím hierarchická kultura a nejslabší postavení má v organizaci podle všech tržní kultura.  

Kromě toho, že se respondenti shodnou na celkovém výsledku, také při porovnání 

jednotlivých dimenzí je jejich vzájemná kongruence střední až vyšší. Ve čtyřech dimenzích 

se poměrně shodli, nízkou kongruenci mezi nimi vykazují pouze dimenze kritérií úspěchu 

a řízení zaměstnanců. Přesto i v těchto dimenzích se shodli alespoň na nejnižším skóre. 

Z toho je možno usuzovat, že kultura organizace je pro všechny srozumitelná a dobře 

komunikovaná. Tato organizace má také relativně vysokou kongruenci mezi jednotlivými 

dimenzemi. Ve čtyřech dimenzích je dominantní a ve dvou získala stejný počet bodů jako 

jiný typ kultury (jednou adhokratická a jednou hierarchická). Proto je možno konstatovat, 

že tato komerční organizace je konzistentní ve své kultuře a jednotlivé dimenze jsou 

v relativním souladu.  

Na závěr shrnu, že zkoumaná komerční organizace má především silnou  a 

dominantní klanovou kulturu, do které občas pronikají prvky adhokratické a v menší míře 

také hierarchické kultury. Naopak nejméně přítomná je v této organizaci tržní kultura.            
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 klanová 48,5 51,7 38,3 46,2 
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6.3 Organizační kultura podle analýzy dokumentů 

 

Dotazník OCAI se zaměřuje na vnitřní organizační kulturu, tak, jak ji vnímají lidé 

patřící do organizace, zatímco dokumenty představují nejen artefakt organizační kultury, 

ale také obsahují důležité informace o organizaci a jejím chodu a o tom, jak jedná vůči 

vnějšímu prostředí. Nicméně i způsob, jakým je s dokumenty zacházeno, může ukazovat 

na určitý typ organizační kultury (Austin, Claassen, 2008). Tato komerční školka 

nezpřístupňuje téměř žádné dokumenty veřejnosti, jediný zdroj informací pro veřejnost a 

zároveň nástroj propagace jsou její webové stránky. Prakticky veškeré dokumenty tato 

organizace považuje za své know-how a z důvodu jeho ochrany mi byly poskytnuty pod 

podmínkou, že je ve své práci budu jen minimálně citovat, parafrázovat a jinak zveřejňovat 

jejich obsah. V rámci dodržení etiky výzkumu jsem s těmito podmínkami souhlasila a 

slíbila zachování diskrétnosti. Ovšem i tato překážka je určitým znakem organizační 

kultury. Důsledná ochrana know-how vychází z přesvědčení, že služby školky jsou 

unikátní, jedinečné, inovativní a přinášejí nový pohled na předškolní vzdělávání. To 

odpovídá dynamické, kreativní a inovativně zaměřené adhokratické kultuře s jejím 

důrazem na zkoušení nových věcí a hledání nových možností a příležitostí.  

V rámci popisu organizační kultury této organizace jsem analyzovala vzdělávací 

program a z něj vycházející měsíční přípravy vzdělávacích plánů od července 2016 do 

února 2017, školní řád, výroční zprávu za rok 2015, rozhovor se zakladatelkou organizace 

v časopise Baby Lamour a webové stránky. 

Organizace se sama prezentuje jako „tak trochu jiná mateřská školka“ (VZ LB, 

2016), která „nabízí rodičům a jejich dětem jistou formu alternativy“ (Rozhovor, 2013), 

což ukazuje na snahu odlišit se od „klasických“, především veřejných školek 

s všeobecným zaměřením a nabídnout něco navíc. Tato komerční organizace se ovšem 

vymezuje i proti podobným soukromým školkám, které poskytují služby nad rámec 

běžného vzdělávání: „Nechceme být jen jednou z mnoha soukromých školek, které nabízejí 

hodiny angličtiny. Chceme pro děti něco víc.“ (VZ LB, 2016). Snaha poskytnout jedinečné, 

unikátní a inovativní služby, které organizaci odlišují od konkurence, je znakem typickým 

pro adhokratickou organizační kulturu. To, co má tuto organizaci odlišit od ostatních je její 

přístup k dětem a specifické pojetí vzdělávací filozofie, která je popsána ve Vzdělávacím 

programu a Výroční zprávě.   

Vzdělávací program odpovídá s menšími úpravami Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro předškolní vzdělávání, který je schvalován Ministerstvem školství, mládeže 
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a tělovýchovy. Dané úpravy odpovídají převážně klanové a adhokratické organizační 

kultuře. Klanové charakteristiky jsou přítomné hlavně v cílech a hodnotách školky a 

metodách práce jejích zaměstnanců, např.: „Upřednostňujeme partnerský přístup k dětem, 

s učením k zodpovědnosti, toleranci a vzájemné pomoci.“ (VZ LB, 2016; VP LB, 2017). 

Kladení důrazu na dobré mezilidské vztahy a partnerství s klienty je charakteristické pro 

klanovou kulturu, stejně jako „vstřícný a individuální přístup k dětem“ (VZ LB, 2016). 

Hodnoty klanové kultury jako je osobní rozvoj, podporující a starostlivé vedení jsou 

přítomné v „děti podpoříme a motivujeme“ (VP LB, 2017). Deklarovaným cílem a zároveň 

heslem organizace je „Spolu s jeho rodiči tak sdílíme společný cíl – šťastné dítě.“ (VP LB, 

2017; VZ LB, 2016), kdy důraz na duševní pohodu a partnerství s rodiči podporuje obraz 

organizace jako přátelského až rodinného místa. Adhokratické charakteristiky jsou 

přítomné zejména ve formě vzdělávání, zaměření školky a její filozofii, které slouží jako 

nástroj odlišení od konkurence. Vzdělávací filozofie školky je založena na „kombinaci 

prvků lesní školky, Montessori metody a ekologického postoje k životu.“ (VP LB, 2017). 

Právě tuto filozofii organizace považuje za své know-how a je předmětem ochrany. Celý 

vzdělávací proces je environmentálně zaměřen a školka propaguje „ekologickou 

výchovu“ (VP LB, 2017; VZ LB, 2016). Děti se učí skrze vlastní prožitek a tím, že si věci 

vyzkouší relativně samostatně a na vlastní kůži: „pěstujeme vlastní zeleninu a ovoce“, 

„staráme se o drobné zvířectvo“, „v areálu máme dva poníky, se kterými jsme každý den 

v kontaktu“ (VZ LB, 2016; VP LB, 2017), včetně vyzkoušení si věcí, které se neučí v 

„běžných školkách“ jako je např.: pečení domácího chleba (VZ LB, 2016). Prvky lesní 

školky jsou také v  tom, že „Veškeré aktivity, jejichž charakter to umožní, se snažíme 

provozovat venku na čerstvém vzduchu“ (VZ LB, 2016). Montessori prvky dávají dětem 

svobodu, aby se samy rozhodly o tom, co chtějí dělat a co se ten den naučit: „Děti při 

příchodu do školky mají na výběr minimálně ze dvou směrů, kterým se chtějí během dne 

věnovat.“ (VP LB, 2017). To vše ukazuje na adhokratickou organizační kulturu, pro kterou 

je typické využívání nových metod práce, zkoušení nových příležitostí a možností. K této 

organizační kultuře také patří program na rozpoznání a rozvoj talentu u každého dítěte (VP 

LB, 2017).  

Ačkoliv je vzdělávací program psán poměrně formálně a obsahuje i znaky 

hierarchické kultury, jako je např. evaluace („školka realizuje vlastní průběžné 

vyhodnocování pedagogických činností, podmínek i organizace vzdělávání“ VP LB, 

2017), tyto znaky jsou povinnými náležitostmi programu, které si školka neupravovala, 

proto je nepovažuji za znak kultury této školky. Tento dokument je poměrně obecný 
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(„Roční motivační vzdělávací program naší EKO školky je zaměřen na pohybové, hudební 

a výtvarné aktivity, s úsilím o zdokonalení fyzické zdatnosti dětí, rozvoj jejich hrubé a 

jemné motoriky, tréninku paměti a rozvoji pohybových dovedností.“ VP LB, 2017) a 

stanovuje pouze tematické okruhy: „První se týká odpadů – odpadky třídíme, učíme se, jak 

se odpad likviduje, snažíme se recyklovat (…). Další okruh se týká vody, kdy děti učíme, 

kde se voda bere, jak s ní šetřit (…). Třetí okruh se týká prostředí – zkrášlujeme si zahradu, 

sázíme kytičky a zeleninu, (…).“ (VP LB, 2017). Konkrétní obsah vzdělávacímu programu 

dávají měsíční plány, které vypracovávají učitelky. Jeden plán vypracovává vždy jedna 

učitelka a po měsících se střídají (VZ LB, 2016). Tato relativně velká možnost 

zaměstnankyň utvářet náplň své práce a podílet se na rozhodování a chodu školky, 

představuje druh participativního řízení a je typická pro klanovou organizační kulturu. 

Zároveň tento systém dává učitelkám jistou svobodu tvorby, vyžaduje od nich kreativitu a 

zkoušení nových věcí a také jim za tvorbu plánu přiznává individuální odpovědnost. To je 

typické pro adhokratickou kulturu. Způsob, jakým jsou měsíční plány psané, i jejich vnější 

znaky a úprava odpovídají tomu, že nejsou určeny pro veřejnost, ale malému okruhu 

učitelek a celkově ukazují na přítomnost klanové kultury na pracovišti. Jsou neformální, 

obsahují zdrobnělá a nespisovná slova, domluvené zkratky, obrázky, osobní poznámky 

apod. (Měsíční přípravy, 2016-2017). Na jejich základě lze soudit, že vztahy mezi 

učitelkami jsou také neformální a přátelské.  

Organizace jako své přednosti vyzdvihuje „pohodovou atmosféru“, „individuální 

přístup“ a „útulné prostředí“ (VZ LB, 2016), které náležejí do klanové organizační kultury, 

a dále také „zdravou a vyváženou stravu“ a „ekologickou výchovu“ (VZ LB 2016), které 

jako jedinečné a inovativní náležejí k adhokratické kultuře, stejně jako zdůraznění „nového 

a moderního vybavení našeho centra“ (VZ LB, 2016). Školka se popisuje jako „oáza 

klidu“ (VZ LB, 2016), což je opět znakem klanové kultury.   

Školní řád ilustruje nakolik je organizace flexibilní nebo rigidní ve svých pravidlech 

a nakolik se běžné aktivity řídí předepsanými postupy. Ze všech zkoumaných organizací 

měla tato komerční školka školní řád nejkratší. Je určen rodičům, aby věděli, jak probíhá 

den ve školce. Je spíše informační, než že by skutečně obsahoval závazná pravidla. Pokud 

už obsahuje některá konkrétní pravidla, jsou tato pravidla flexibilní a je možno je 

přizpůsobit dle potřeby na základě individuální dohody, např.: „Školka je otevřena od 

pondělí do pátku od 7:30 – 17:30. Lze dohodnout i individuální čas mimo provozní dobu 

pro vyzvednutí dítěte“ (ŠŘ LB, 2017). Také denní program je stanoven jen orientačně, 

příchodem a odchodem dětí a rozdělen časem na jídlo. Čas mezi tím není strukturován a 



60 

 

odvíjí se podle aktuální situace a počasí: „07:30 - 09:00 Příchod dětí, ranní rozcvička; 

09:00 Dopolední svačinka; 09:30 - 11:00 Dopolední program - aktivity dle týdenního 

plánu; 11:30  Oběd; 12:00 - 14:30 Polední klid - odpolední spaní (děti, které již nespí, 

mají klidový režim); 14:45 Odpolední svačinka; 15:00 - 17:30 Odpolední program - 

aktivity dle týdenního plánu“ (ŠŘ LB, 2017). I přijímací řízení má sice jistá stanovená 

pravidla, ale ty jsou flexibilní (individuální termín zápisu: „kontaktujte ředitelku MŠ a 

domluvte si individuální termín“
14

; „Služby mateřské EKO školky a jeslí jsou pro děti ve 

věku od 2 - 7 let. Mladší děti po dohodě.“VZ LB, 2016) a také kritéria k přijetí jsou 

kombinací objektivních skutečností (věk, sourozenec ve školce) a subjektivních až 

intuitivních kritérii („vytvoření vyvážené skupiny“, „očekávání rodičů“ ŠŘ LB, 2017). 

Mnoho dalšího je také vyjednáváno ústně přímo s rodiči (např. co si přinést do školky na 

příští den Měsíční přípravy, 2016-2017). Tato absence závazných pravidel i u takového 

dokumentu, jako se školní řád, ukazuje na velmi malou přítomnost hierarchické kultury. 

Dynamika, flexibilita a adaptabilita jsou typické pro adhokratickou kulturu. Zároveň tento 

přístup ilustruje partnerský vztah s klienty (rodiči) a důraz na vyjednávání a konsenzus 

s nimi, což patří ke znakům klanové kulturu, jak bude popsáno dále.  

Jazyk dokumentů (výroční zpráva, školní řád, webové stránky) a jejich vnější forma 

reprezentuje klanovou organizační kulturu. Obsahují zdrobnělá slova, obrázky a o 

organizaci a jejích zaměstnancích se píše jako „my“ a „u nás“, např. „vypsali jsme termíny“, 

„nabízíme služby“, „pohlídáme“ (ŠŘ LB, 2017; VZ LB, 2016), „u nás na zahradě“
15

. Tato 

sdílená kolektivní identita, kdy se zaměstnanci organizace považují za součást celku a 

rodinné až domácké označení organizace „u nás“ ukazuje na klanovou organizační kulturu. 

Organizace jde ovšem ještě dál, protože ono „my“ není vztaženo pouze k zaměstnancům, 

ale i k dětem, které do „my“ zahrnuje např. „zahrada a sad, kde si hrajeme a tvoříme“ (VP 

LB, 2017), „Před spaním si pak čteme pohádky, vyprávíme, co jsme přes den prožili a 

všichni spíme pěkně pohromadě v jedné místnosti“ (VZ LB, 2016). Tím je ještě o krok 

rozšířeno kolektivní vědomí, kdy do „rodiny organizace“ kromě zaměstnanců patří i klienti. 

Přístup ke klientům je také důležitou charakteristikou organizační kultury. Vůči 

dětem školka výslovně deklaruje „partnerský přístup“ (VZ LB, 2016), který je typický pro 

klanovou organizační kulturu. Tento partnerský přístup není vidět jen k dětem, ale i 

vůči rodičům, když školka zdůrazňuje spolupráci s nimi na rozvoji jejich dětí („U každého 

dítěte se snažíme rozpoznat jeho talent, který chceme ve spolupráci s rodiči dále 

                                                 
14

 Dostupné z: http://www.skolka-bystrouska.cz/zapis-soukroma-skolka.html. cit. 28.4.2017 
15

 Dostupné z: http://www.skolka-bystrouska.cz/sluzby-detskeho-centra.html. cit. 28.4.2017 
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rozvíjet.“ VP LB, 2017) a i heslo školky není jen o zaměstnancích, ale zahrnuje i rodiče: 

„Spolu s jeho rodiči tak sdílíme společný cíl – šťastné dítě.“ (VZ LB, 2016). Z toho je vidět, 

že organizace je zahrnuje do své činnosti a výsledků je dosahováno ve spolupráci s klienty. 

Organizace rodiče také informuje o dětech formou „pravidelných a individuálních 

konzultací“
16

 a pořádá několikrát do roka akce, kterých se děti a rodiče zúčastňují 

společně
17

. Komerční školka je také jediná ze zkoumaných školek, která využívá pro 

komunikaci s klienty a prezentaci navenek sociální sítě. Tato vysoká adaptabilita a 

improvizace a využívání nových možností a technologií podporuje postavení adhokratické 

kultury v této školce.  

Kulturu organizace vytváří také její zaměstnanci a zakladatel. Na webových 

stránkách je profil každého zaměstnance, jeho stručný životopis a fotka s dětmi nebo 

z dovolené, která působí jako vytržená z rodinného alba
18

. Tato snaha přiblížit učitelky 

klientům a neformální duch jejich představení jsou znakem klanové kultury. Také důvod 

zakladatelky organizace k založení školky je zčásti klanový „pozitivní vztah 

k dětem“ (Rozhovor, 2013) a zčásti adhokratická snaha o „založení tak trošku jiné mateřské 

školy“ (Rozhovor, 2013). Podobně jsou na tom cíle školky, jak si je stanovila zakladatelka, 

které jsou „práce v kolektivu a respekt k ostatním“ (klanová kultura) a „posílení 

samostatnosti a nalezení vztahu k přírodě“ (adhokratická kultura)(Rozhovor, 2013). Stejně 

tak prohlášení „Doufám, že se vašim dětem bude u nás líbit a najdou v našem centru 

spoustu nového poznání, zábavy, inspirace a prožijí spolu s námi mnoho šťastných 

chvil.“ (Rozhovor, 2013), se skládá z hodnot klanových (zábava, šťastné chvíle) a 

adhokratických (poznání, inspirace). Zakladatelka také připouští, že záměrně omezují 

kapacitu, aby si školka mohla udržet přístup, který si na počátku stanovila (Rozhovor, 

2013). Z toho je vidět, že klanová i adhokratická kultura byly přítomné už při založení 

organizace a jsou do jisté míry cíleně vytvářené a udržované. 

Pro klanovou kulturu je také příznačné provázání s místní komunitou, což je u školky 

patrné v oblasti stravování, kdy odebírá čerstvé pečivo a zeleninu od lokálních producentů 

(VZ LB, 2016). Na webových stránkách jsou v malé míře znát i znaky typické pro tržní 

kulturu, jako je vyzkoušení produktu předem („Vyzkoušejte služby naší školičky! 

Pohlídáme vám vaše dítko 2 hodiny zcela zdarma“
19

) nebo slevy na další služby školky 

(„Slevy při využití dalších služeb našeho centra - zájmové kroužky, narozeninové oslavy, 

                                                 
16

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 28.4.2017 
17

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 28.4.2017 
18

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/nas-tym.html. cit. 28.4.2017 
19

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/2-hodiny-zdarma.html. cit. 28.4.2017 
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víkendové a letní pobyty, apod.“
20

) a dokonce slevy nesouvisející s nabízenými službami 

(„Klienti naší školky mají mimo jiné 5 % slevu ve spřáteleném autoservisu a lakovně 

INFAMY CAR.“
21

). Znakem na pomezí tržní a hierarchické kultury je důraz na kvalitu a 

odbornost, což se ve školce projevuje mj. ve zdůrazňování „kvalitních a kvalifikovaných 

pedagogů“ (VZ LB, 2016). Hierarchická kultura je zastoupena minimálně, pokud vůbec.  

Z analýzy dokumentů vyplývá, že komerční mateřská školka má přítomnou jak 

klanovou, tak adhokratickou organizační kulturu, které uplatňuje zároveň. Přesto svou 

jedinečnou konkurenční výhodu vidí spíše v adhokratických hodnotách, které jsou také 

nejvíce propagované a reprezentované vůči vnějšímu prostředí a klientům. Adhokratické 

hodnoty se zaměřují na inovace, zkoušení nových možností a přístupů k činnosti a 

experimentování. Ačkoliv jsou charakteristiky klanové kultury, jako je důraz na mezilidské 

vztahy, přátelskost, neformálnost a důvěra, nepochybně také potřebné a v předškolním 

vzdělávání žádoucí, neslouží dostatečně k odlišení této školky od jiných. Tržní organizační 

kultura je v organizaci přítomná jen velmi málo, a to jen navenek ve využívání některých 

marketingových technik k zaujmutí klientů. V analyzovaných dokumentech nebyla téměř 

vůbec znát hierarchická organizační kultura.  

 

6.4 Organizační kultura komerční organizace 

 

Podle výsledků dotazníků OCAI je ve zkoumané komerční organizaci nejsilnější 

klanová organizační kultura. To je fakt, na kterém se jednoznačně shodli všichni 

zaměstnanci. Nicméně z analýzy dokumentů vyplývá také zřetelná přítomnost 

adhokratické kultury, která je v dokumentech zastoupena ve vzdělávací filozofii, cílech, 

výuce a je nejvíce zdůrazňovaná v propagačních a jiných materiálech. V dotaznících OCAI 

sice adhokratická kultura získala druhý největší počet bodů po klanové kultuře, ale bodový 

rozdíl mezi těmito dvěma kulturami je značný a rozhodně v organizaci nepůsobí stejně 

silně, oproti tomu, jak by bylo možno usoudit z dokumentů, kdy jsou hodnoty těchto dvou 

typů kultur prezentovány zároveň. Cameron a Quinn (2011: 73) naznačují, že takováto 

nejednoznačnost může být dána nesrozumitelností organizační kultury pro zaměstnance 

nebo dokonce určitým pokrytectvím, kdy organizace něco jiného hlásá a něco jiného dělá. 

Tento druh přetvářky navenek by měl vyvolávat pro zaměstnance komplikace, nepohodlí a 
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 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 28.4.2017 
21

 Dostupné z:  http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 28.4.2017 
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stížnosti (Demir, Unnu, Erturk, 2011). Přesto všichni zaměstnanci vnímají shodně hlavní 

charakteristiku své organizace jako přátelské až rodinné prostředí, kde se cítí dobře a kde 

je o ně pečováno. Také v jednotlivých dimenzích panuje mezi nimi shoda, vnímají tedy 

svou organizaci podobně a proto nelze říci, že by pro ně kultura jejich organizace byla 

nesrozumitelná nebo nejasná. Tato diskrepance jde ovšem vysvětlit i jinak. Adhokratickou 

kulturu, která je znát z dokumentů, vnáší do prostředí školky především její filozofie a 

celkový přístup ke vzdělání, který byl vymyšlen zakladatelkou a současnou jednatelkou 

školky, která je také hlavním tvůrcem dokumentů a komunikuje s veřejností 

prostřednictvím informací na webových stránkách. Zatímco příjemné a nestresující 

prostředí pro děti se snaží vytvořit všechny školky (viz kap. 8), specifický přístup a 

kurikulum je právě to, co odlišuje tuto organizaci od ostatních. Proto se v dokumentech 

snaží vyzdvihnout právě toto, aby cílila na specifický druh klientů, kteří nejsou spokojeni 

s klasickým přístupem k předškolnímu vzdělávaní. Naopak respondenti dotazníku vnímají 

spíše atmosféru při každodenních činnostech a navzájem mezi sebou. Filozofie školky jim 

připadá jako součást práce a nijak ji nereflektují. To, co jim přijde podstatné, jsou vztahy 

mezi nimi a směrem k dětem a příjemné pracovní prostředí.  

Jak dotazníky, tak analýza dokumentů se shodovala ve velmi malé přítomnosti tržní a 

hierarchické kultury. Na základě těchto poznatků jsem sestavila kulturní profil této školky. 

Organizace je přátelské  a uvolněné prostředí, jsou jako rozšířená rodina, vnímají se 

jako součást  celku, mají silné skupinové vědomí „my“ a jsou své organizaci loajální. 

Organizace je flexibilně zaměřená, snadno se přizpůsobuje na neočekávané situace a 

individuální požadavky. Vztahy na pracovišti a komunikace mezi zaměstnanci je 

neformální. Důraz je kladen na mezilidské vztahy, vzájemnou důvěru, spolupráci, 

solidaritu, konsenzus a respekt k individualitě. Tyto hodnoty jsou zaměstnanci široce 

sdílené a jsou jim oddáni. Organizace je participativní, zaměstnanci jsou zapojováni do 

činnosti organizace. Vedoucí osoby jsou empatičtí vizionáři, podporují zaměstnance ve 

vlastní iniciativě, kreativitě a přicházení s novými nápady a možnostmi. Klienti jsou 

vnímáni jako partneři, pro organizaci je důležité udržovat s nimi dobré a přátelské vztahy a 

zároveň jim nabídnou unikátní, originální a inovativní služby, které vyhovují jejich přáním 

a požadavkům. Organizace je zaměřená na budoucnost, snaží se přicházet s novými 

alternativami v rámci svého odvětví, nebojí se experimentovat, ovšem se zachováním 

prověřených výhod a očekávání od tohoto druhu organizace. 

V komerční firmě, která je právní formou společností s ručením omezením, by se 

dala očekávat spíše tržní organizační kultura, která je ale ve zkoumané organizaci téměř 
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nepřítomná, jak je patrné z toho, že v dotaznících získala zdaleka nejméně bodů a 

v dokumentech je reprezentována pouze prostřednictvím marketingových nástrojů 

k podpoře prodeje. Na druhou stranu vzhledem k malému kolektivu zaměstnanců je 

pochopitelné, že se zde vyvinuly spíše neformální a přátelské vztahy, které jsou typické 

pro klanovou kulturu (Cameron, Quinn, 2011). Navíc předškolní vzdělávání jako 

zaměstnání přitahuje určitý typ lidí, kteří nejsou tolik zaměření na kariérní postup a 

soupeřivost, ale vnímají svou práci spíše jako poslání a jde jim o klidné a nestresové 

prostředí. Vzhledem ke vzdělání a motivaci zaměstnanců lze usoudit na vliv kultury 

povolání (Hofstede, Hofstede, 2010). Demografická situace v této geografické oblasti, kdy 

je mnoho malých dětí a je trvalý nedostatek míst v mateřských školkách, nevytváří příliš 

konkurenční prostředí, kdy by se organizace musely předhánět ve snaze o získání klientů, 

proto není pro organizaci tolik důležitá konkurenceschopnost a vedoucí pozice na trhu, 

které jsou typické pro tržní organizační kulturu. Vzhledem k tomu, že se tato školka snaží 

o jakýsi alternativní přístup k předškolnímu vzdělávání založený na ekologické a 

Montessori filozofii, je také pochopitelná celkem silná pozice adhokratické kultury, která 

klade důraz na inovace, nové způsoby řešení věcí a poskytování jedinečných služeb. S 

přítomností adhokratické kultury může souviset i skutečnost, že se jedná o mladou 

organizaci, která má jen pár let historie. Podle Camerona a Quinna (2011) mají nové 

organizace snahu vytvářet si právě adhokratickou a klanovou kulturu, které odpovídají 

počáteční dynamické fázi života organizace, kdy jsou ustálené způsoby dělání věcí teprve 

vytvářeny a reakce na různé situace jsou zatím spíše improvizované a přátelská atmosféra a 

neformální vztahy slouží k přitáhnutí nových zaměstnanců. Také mladší personální 

kolektiv by měl podle teorie (Cameron, Quinn, 2011) upřednostňovat dynamiku a inovace 

před stabilitou a jistotou.  

V následujících kapitolách vypracuji kulturní profily veřejné a neziskové organizace 

a následně je srovnám, abych odhalila jejich podobnosti a rozdíly.  
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7. Veřejná organizace 

 

7.1 Obecně o školce 

 

Jako státní, resp. veřejná školka, byla vybrána Mateřská škola Dr. E. Beneše. Tato 

školka je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Kralupy nad Vltavou 

(Město Kralupy, 2016). Školka se skládá z celkem tří budov, které se všechny nacházejí 

v jedné městské části, asi 250 metrů od sebe. Hlavní budovou je Barevná školka, která 

funguje od roku 1964. Zde je umístěno oficiální sídlo školky a také její jednotné vedení. 

Prvním detašovaným pracovištěm je školka U Šípkové Růženky, která je nejstarší, 

v provozu je od roku 1947. Druhým detašovaným pracovištěm je školka nazvaná 

Sedmikrásky. Dlouhou dobu fungovaly tyto budovy jako samostatné školky, ale v roce 

2010 se spojily pod jednotný název a jednotné vedení (VZ EB, 2017 : 3-4).  

Cílem mateřské školky je péče o všestranný rozvoj dítěte v souladu se zdravým 

životním stylem a s přihlédnutím k jeho bezpečnosti, dále zvládnutí dovedností v oblasti 

sebeobsluhy, komunikace, hygieny a respektování pravidel a také poskytnutí příležitosti 

poznat své vlohy, schopnosti a předpoklady a rozvíjet je (ŠVP EB, 2017: 8). Tyto cíle mají 

být realizovány tak, aby léta, která v této školce děti stráví, patřila k nejhezčím
22

. Prioritou 

organizace je, aby se zde děti cítily dobře a chodily do této školky rády
23

. 

Do mateřské školky jsou přijímány děti od 3 do 6 let, které bydlí ve spádové oblasti. 

Celkem má školka kapacitu 250 dětí, které jsou rozmístěny v deseti třídách (ŠVP EB, 

2017: 5). Při přihlašování mají přednost starší děti, které mají povinnou předškolní 

docházku. Třídy jsou jak věkově homogenní (Barevná školka, U Šípkové Růženky), tak 

věkově heterogenní (Sedmikrásky). Školka Sedmikrásky přijímá i děti se zdravotním 

postižením a snaží se je integrovat do kolektivu.  Například ve školním roce 2015/2016 

docházelo do školky 5 dětí, které měly fyzické i duševní postižení (VZ EB, 2017: 6). Na 

zajištění vhodného prostředí pro tyto děti školka spolupracuje s lékařskými a 

psychologickými odborníky.  

Školka má vlastní pravidelně aktualizovaný školní vzdělávací program „Hrajeme si 

celý rok“. Podle něj má školka standardní, spíše všeobecné zaměření a staví na 

Rogersovské psychologii a důrazu na zdravý životní styl a vzdělávání k bezpečnosti (ŠVP EB, 
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 Dostupné z: http://www.msbenese.cz/stranka-barevna-skolka-22. cit. 11.4.2017 
23

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-u-sipkove-ruzenky-20 . cit. 11.4.2017 
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2017: 7). Školka se snaží propojit hru a vzdělávání a především předškolní děti jsou 

systematicky vedeny k dovednostem potřebným v základní škole. Školní vzdělávací program 

má čtyři bloky, rozlišené podle ročního období. Každý blok má stanovené cíle a výstupy, které 

se dělí na pět okruhů: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a 

konečně dítě a svět (ŠVP EB, 2017: 29-30). Tyto bloky se dále člení na měsíční témata, která 

mají stanovené nabídky aktivit a činností v oblasti literatury, písní, pohybových her a 

výtvarných činností. Podle měsíčních témat pak učitelky připravují denní program pro 

jednotlivé třídy, které by měly zohledňovat potřeby dětí v konkrétní třídě (ŠVP EB, 2017: 27). 

Naplňování cílů školního vzdělávacího programu podléhá vnitřnímu hodnocení a evaluaci 

(ŠVP EB, 2017: 57).     

Kromě činností vyplývajících ze školního vzdělávacího programu poskytuje školka 

nadstandardní aktivity, mezi které patří plavecký výcvik, výuka angličtiny, cvičení a 

rodinné dílny (MŠ Dr. E. Beneše, 2016). Dále školka pořádá různé výlety (planetárium, 

ZOO, výstava vláčků, divadlo, kino, apod.), besídky, výstavy, dětí hrají divadlo, zpívají, 

atd. Takovýchto zvláštních akcí je přibližně 50 za školní rok (VZ EB, 2017: 8-9).   

Otevírací doba školky je každý všední den od 6.00 do 17.00 hodin. Každý den má 

stanovený časový rámec, který se přizpůsobuje podle aktuálního denního programu a 

počasí. Snahou je, aby děti co největší část dne trávily venku (ŠVP EB, 2017: 15-16). Ve 

veřejné školce se neplatí školné, přesto existuje poplatek za předškolní vzdělávání. Tento 

poplatek činí měsíčně 600 Kč. Zvláště se platí stravné, také 600 Kč měsíčně. V případě, že 

dítě má odklad školní docházky (tj. je mu 7 a více let), je stravné 640 Kč. Každá budova 

školky má vlastní kuchyň i jídelnu. Dále se platí jednou za půl roku 1000 Kč jako 

příspěvek do fondu Spolku rodičů a přátel mateřské školy (MŠ Dr. E. Beneše, 2016).      

Školka Dr. E. Beneše má ze všech zkoumaných školek nejvíce personálu. Celkem 

má 34 zaměstnanců, z toho 20 pedagogů. Čtrnáct pedagogů má středoškolské vzdělání, pět 

je vysokoškolsky vzdělaných (3 v magisterském a 2 v bakalářském studiu) a 1 učitelka má 

VOŠ (MŠ Dr. E. Beneše, 2016). Učitelky mají povinnost se několikrát ročně vzdělávat a 

doplňovat si kvalifikaci. Všechny pedagogické pracovníky tvoří pouze ženy. Školka 

spolupracuje s pedagogickými školami a poskytuje místo pro odbornou praxi budoucím 

učitelkám. Organizační struktura školky je uvedena na Schématu 1. 
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Schéma 3. Organizační struktura MŠ Dr. E. Beneše  

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle informací dostupných z: 

http://www.msbenese.cz/stranka-kontakty-13. cit. 11.4.2017 

 

Školka je zapojena do několika programů. Spolupracuje s Jihočeskou univerzitou 

v rámci OP-VVV na projektu čtenářské pregramotnosti (VZ EB, 2017: 12). Při 

stanovování potřeb rodičů a dětí a dalšího vzdělávání pracovníků spolupracuje s Místní 

akční skupinou, se kterou také pořádá přednášky (MŠ Dr. E. Beneše, 2016). Protože každá 

budova má vlastní zahradu, školka je zapojena do projektu Ministerstva životního prostředí 

EVVO
24

. V rámci koncepce EVVO se děti vzdělávají v environmentální a ekologické 

oblasti a přírodovědné gramotnosti. Každá budova má plán využití své zahrady tak, aby si 

děti např. zkusily vypěstovat své bylinky, postavily krmítka pro různé živočichy a naučily 

se ohleduplnosti k přírodě (MŠ Dr. E. Beneše,  2016).  
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7.2 Typ kultury podle dotazníku OCAI 

 

Požádala jsem Mateřskou školu Dr. E. Beneše o vyplnění 3 dotazníků. Požadované 

dotazníky se mi všechny vrátily vyplněné. Jeden dotazník jsem obdržela od ředitelky této 

organizace a zbylé dva od učitelek. Tyto učitelky jsou z jedné budovy, pracují tedy spolu. 

Všechny dotazníky byly poté zkontrolovány, jestli byl dodržen základní požadavek na 

vyplnění a každá tabulka dává dohromady 100 bodů. Protože všechny byly korektně 

vyplněné, přistoupila jsem k jejich analýze. Níže jsou popsány nejprve jednotlivé dimenze 

organizační kultury a dále pak celkový kulturní profil organizace. 

 

Tab. 8. Dominantní rysy veřejné org.                            Graf 8. Dominantní rysy veřejné org. 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                      Zdroj: Vlastní zpracování   

První dimenzí jsou dominantní rysy organizace. V této dimenzi získaly největší počet 

bodů rysy klanové kultury (Tab. 8, Graf 8). Klanová kultura je v této dimenzi nejen 

dominantní, ale také silná, celkově získala více než dvojnásobek bodů kteréhokoli jiného 

typu kultury. Dominantním rysem veřejné organizace je tedy to, že se jedná o přátelské 

místo, kde panuje téměř rodinná atmosféra a lidé spolu sdílí i mnohé osobní věci. Shodné 

skóre mají adhokratická a hierarchická kultura, nejmenší počet bodů v celkovém průměru 

získala tržní kultura, kterou od nich ovšem dělí pouze 3 body. Proto je možné konstatovat, 

že tyto tři typy organizační kultury jsou v této dimenzi relativně slabé. Na dominanci 

klanové kultury v této dimenzi se shodli všichni respondenti. Nicméně se neshodli na 

postavení ostatních typů kultur. Zatímco jeden respondent přidělil hierarchické kultuře 

zdaleka nejmenší počet bodů, od zbylých dvou získala hierarchická kultura druhý největší 

počet bodů. Proto kongruence mezi respondenty v této dimenzi je spíše střední až nižší.   
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Tab. 9. Vedení veřejné org.                                         Graf 9. Vedení veřejné org. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                           Zdroj: Vlastní zpracování   

Druhá dimenze se týká vedení organizace. V celkovém průměru má největší skóre 

klanová kultura (Tab. 9), vedoucí osoby jsou podle dotazníkového šetření empatické, 

podporující, pečující o kolektiv a starostlivé. Druhý největší počet bodů má v této dimenzi 

hierarchická kultura, kterou od klanové kultury dělí necelých 7 bodů. Proto lze vedoucí 

osoby v organizaci podle respondentů také popsat jako zaměřené na koordinaci, správnou 

organizaci práce a hladký a efektivní provoz. Nejmenší skóre v této dimenzi získala 

adhokratická kultura (Graf 9), vedoucí osoby tedy nejsou příliš podnikatelsky zaměřené, 

inovativní a podporující riskování. V dimenzi popisující vedení organizace panuje mezi 

respondenty relativně nízká kongruence. Neshodli se v převládající kultuře, ačkoliv u 

všech jsou klanová a hierarchická kultura na prvních dvou místech. Nicméně se shodli na 

nejmenším počtu bodů pro adhokratickou kulturu.  

 

Tab. 10. Řízení zaměstnanců ve veřejné org.            Graf 10. Řízení zaměstnanců ve veřejné org. 

   

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

V kontrastu k předchozí dimenzi, v této dimenzi popisující řízení zaměstnanců je 

dominantní adhokratická kultura (Tab. 10, Graf 10). Řízení zaměstnanců je podle 

dotazníkového šetření charakterizováno individuální ochotou vzít na sebe odpovědnost, 

inovacemi, svobodou a jedinečností. Na druhé pozici s velkým bodových odstupem 

skončilo hierarchické řízení zaměstnanců, pro které je typická jistota práce, konformita, 

předvídatelnost a stabilita ve vztazích. Ovšem zdaleka nejméně bodů ze všech dimenzí zde 
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má tržní kultura, která získala pouhé 3 body. Pro tuto organizaci tedy podle respondentů 

není charakteristická tvrdá soupeřivost mezi zaměstnanci, vysoké požadavky a důraz na 

úspěch. Na tom se shodli všichni respondenti, stejně jako na dominantní pozici 

adhokratické kultury, tato dimenze proto vykazuje vysokou kongruenci mezi respondenty, 

kteří řízení zaměstnanců v organizaci vnímají podobně.  

 

Tab. 11. Soudržnost veřejné org.                                   Graf 11. Soudržnost veřejné org. 

   

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, tmelem organizace jsou především formální 

pravidla a nařízení, která jsou typická pro hierarchickou kulturu. Ta je v dimenzi popisující 

soudržnost organizace zcela dominantní a také velmi silná (Tab. 11). Celkově získala více 

jak polovinu všech bodů. Dimenze soudržnosti organizace je ovládána hierarchickou 

kulturou, ostatní typy kultur jsou zde spíše slabé (Graf 11). Společně podobný počet bodů 

v této dimenzi získaly klanová a tržní kultura, ovšem zdaleka nejméně má adhokratická 

kultura, tedy závazek k rozvoji a inovacím. V této dimenzi panuje vysoká kongruence mezi 

jednotlivými respondenty, kteří shodně přidělili nejvyšší počet bodů hierarchické kultuře a 

nejmenší adhokratické kultuře.  

 

Tab. 12. Kladený důraz v veřejné org.                          Graf 12. Kladený důraz ve veřejné org. 

   

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Další dimenze popisuje, na co je v organizaci kladen důraz. Největší důraz podle 

výsledků dotazníkového šetření je v této organizaci kladen na stálost, stabilitu, efektivitu, 

kontrolu a plynulý provoz, což jsou hodnoty hierarchické kultury (Tab. 12, Graf 12). 
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Hierarchická kultura je v této dimenzi dominantní a relativně silná. S odstupem 20 bodů 

skončily na druhém místě hodnoty klanové kultury, tedy důvěra, otevřenost, participace a 

spolupráce, a jen s malým rozdílem jsou za nimi adhokratické hodnoty získávání nových 

zdrojů a vytváření nových výzev. Opět s velkým rozdílem nejméně bodů získaly hodnoty 

tržní kultury, v organizaci tedy není kladen důraz na soutěživost, dosahování vysoké 

úrovně cílů a vítězství na trhu. Také v této dimenzi se respondenti shodli jak na 

dominantním typu kulturu, tak na nejslabším typu kultury a je mezi nimi vysoká 

kongruence.  

 

Tab. 13. Kritéria úspěchu ve veřejné org.                      Graf 13. Kritéria úspěchu ve veřejné org. 

   

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Poslední dimenzí jsou kritéria úspěchu. Jak je patrné z výsledků dotazníků (Tab. 13), 

úspěch je v této organizaci definován na základě rozvoje lidských zdrojů, týmové práce, 

oddanosti zaměstnanců, starostlivosti a péče o lidi, tedy podle klanové kultury, která je 

v této dimenzi dominantní (Graf 13). Ve srovnání s ostatními typy kultur je klanová 

kultura v této dimenzi také relativně silná. S velkým rozdílem více než 20 bodů je pak 

v organizaci úspěch definován podle hierarchické kultury, na základě spolehlivosti a 

včasného plnění úkolů. Nejméně bodů v této dimenzi získala tržní kultura, tedy definování 

úspěchu jako vítězství na trhu a překonání konkurence. Na tom se shodli všichni 

respondenti a kongruence mezi nimi je v této dimenzi opět vysoká.  

 

Tab. 14. Celková kultura veřejné org.                             Graf 14. Celková kultura veřejné org. 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   
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  Podle výsledků dotazníkového šetření veřejná školka ve své kultuře kombinuje a 

vyvažuje klanovou a hierarchickou kulturu, které v celkovém průměru dělí zanedbatelných 

pět desetin bodu (Tab. 14). Obě tyto kultury jsou v organizaci stejně přítomné a organizace 

tedy nemá dominantní typ organizační kultury (Graf 14). Nicméně tento celkový výsledek 

je podobný pouze jednomu respondentovi, u kterého jsou klanová a hierarchická kultura 

přibližně stejně silné. U jiného respondenta je nejsilnější klanová kultura, zatímco podle 

druhého převládá v organizaci hierarchická kultura. Na třetím místě se stejným počtem 

bodů u všech respondentů umístila adhokratická organizační kultura a nejméně je v této 

organizaci přítomná tržní kultura, a to jak v celkovém průměru, tak u jednotlivých 

respondentů. Ačkoliv kongruence mezi respondenty na celkovém profilu organizační 

kultury veřejné organizace je střední, panuje mezi nimi relativně vysoká kongruence u 

jednotlivých dimenzí. U čtyř ze šesti dimenzí je kongruence mezi nim vysoká, jediná 

dimenze, kde se respondenti neshodnou, je dimenze týkající se vedení organizace.  

 Ačkoliv v celkovém kulturním profilu organizace nemá dominantní kulturu a 

klanová a hierarchická kultura jsou v ní stejně silné, při pohledu na jednotlivé dimenze je 

vidět, že každá dimenze je ovládána jednou převažující kulturou. Neplatí tedy, že by 

školka v jednotlivých dimenzích kombinovala více kultur najednou (s výjimkou dimenze 

vedení organizace), ale v každé dimenzi jsou dominantní prvky jen jedné kultury. Nicméně 

jednotlivé dimenze se od sebe velmi liší a to v konečném důsledku tvoří onen výše 

zmíněný mix organizačních kultur. 

 

7.3 Organizační kultura podle analýzy dokumentů 

 

Dotazník OCAI se zaměřuje hlavně na vnitřní kulturu organizace, tak jak ji pociťují 

zaměstnanci. Dokumenty představují materiální artefakty organizační kultury (Schein, 

2010). Jako takové obsahují explicitní vyjádření hodnot, cílů a přesvědčení prezentovaná 

v dané organizaci vůči vnějšímu prostředí. Analyzované dokumenty veřejné organizace 

nemají, na rozdíl od podobných dokumentů neziskové a tržní organizace, ani tak 

propagační účel, ale jsou spíše nástrojem kontroly nejen od veřejnosti, ale především od 

zřizovatele a dalších státních orgánů. Mnohé dokumenty jsou také zveřejňovány povinně 

v rámci svobodného přístupu k informacím, proto jsou především informativní a reportují 

o událostech, projektech a dalších důležitých věcech, které organizace považuje za 

relevantní. V této organizaci byly analyzovány tyto dokumenty: Výroční zpráva za školní 
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rok 2015/2016, školní řád, vzdělávací program „Hrajeme si celý rok“, dokument popisující 

filozofii vzdělávání „Hra a učení – dvě strany jedné mince předškolního vzdělávání“, 

dokument „Mámo, táto…“ a webové stránky organizace.  

Jako první bude analyzována Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Výroční 

zpráva je jedním z povinně zveřejňovaných dokumentů a slouží především pro státní úřady 

jako druh kontroly, méně pak pro klienty či pro propagační účely. To se odrazilo i na její 

formě. Výroční zpráva obsahuje pouze text, případně tabulky, žádné obrázky, příběhy nebo 

citace, které by ji přiblížily čtenáři. Také jazyk, kterým je psána, je velmi oficiální, úřední a 

neosobní, např.: „Město je spolehlivým garantem rozvoje předškolního vzdělávání a 

Mateřská škola Dr. E. Beneše má jeho plnou podporu a stojí na předním místě jeho zájmu, 

čímž konkrétně naplňuje vzdělávací politiku státu.“ (VZ EB, 2017: 11). Text výroční 

zprávy je strohý, obsahuje pouze nezbytné informace, přesná čísla a statistiky, např. počet 

zaměstnanců uváděný v přepočtených úvazcích na desetinná místa: „Celkový počet 

zaměstnanců mateřské školy, tzv. fyzický je 34. Z toho 20 pedagogů (fyzicky) – 

přepočtených 19,30,1 asistent pedagoga – přepočtený 0,312, 6 provozní zaměstnanců 

(fyzicky) – přepočtených 6,64 a 8 zaměstnanců školní jídelny (fyzicky) – přepočtených – 

6,84.“ (VZ EB, 2017: 5), někdy i odborné výrazy a citace zákonů: „V rámci ustanovení 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, osvobodila mateřská škola od úplaty zákonné zástupce dětí, 

kteří pobírali sociální příplatky, dávky pomoci v hmotné nouzi – 2 děti celoročně. (VZ EB, 

2017: 12). Informace jsou často předkládány ve formě tabulek nebo seznamu, např. 

vzdělávací kurzy učitelek obsahující jméno, budovu a třídu učitelky, název, místo a datum 

absolvovaného kurzu (VZ EB, 2017: 10), nebo seznam kdo ukončil pracovní poměr a 

z jakého důvodu a kdo byl přijat na jeho místo (VZ EB, 2017: 15). Také v odkazování na 

konkrétní pedagogy je neosobní, když výroční zpráva o nich referuje jako o „pí.uč. 

Bc./Mgr/…“ (VZ EB, 2017: passim). Všechny tyto zmíněné znaky výroční zprávy jsou 

naprosto typické pro hierarchickou organizační kulturu.  

Přesto lze v obsahu výroční zprávy najít i hodnoty a charakteristiky klanové 

organizační kultury. V úvodu se vyzdvihuje „příjemné a klidné prostředí“, „rodinné 

prostředí s malým kolektivem zaměstnanců“ (VZ EB, 2017: 3), které odpovídá klanové 

kultuře, stejně jako heslo školky „Všichni jsme tu kamarádi, a proto se máme rádi“ (VZ 

EB, 2017: 4). Pro tu je také charakteristická péče o zaměstnance a oceňování jejich práce a 

oddanosti, což je vidět v pojmenování jednoho pracoviště „U Šípkové Růženky“ na počest 
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30. výročí působení školnice stejného jména (VZ EB, 2017: 3). Jako poměrně stará 

organizace taky vyzdvihuje svou historii a tradici (VZ EB, 2017: 3-4), což je opět typické 

pro klanovou kulturu. Podobně je to s koncepcí školy, jejímž „sjednocujícím prvkem se 

stala komunikace: Mluvit, vyjadřovat své pocity, potřeby a přání, být slyšen, ale i učit se 

naslouchat druhému. Otevřené, přátelské a komunikativní prostředí změnilo atmosféru 

školy“ (VZ EB, 2017: 7). Celkově je tedy tato výroční zpráva kombinací hierarchické a 

klanové organizační kultury.  

Posláním organizace je „Vytvářet pro děti vstřícné, estetické a podnětné prostředí. 

Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí ve 

skupině vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování 

individuálních potřeb a zájmů. Respektovat a podporovat charakteristický duševní vývoj 

předškolních dětí, posilovat a povzbuzovat jejich sebedůvěru, rozvíjíme kladné citové 

vztahy, protože to vše je základem duševní pohody a vyrovnané osobnosti.“ (ŠVP EB, 

2017: 25). Vstřícné prostředí, důraz na individualitu a pohodu a mezilidské vztahy náleží 

do klanové kultury, zatímco podnětné prostředí a rozvíjení sebedůvěry odpovídá spíše 

adhokratické kultuře. Také dlouhodobý cíl školky patří do klanové kultury, např.: „Za 

dlouhá léta existence školy se všechny její zaměstnankyně vždy snažily, aby léta, která zde 

děti strávily, patřila k těm nejhezčím.“
25

, „Naší prioritou bylo, je a bude, aby se zde děti 

cítily dobře a chodily do naší školky rády.“ (VZ EB, 2017:4).  

Typ organizační kultury je rozeznáván také podle flexibility nebo kontroly a míry 

rigidity pravidel. To nejlépe ilustruje Školní řád platný od 1. ledna 2017. Školní řád je 

poměrně dlouhý (17 stran) a je opět psán velmi formálním, strohým jazykem 

v jednotlivých bodech a s citacemi zákona, jak dokládá výňatek z kritérií přijímání dětí: 

„d) při přijímání dětí, pro které je předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, povinné, může mateřská škola přijmout i dítě, 

které se nepodrobilo pravidelnému očkování a ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní, 

či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace“ (ŠŘ EB, 2017: 5). Těmito 

psanými pravidly jsou ošetřeny snad všechny události a situace, které ve školce mohou 

nastat. Zároveň jsou tato pravidla rigidní a v zásadě nepřipouští možnost odchylky „Rodiče 

respektují uzamykání vchodu v 8.00 hodin z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.00 

hodin (budova U Jeslí) a v 17,00 hodin (budovy E. Beneše a J. Holuba) z důvodu ukončení 

provozu. Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ.“ (ŠŘ EB, 2017: 10). Školní řád 

                                                 
25

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-barevna-skolka-22. cit. 20.4.2017 
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není zaměřen pouze navenek, tedy směrem k rodičům, ale také dovnitř, když určuje 

pravidla, kterými se musí řídit učitelky a sama organizace jako zaměstnavatel (ŠŘ EB, 

2017: 7-8). Na mnoho věcí jsou předepsány dlouhé postup a procesy, některá rozhodnutí a 

činnosti podléhají schvalovacímu procesu od nadřízených nebo ředitelky školky. Formální 

strukturu ilustruje také hierarchie pracovních pozic, od nejvýše postavené ředitelky, přes 

její zástupkyni, vedoucí jednotlivých pracovišť, nadřízených pracovnic a podřízených 

zaměstnankyň (ŠŘ ED, 2017: 8). Mezi povinnosti učitelek patří poměrně rozsáhlé vedení 

dokumentace a pořizování záznamů a evidence o různých událostech (např. evidence úrazů, 

poučení dětí o bezpečnosti, komu předat dítě, apod.; ŠŘ EB, 2017). Uvedené znaky ukazují 

jednoznačně na hierarchickou organizační kulturu, která je typická formálními pravidly a 

nařízeními, které ovládají život v organizaci. Podobně hierarchický je formální způsob 

označování rodičů dětí jako „zákonných zástupců“ a učitelek jako „pedagogických 

zaměstnanců/pracovníků“ (ŠŘ EB, 2017). Na mnoho dalších aktivit podepisují rodiče se 

školkou dodatečné smlouvy: „Organizace předplaveckého výcviku se řídí pravidly, která 

stanoví Plavecký klub Kralupy nad Vltavou, viz smlouva o provádění plavecké výuky.“ (ŠŘ 

EB, 2017: 11). Také časový rámec dne je poměrně značně strukturovaný a nabízí jen málo 

prostoru pro improvizaci: 

 „8.30 - 8.45 hygiena, přesnídávka 

 8.45 - 9.30 řízené vzdělávací činnosti, individuální péče, volné hrové činnosti 

 9.30 – 10.00 příprava na pobyt venku - pobyt venku.“  (ŠŘ EB, 2017:11) 

Ačkoliv tedy celkově představuje školní řád artefakt hierarchické kultury, nese i občasné 

zmínky o klanových prvcích. Například děti mají právo na „bezpečné a přátelské 

prostředí“, „být respektováno a vyslechnuto“, „mít vlastní názor“(ŠŘ EB, 2017: 6), 

učitelky se mohou „vyjadřovat a navrhovat změny provozu a své práce“ (ŠŘ EB, 2017: 8), 

což ukazuje alespoň částečně na participační řízení, dále mají povinnost dbát na mezilidské 

vztahy tím, že vytváří „příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a 

dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci“ (ŠŘ EB, 2017: 8) a mj. vedou děti „ke 

kamarádství, ohleduplnosti a toleranci“ (ŠŘ EB, 2017: 16). Tyto hodnoty se shodují 

s hodnotami klanové organizační kultury, které jsou zaměřené na dobré mezilidské vztahy 

a příjemné a přátelské prostředí.    

Výchovně-vzdělávací filozofii školky vysvětluje dokument „Hra a učení – dvě strany 

jedné mince předškolního vzdělávání“. Tento dokument ukazuje přístup k dětem na 

základě kombinace adhokratické a hierarchické kultury a má v sobě i prvky kultury 

klanové. Adhokratickou kulturu reprezentuje „hra“, která je „samostatná, tvořivá s prvky 
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experimentování“ (Hra a učení, 2017), a která představuje „spontánní, nahodilé 

učení“ (Hra a učení, 2017), kdy děti jsou iniciátoři a tvůrci, hra vychází zevnitř a 

podporuje tak angažovanost a aktivitu. Hra je pak doplněna o „situační učení“, které je 

„promyšlené a předem naplánované a připravené“ a kde učitelka vystupuje jako 

„organizátor a regulátor“ (Hra a učení, 2017) a představuje intervenci zvenčí, což značí 

hierarchickou organizační kulturu. Prvky klanové kultury jsou přítomné ve zdůraznění 

„vlastního tempa a individuality dítěte“ (Hra a učení, 2017), kontaktu s vrstevníky a 

týmové práce při řešení problémů, empatie (Hra a učení, 2017) a ve skutečnosti, že 

dokument je doplněn o vyjádření názorů dětí na hru a učení, jak formou dotazníku, tak 

přímými citacemi dětí, např.: „Líbí se mi tady, protože si můžu hrát 

s kamarády.“ (Veronika, 6 let; Hra a učení, 2017), „Číslice budeme potřebovat ve škole, 

abychom mohli říkat věci s písmenky.“ Matěj, 5 let; Hra a učení, 2017). 

Tato filozofie se pak konkrétně projevuje ve školním vzdělávacím programu 

„Hrajeme si celý rok“, který „vyjadřuje identitu mateřské školy, její hodnotovou orientaci, 

obsahové, formální a metodické priority její práce“ (ŠVP EB, 2017: 5). Dokument je opět 

především kombinací klanové a hierarchické kultury, prvky jiných kultur je objevují pouze 

výjimečně. Úprava, jazyk a vnější znaky dokumentu jsou ryze hierarchické se svou 

formalitou, odosobněním a odbornými výrazy, např.: „Doporučení pedagogicko-

psychologické poradny k reedukaci diagnostikovaných obtíží“ (ŠVP EB, 2017: 12). 

Explicitně vyjadřované hodnoty a postoje jsou spíše klanové. Školka je popisována jako 

„citově vyrovnané prostředí plné radostných aktivit, zábavy a nových objevů“ (ŠVP EB, 

2017: 7), orientuje se na „individuální přístup“ (ŠVP EB, 2017: 7) a dětem osvojuje 

hodnoty jako „přátelství, solidaritu, obětavost, povinnost vůči ostatním“ (ŠVP EB, 2017: 

6). Ačkoliv dětem vštěpuje také hodnoty typicky tržní – „soutěživost, konkurenci a 

prestiž“ (ŠVP EB, 2017: 6) – tyto hodnoty se odvíjejí spíše od celkového zaměření 

společnosti a hodnot potřebných pro děti v budoucnosti, než že by vyjadřovaly hodnoty 

této školky. Cíle programu, tedy to, co by se dítě mělo naučit, jsou opět kombinací klanové 

a hierarchické kultury. Klanová kultura je vidět např. v pozitivních mezilidských vztazích, 

hodnotách tolerance, mírového řešení konfliktů, empatie, respektu k odlišnostem a 

etického chování; pro ilustraci: „Hlavním cílem mateřské školy je, aby se v ní děti i 

zaměstnanci cítili spokojeně. Děti i dospělí vzájemně respektují své potřeby a mají 

rovnocenné postavení. Pedagogický styl všech učitelů je empatický, vstřícný a 

komunikativní. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra a tolerance“ (ŠVP EB, 2017: 11).  

Hierarchická kultura se pak promítá do vedení dětí k respektování pravidel a norem, 
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„správného“ způsobu dělání věcí, smyslu pro povinnost a hodnot konformních s hodnotami 

celé společnosti, např.: „Dále se mateřská škola věnuje rozvoji (…) etických norem jako je 

pozdravit, požádat, poděkovat, respektovat pokyny, rozlišovat komunikaci s dospělým a 

vrstevníkem.“ (ŠVP EB, 2017: 8) Hierarchická kultura je přítomná i v hesle soužití ve 

školce „Pokud nebudeme dodržovat pravidla, nebude se nám ve školce dobře dařit.“ (ŠVP 

EB, 2017: 16). V malé míře se objevují také adhokratické hodnoty jako kreativita, vlastní 

iniciativa, experimentování a podnětnost prostředí. Ačkoliv je denní časový rámec popsaný 

jako „pružný a přizpůsobuje se podle potřeby a plánů každodenních programů a 

činností“ (ŠVP EB, 2017: 16), ve srovnání s ostatními zkoumanými školkami je mnohem 

více strukturovaný. Program klade důraz na odpovědnostní a kontrolní funkci učitelek, na 

dodržování pravidel, předpisů a pokynů nadřízených, což odpovídá hierarchické kultuře: „ 

Každý pedagog: 

 je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí, 

 dbá, aby si děti hrály klidně, jejich hru sleduje, předchází konfliktům, 

 nedovoluje nosit dětem do MŠ nebezpečné předměty a hračky, 

 nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jinými 

pracovníky školy“ (ŠVP EB, 2017: 20-21) 

Oproti tomu mají možnost vyjadřovat se k chodu školy, „tvoří jeden tým“ a jejich 

spolupráce je založena na „vzájemné komunikaci, důvěře, respektu, toleranci“ (ŠVP EB, 

2017: 21), které jsou typické pro klanovou kulturu. Rozpor mezi explicitními a 

implicitními hodnotami lze najít u náplně vzdělávacího programu. Při vytváření 

konkrétního třídního programu učitelkami program explicitně zdůrazňuje jejich 

zplnomocnění k „vyhledání nových možností, nápadů a námětů“, vlastní iniciativu, 

„tvořivou improvizaci a pružné reagování na okamžitou situaci“ (ŠVP EB, 2017: 26), tedy 

hodnoty charakterizující adhokratickou kulturu. Nicméně při pohledu na předepsané 

tematické okruhy je vidět, že každý týden má předepsané téma, v jehož rámci je 

předložena jakási vzdělávací nabídka, rozdělená na literární texty, písně, pohybové hry a 

výtvarné činnosti. V každé sekci je pak na výběr mezi 2-5 konkrétními knihami, 

písničkami, hrami, atd. jako příklad uvádím vzdělávací nabídku pro první týden v únoru: 

„literární texty – J. Čapek – Jak pejsek s kočičkou pekli dort; Císařův pekař a pekařův 

císař; písně – Zpíváme si celý den – při hře, práci, před spaním -opakování známých textů 

písní; pohybové hry – Hrajeme si na ježky a sněhuláky; výtvarné činnosti – výroba kostýmů 

a doplňků pro námětové hry“ (ŠVP EB, 2017: 43). Každý měsíc má předepsané činnosti, 
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které se musí stihnout a u každého bloku (podzim, zima, jaro, léto) jsou stanoveny cíle, 

které se na konci bloku kontrolují formou výstupů (co už dítě umí/mělo by umět). Takto 

nastavený systém neposkytuje mnoho prostoru pro kreativitu a vlastní iniciativu učitelek, a 

proto je v rozporu s deklarovanými hodnotami ve skutečnosti spíše hierarchický. Na závěr 

školního vzdělávacího programu je uveden postup, pravidla a časový plán evaluace a 

vnitřního hodnocení vzdělávacího procesu (ŠVP EB, 2017: 57-59). Evaluace a 

vyhodnocování práce je nástrojem typickým pro hierarchickou organizační kulturu.  

 O organizační kultuře vypovídá také vztah s klienty, resp. s rodiči nebo zákonnými 

zástupci dětí. Zde jsou ovšem některé deklarované hodnoty v kontrastu. Rodiče jsou 

popsáni jako partneři, kteří mohou přicházet s vlastními nápady (VZ EB, 2017), což 

ukazuje na klanovou organizační kulturu. Ačkoliv ale školka výslovně uvádí partnerský 

vztah s rodiči, ale na jiném místě označuje učitelky jako odborníky, se kterými rodiče mají 

konfrontovat svůj (implicitně amatérský) výchovný styl: „Dítě pobývá v mateřské škole 

převážnou část dne a přináší si z ní nové způsoby komunikace a sociálních vztahů, kterými 

ovlivňuje svou rodinu. Rodič nebo zákonných zástupce tak má příležitost konfrontovat svůj 

výchovný styl s názory odborníků.“ (ŠVP EB, 2017: 7). Partnerství je typické pro klanovou 

kulturu, naopak vztah odborník-amatér je nevyrovnaný a náleží spíše do hierarchické 

kultury. Každé pracoviště má samostatně zřízen Spolek rodičů a přátel mateřské školy. 

Tento způsob angažování rodičů do chodu školky je znakem klanové kultury, zároveň ale 

jsou na webových stránkách u každého spolku zveřejněny stanovy a zápisy z valné 

hromady. Taková formalita a přesné vedení dokumentace je typické pro hierarchickou 

kulturu. Od roku 2017 se také „mohou pedagogové a rodiče neformálně setkávat při kávě 

nebo čaji“
26

, což spadá spíše do klanové kultury.  

Organizace na svých stránkách informuje o projektech, výzkumech a sítích, do 

kterých je zapojena
27

, kdy mnoho z těchto projektů přináší inovace a vytváří nové 

možnosti předškolního vzdělávání, proto patří do adhokratické kultury. Na druhou stranu o 

každém projektu je zde opět velké množství dokumentace, včetně projektového záměru, 

zápisů ze schůzek a v každé fázi je pořízena zpráva o stavu realizace projektu, tedy je 

v tom přítomná hierarchická kultura. Hierarchická kultura je vidět i z jiných sekcí 

webových stánek, které obsahují především různé dokumenty obsahující informace, ale 

také pravidla pro rodiče i děti, předepsané postupy (např. jak postupovat při podávání 

                                                 
26

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-aktuality-4.cit. 20.4.2017 
27

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-projekty-27;  http://www.msbenese.cz/stranka-centrum-

kolegialni-podpory-30cit. 20.4.2017 
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stížností, žádosti o informace), standardy bezpečnosti, apod. Většina těchto dokumentů je 

psána neosobním, oficiálním jazykem, obsahuje formální až odborné výrazy („hrové 

činnosti“
28

) a často v rozkazovacím způsobu, např.: „Zvykejte  dítě  na  odloučení“, 

„Opravujte dítětem nesrozumitelně vyslovovaná slova“
29

. Výjimkou je dokument Mámo, 

táto, budu chodit do školky!, který je psán z pohledu dítěte a obsahuje dětskou slovní 

zásobu a zdrobnělé výrazy, proto by patřil spíše do klanové kultury, např. „Jsem-li 

nemocný, patřím do postýlky“
30

 . 

Na základě analýzy výše uvedených dokumentů je možné konstatovat, že školka Dr. 

E. Beneše má jak hierarchickou, tak klanovou organizační kulturu. Hierarchická kultura je 

přítomná především ve vnější formě, jazyku a úpravě dokumentů, který je formální, 

odosobněný a strohý, a také ve velkém množství předepsaných pravidel a postupů, kterými 

se školka řídí. Naopak klanová kultura se dá vyčíst z obsahu těchto dokumentů a klanové 

hodnoty a prvky, jako je důvěra, přátelské prostředí a respektování individuality, jsou také 

nejvíce deklarované navenek. V některých dokumentech jsou ve školce znát i prvky 

adhokratické kultury, protože školka se snaží přicházet s novými nápady a vylepšovat 

předškolní vzdělávání, ovšem i tyto prvky jsou zatížené přesnými postupy a reportováním. 

Prakticky vůbec se ve školce neobjevují prvky tržní organizační kultury. 

 

7.4 Organizační kultura veřejné organizace 

 

Z dotazníkového šetření a analýzy dokumentů vyplývá, že zkoumaná veřejná 

organizace kombinuje hierarchickou a klanovou organizační kulturu. Tyto dvě kultury jsou 

v organizaci přibližně stejně silné. Můžeme zde nalézt i některé prvky adhokratické kultury, 

ovšem pouze v poměrně malé míře. Nejméně je v organizaci zastoupena tržní kultura. Na 

kombinaci hierarchické a klanové kultury se shodují obě uplatněné výzkumné metody, jak 

dotazník OCAI, tak analýza dokumentů. Přesto nejsou v organizaci obě kultury 

uplatňovány zároveň v každé dimenzi organizační kultury. Jednotlivé dimenze dotazníku 

OCAI se od sebe velmi liší, dalo by se říci, že každá dimenze je ovládána jedním kulturním 

typem, nekombinuje v sobě zároveň více typů kultur. Podle Camerona a Quinna (2011: 73-

75) může nesoulad mezi jednotlivými aspekty organizační kultury vyvolávat komplikace, 

                                                 
28

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-aktuality-4.cit. 20.4.2017 
29

 Dostupné z: http://www.msbenese.cz/soubor-trinactero-budouciho-materskoskolacka-43-.pdf.cit. 

20.4.2017 
30

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/soubor-mamo-tato-48-.pdf.cit. 20.4.2017 
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nejasnosti, neporozumění členů organizace jejich roli, zaměření a cílům této organizace, 

což v konečném důsledku podrývá jejich práci, protože každý člen se soustředí na něco 

jiného a jejich akce mohou být až protichůdné. To ovšem není případ zkoumané školky. 

Tím, že se respondenti víceméně shodli v kultuře, která ovládá jednotlivé dimenze, ukazují, 

že vidí a chápou kulturu své školky stejně a nedochází zde k nejasnostem. Kultura veřejné 

školky tedy systematicky využívá přednosti a výhody obou kultur v jednotlivých oblastech. 

To se projevilo také během analýzy dokumentů, kdy se od sebe daly odlišit znaky 

hierarchické kultury, které byly patrné spíše z vnějších znaků a jazyka dokumentů, 

z množství pravidel a postupů, které ovládají vnitřní chod školky, a znaků klanové kultury, 

které jsou artikulované,  explicitní a cíleně vytvářené. Z toho je možné odvodit kulturní 

profil této veřejné organizace. 

Organizace je především silně vnitřně zaměřená. Prostředí organizace je přátelské, 

panuje tu téměř rodinná atmosféra plná vzájemné důvěry, zaměstnanci spolupracují, jsou 

organizaci oddáni a mohou svými nápady přispět k vylepšení chodu organizace a 

poskytovaných služeb. Zároveň je na ně kladena značná odpovědnost. Zodpovědnost není 

důležitá pouze pro zaměstnance, ale také pro celou organizaci, proto podléhá pravidelné 

kontrole a evaluaci. Důležité jsou zde mezilidské vztahy, a to jak mezi zaměstnanci, tak 

směrem k zákazníkům. Stejně tak je cílem organizace starostlivost a péče o zaměstnance i 

klienty. Vedoucí osoby v organizaci jsou empatické, starostlivé a pečují o kolektiv, 

organizují práci tak, aby vše hladce fungovalo, monitorují práci zaměstnanců a kontrolují 

správný chod organizace. V organizaci existuje spousta formálních nařízení, pravidel a 

postupů činnosti, které drží organizaci pohromadě, zajišťují v organizaci pořádek, eliminují 

neočekávané situace a zajišťují tak relativní stálost a stabilitu. Proto je na jejich 

prosazování a dodržování kladen velký důraz. 

Státní, resp. veřejné instituce jsou prototypem hierarchické kultury (Hyánek, 2011; 

Cameron, Quinn, 2011). Školka tedy ve své organizační kultuře vyvažuje charakteristiky 

své právní formy s požadavky odvětví, ve kterém působí. Podle analýzy dokumentů se zdá, 

že v „zákulisí“ školky, kde se to týká jen zaměstnanců, je převládající spíše  hierarchická 

kultura a školka je strukturována jako typická byrokracie (např. jasné povinnosti 

zaměstnanců, vedení evidence, formální postupy, evaluace, atd.). Naopak tam, kde se to 

dotýká dětí, převládá spíše klanová kultura (přátelské prostředí ve třídách, hodnoty dětem 

vštěpované, přístup učitelek k dětem, atd.). Jiná je tedy kultura organizace uvnitř, kde spíše 

odpovídá formálnosti veřejnému úřadu a jiná je navenek, kde je vůči dětem a popř. 

rodičům přátelská a rodinná. Tato školka má ze všech také největší počet zaměstnanců a 
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nejsložitější strukturu s třemi oddělenými pracovišti, a proto je logické, že potřebuje psaná 

jednotná pravidla a postupy, aby je mohla úspěšně řídit a poskytovala stejně kvalitní služby 

na všech pracovištích. Hierarchičnost školky také podporuje její dlouhá historie. Podle 

Camerona a Quinna (2011: 53-54) čím je organizace starší, tím více se v ní konzervují 

pravidla a postupy, stávají se rigidnějšími a jedinými „správnými“. V důsledku toho, že 

školka je veřejnou organizací, která je přímo odpovědná externím osobám ve vedení města 

a nepřímo i všem daňovým poplatníkům (Hyánek, 2011), v adhokratické kultuře skóruje 

nejméně u výroků, které obsahují pojmy jako risk nebo riskování. Přesto to neznamená, že 

by se školka bránila novinkám nebo se nesnažila o neustálé zlepšování. Důkazem je 

zapojení se do projektů třetích stran a také přicházení s vlastními projekty a nápady, jak 

lépe využít své kapacity a zlepšit pobyt dětí ve školce
31

. Ačkoliv je v organizaci mnoho 

předepsaných postupů a pravidel, zaměstnanci by měli v jejich rámci přicházet se stále 

novými nápady, případně tyto daná pravidla flexibilně přizpůsobovat konkrétní třídě nebo 

potřebám konkrétních dětí.  

 

  

                                                 
31

 Např. viz informace dostupné z: http://www.msbenese.cz/stranka-projekty-27; 

http://www.msbenese.cz/stranka-vzdelavani-3; http://www.msbenese.cz/stranka-centrum-kolegialni-

podpory-30. cit. 22.4.2017  
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8. Nezisková organizace 

 

8.1 Obecně o školce 

 

Jako nezisková školka byla vybrána AZ školka v Kralupech nad Vltavou. Tato 

školka patří pod organizaci Centrum D8, jejíž právní forma je obecně prospěšná společnost. 

AZ školka byla založena v roce 2011 v rámci činnosti občanského sdružení AZ Centrum 

paní Evou Klesovou. Koncem roku 2013 se toto občanské sdružení sloučilo s podobným 

občanským sdružením v Roudnici nad Labem a následně se tato sloučená organizace 

transformovala na Centrum D8 o.p.s. (VZ AZ, 2015). Zakladatelkami Centra D8 jsou 

zakladatelky původních občanských sdružení, které dodnes v organizaci působí, jedna jako 

ředitelka organizace a druhá má své místo ve správní radě (Veřejný rejstřík, 2012-2015b). 

Sídlo celé organizace Centrum D8 je v Roudnici nad Labem, ale AZ školka je umístěna 

v Kralupech nad Vltavou.  

Organizace Centrum D8 zastřešuje celkem tři programy – Centrum Matýsek a 

Mondea Centrum v Roudnici nad Labem a AZ Centrum v Kralupech nad Vltavou. 

Všechny programy jsou zaměřené na děti a mladistvé, na pomoc ohroženým rodinám, na 

volnočasové aktivity, osobní rozvoj a vzdělávání (VZ AZ, 2014). V rámci AZ Centra 

funguje i AZ školka jako jedna z jeho aktivit. Dalšími aktivitami AZ Centra jsou zájmové 

kroužky pro děti, organizace letních příměstských táborů, pohybové a jiné kurzy pro 

dospělé, psychoterapeutická poradna a zprostředkování pěstounské péče
32

. Pro lepší 

pochopení pozice AZ školky v takto rozvětvené organizaci níže uvádím schéma 

organizační struktury Centra D8 o.p.s. 

 

  

                                                 
32

 Dostupné z: http://az.centrumd8.cz/. cit. 11.4.2017 
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Schéma 4. Organizační struktura Centra D8 o.p.s. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Centrum D8, 2016 (Výroční zpráva za rok 2015: 4) 

 

Posláním organizace je podporovat vzdělávání a osobní rozvoj všech generací a 

pomáhat ohroženým rodinám, dětem a mládeži (VZ AZ, 2015: 4). Cílovými skupinami 

jsou rodiny s dětmi, těhotné ženy, rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, děti a mládež od 

6 do 26 let, partneři, senioři,veřejnost (VZ AZ, 2015: 4). Cílem organizace je „propojení 

jednotlivých generací a na základě tvořivosti tak umožnit jedné generaci, aby inspirovala 

tu druhou“
33

.  

Do mateřské školky jsou přijímány děti od 1,5 roku do 6 let. Školka je všeobecně 

zaměřená, nevychází z žádné specifické vzdělávací filozofie, přesto se snaží být určitou 

„alternativou“ ke klasickým mateřským školkám. Každý týden má stanovené nějaké téma, 

které odpovídá ročnímu období nebo významným událostem, které se váží k tomuto týdnu. 

                                                 
33

 Dostupné z ˂ http://az.centrumd8.cz/o-nas/˃. [cit. 8. 4. 2017] 
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Na základě týdenního tématu jsou naplánovány pohybové, výtvarné, hudební a vzdělávací 

aktivity, které se uskutečňují v jednotlivé dny podle aktuálního počasí
34

. Každý den má 

stanovený pevný a pravidelný program, v rámci tohoto programu jsou vyčleněné dopolední 

a odpolední časové úseky, během nichž probíhají různé aktivity vycházející z týdenního 

tématu. Každý den zároveň zahrnuje pobyt venku, ať už formou procházky po okolí nebo 

hraním si na přilehlé zahradě mateřské školky (PŘ AZ, 2016).  

AZ školka je otevřená každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin, ovšem na základě 

individuální dohody je možné vyzvedávat dítě až do 17.00, v naléhavých případech i poté 

(PŘ AZ, 2016). Každé hlídání nad rámec otvírací doby je zpoplatněno a pokud není dítě 

vyzvednuto do konce otvírací doby bez předchozí domluvy, školka může dokonce 

informovat policii (PŘ AZ, 2016). Cena školného je stanovena jako paušální částka za 

měsíc a liší se podle počtu dní a hodin v jednotlivých dnech strávených ve školce. Pokud 

dítě chodí do školky pět dní v týdnu a je zde každý den devět hodin (tj. od otvírací doby do 

zavírací doby) pak za měsíc zaplatí 4 900 Kč (AZ Centrum, 2017). Tato cena pro rok 2017 

je výrazně nižší než roky před tím, kdy za 40 hodin v týdnu činilo školné 7 150 Kč 

měsíčně. Cena se snížila kvůli finanční podpoře získané od Ministerstva práce a sociálních 

věcí z Evropského sociálního fondu
35

. Školka poskytuje slevu pro sourozence dětí, které už 

do AZ školky chodí nebo chodily. Školné zahrnuje pomůcky pro denní aktivity, vybavení 

školky a hygienické potřeby, naopak v ceně není stravné. Cena stravného na jeden den činí 

59 Kč. Jídlo zajišťuje kuchyně MŠ a ZŠ Třebízského (patřící městu Kralupy nad Vltavou), 

která je v sousedství AZ školky a odtud se denně dováží (PŘ AZ, 2016). Protože školka je 

součástí obecně prospěšné společnosti, příležitostně využívá i finančních prostředků 

typických pro neziskové organizace – individuální a firemní dárcovství a dobrovolnictví. 

AZ Centrum je možno finančně podpořit v dlouhodobé veřejné sbírce a konkrétně školce 

byly věnovány hračky od Nadačního fondu VEOLIA a v rámci firemního dobrovolnictví 

se angažují Středočeské vodárny a.s. (VZ AZ, 2015).  

Personál školky je málo početný a tvoří ho výhradně ženy. Chod AZ školky 

zajišťují čtyři osoby. První je vedoucí školky, která se ovšem podílí i na pedagogické 

činnosti, druhou osobou je zástupkyně vedoucí a současně učitelka a poslední osobou 

pracující konkrétně ve školce je asistentka pedagoga. Tyto učitelky mají pedagogické a 

zdravotnické vzdělání. Částečně se na činnosti AZ školky podílí ještě recepční a 

administrativní pracovnice, která tuto funkci vykonává jak pro školku, tak pro ostatní 

                                                 
34

 Dostupné z: http://az.centrumd8.cz/tydenni-temata-skolky/. cit. 11.4.2017 
35

 Dostupné z:  http://az.centrumd8.cz/az-skolka/. cit. 11.4.2017 
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aktivity AZ Centra (VZ AZ, 2015). Na činnost AZ školky také dohlíží ředitelka celé 

organizace Centrum D8, která za tím účelem přibližně jednou za dva týdny dojíždí do 

Kralup z Roudnice.  

V následující analýze se budu soustředit spíše na AZ školku, z důvodu široké 

působnosti a odlišnosti aktivit pouze výjimečně zahrnu do uvažované organizační kultury i 

hodnoty a cíle celého Centra D8.  

 

8.2 Typ kultury podle dotazníku OCAI 

 

Vzhledem k poměrně nízkému počtu zaměstnankyň AZ školky jsem se rozhodla 

rozeslat dotazníky OCAI těm, které se přímo podílí na pedagogické činnosti a zároveň 

pracují jen pro AZ školku, a které se tedy nejvíce podílejí na vytváření organizační kultury 

této školky. To znamená, že jsem o vyplnění požádala vedoucí školky a zároveň 

pedagožku, její zástupkyni, která je také učitelkou a pedagogickou asistentku. 

Administrativní pracovnice a ředitelka celého Centra D8 nebyly zahrnuty do 

dotazníkového šetření proto, že se na chodu AZ školky podílejí jen částečně a navíc pracují 

i v jiných programech, resp. v celé organizaci, a proto nemusejí mít takové povědomí o 

organizační kultuře právě v AZ školce. Dotazníky se vrátily všechny tři a po provedení 

kontroly (tj. jestli každá tabulka dává dohromady 100 bodů) mohly všechny dotazníky 

vstoupit do analýzy. Nejprve popíši jednotlivé dimenze organizační kultury a následně 

celkový výsledek. 

 

Tab. 15. Dominantní rysy neziskové org.                       Graf 15. Dominantní rysy neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Dominantním rysem neziskové organizace je klanová kultura (Tab. 15, Graf 15). 

V této dimenzi je klanová kultura zcela jasně dominantní a také velmi silná. V průměru 

získala mnohem více bodů než ostatní typy kultur dohromady. Klanová organizační kultura 

získala největší počet bodů nejen v celkovém průměru, ale také od jednotlivých 

1. Dominantní rysy 

klanová 70 40 80 63,3 

adhokratická 10 10 5 8,3 

tržní 10 20 5 11,7 

hierarchická 10 30 10 16,7 



86 

 

-5,0

15,0

35,0

55,0

75,0
klanová

adhokratická

tržní

hierarchická

Vedení organizace 

respondentů, kongruence mezi nimi je zde vysoká a respondenti vidí tedy dominantní rysy 

této organizace stejně. Převládajícím rysem kultury neziskové školky je tedy to, že je 

přátelským místem s rodinnou atmosférou, kde lidé spolu sdílí i mnohé osobní věci. Tento 

rys zcela jasně převažuje nad ostatními. Naopak shodně nejmenší počet bodů získaly rysy 

adhokratické kultury, což znamená, že podle respondentů není nezisková školka 

dynamická a podnikatelsky zaměřená a lidé nejsou ochotni riskovat. Nicméně tato dimenze 

je také jediná, ve které se respondenti shodli.  

 

Tab. 16. Vedení neziskové org.                                         Graf 16. Vedení neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                                           Zdroj: Vlastní zpracování   

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, v celkovém průměru je vedení neziskové 

organizace klanově zaměřené (Tab. 16), vedoucí osoby lze tedy popsat jako empatické, 

starostlivé, podporující a pečující o kolektiv. Přesto v této dimenzi není klanová kultura 

nijak zvláště silná a od tržní kultury, která má druhý největší počet bodů, ji dělí necelých 7 

bodů. Na druhém místě jsou tedy vedoucí osoby prakticky a pragmaticky zaměřeny, jsou 

progresivní a orientované na výsledky. Dimenze kultury vypovídající o vedení 

organizace má nejmenší skóre opět v adhokratické kultuře, to znamená, že není příliš 

podnikatelsky zaměřené, inovativní a podporující riskování. V této dimenzi není žádná 

dominantní kultura a dimenze vedení neziskové organizace má spíše rovnovážný tvar grafu 

(Graf 16). Tato dimenze vykazuje velmi malou kongruenci respondentů, v charakteristice 

vedoucích osob se navzájem vůbec neshodli. Kulturu vedení organizace hodnotí jednotliví 

zaměstnanci ve svých dotaznících rozdílně, což může potenciálně představovat komplikace.   

 

  

2. Vedení organizace 

klanová 20 30 50 33,3 

adhokratická 20 20 10 16,7 

tržní 50 20 10 26,7 

hierarchická 10 30 30 23,3 
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Tab. 17. Řízení zaměstnanců v neziskové org.       Graf 17. Řízení zaměstnanců v neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Další dimenzí kultury organizace je řízení zaměstnanců. Řízení zaměstnanců je 

celkově charakterizováno týmovou prací, kolektivním rozhodováním a účastí všech na 

řízení, tedy podle klanové organizační kultury, která je v této dimenzi dominantní a silnější 

než zbylé typy kultur (Tab. 17). Na druhé pozici s polovinou bodů klanové kultury 

skončilo hierarchické řízení zaměstnanců, které je definováno jistotou práce, konformitou a 

předvídavostí a stabilitou ve vztazích. Ovšem zdaleka nejméně bodů ze všech položek zde 

získala tržní kultura typická tvrdou soupeřivostí, vysokými požadavky a důrazem na 

úspěch. Na tomto nízkém počtu bodů tržní kultury se shodli všichni respondenti, nicméně 

se neshodli na dominantní kultuře, když jeden z respondentů přidělil více bodů 

hierarchické kultuře. Přesto zbylí dva respondenti cítili klanové řízení zaměstnanců jako 

velmi silné a proto celkový průměr ukazuje na klanově zaměřené řízení zaměstnanců (Graf 

17). 

 

Tab. 18. Soudržnost neziskové org.                                   Graf 18. Soudržnost neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Jak je patrné z dotazníkového šetření, nezisková organizace drží pohromadě 

především díky tmelu klanové kultury, která je v této dimenzi dominantní (Tab. 18). To 

znamená, že organizace drží pohromadě díky loajalitě, vzájemné důvěře a oddanosti 

k organizaci. S odstupem 20 bodů následuje tmel tržní kultury, tedy důraz na splnění 

vytyčených cílů a dosažení úspěchu. Tento rozdíl je relativně velký, proto lze říci, že 

3. Řízení zaměstnanců 

klanová 70 20 60 50,0 

adhokratická 20 30 15 21,7 

tržní 0 5 5 3,3 

hierarchická 10 45 20 25,0 

4. Soudržnost 

klanová 70 30 30 43,3 

adhokratická 10 20 20 16,7 

tržní 10 40 20 23,3 

hierarchická 10 10 30 16,7 
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klanová kultura je v této dimenzi poměrně silná. Adhokratická a hierarchická kultura 

získaly stejný počet bodů a na tržní kulturu ztrácejí pouhých 7 bodů. Klanová kultura je 

tedy v této dimenzi nejsilnější a ostatní typy kultur jsou v organizaci zastoupeny přibližně 

stejně silně, resp. slabě (Graf 18). V soudržnosti organizace panuje mezi respondenty 

částečná kongruence, pouze jeden z respondentů přidělil více bodů tržní kultuře.  

 

Tab. 19. Kladený důraz v neziskové org.                        Graf 19. Kladený důraz v neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

V organizaci je celkově kladen důraz na hodnoty klanové kultury, tedy na osobní a 

profesní rozvoj, důvěru, otevřenost, participaci a spolupráci (Tab. 19). Za nimi skončily 

s odstupem 10 bodů adhokratické hodnoty získávání nových zdrojů, zkoušení nových věcí 

a vytváření nových výzev, možností a příležitostí. Ačkoliv nejméně bodů získaly hodnoty 

tržní kultury (tj. soutěživost, úspěšné plnění úkolů, dosahování vysoké úrovně cílů a 

vítězství na trhu), není jejich rozdíl hierarchickým hodnotám velký a celkově jsou 

v organizaci přibližně stejně přítomné (Graf 19). V této dimenzi nepanuje mezi 

respondenty shoda v žádném typu kultury, každý přidělil nejvyšší a nejnižší počet bodů 

jiné kultuře.  

 

Tab. 20. Kritéria úspěchu v neziskové org.                 Graf 20. Kritéria úspěchu v neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

V dimenzi kritéria úspěchu je zcela jasně dominantní klanové definování na základě 

rozvoje lidských zdrojů, týmové práce, oddanosti zaměstnanců a starostlivosti a péče o lidi. 

5. Kladený důraz 

klanová 60 30 20 36,7 

adhokratická 20 40 20 26,7 

tržní 10 10 30 16,7 

hierarchická 10 20 30 20,0 

6. Kritéria úspěchu 

klanová 80 50 30 53,3 

adhokratická 10 30 20 20,0 

tržní 0 10 40 16,7 

hierarchická 10 10 10 10,0 
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Tento typ kultury je v této dimenzi také velmi silný ve srovnání s ostatními typy kultur 

(Tab. 20). S velkým odstupem je na druhém místě definování podle adhokratické kultury, 

tedy jako neustálé přicházení s novými a jedinečnými službami. Nejméně je úspěch 

definován podle hierarchické kultury na základě spolehlivosti, včasnosti a nízkých nákladů. 

Na dominanci klanové kultury při definování úspěchu se shodli dva respondenti, kteří jí 

navíc přidělili velký počet bodů. Jeden respondent přidělil více bodů definování úspěchu 

podle tržní kultury, přesto i u něj klanová kultura získala druhý největší počet bodů. 

Celkový profil této dimenze je tedy výrazně vychýlen směrem ke klanové kultuře (Graf 

20).  

 

Tab. 21. Celková kultura neziskové org.                         Graf 21. Celková kultura neziskové org. 

Zdroj: Vlastní zpracování                       Zdroj: Vlastní zpracování   

V konečném výsledku za všechny respondenty se klanová kultura ukázala jako jasně 

dominantní (Graf 21). Klanová kultura celkově získala skoro polovinu všech bodů (Tab. 

21) a proto lze říci, že je v organizaci velmi silná. Když porovnáme odpovědi jednotlivých 

respondentů, je vidět, že u všech tří získala klanová organizační kultura největší počet 

bodů a pro všechny je v jejich organizaci nejsilněji zastoupená. Nicméně tato vedoucí 

pozice klanové kultury je jediná, ve které se odpovědi všech tří respondentů shodují. V 

profilu za celou organizaci jsou na druhé pozici shodně adhokratická a hierarchická kultura 

(se zanedbatelným rozdílem tří desetin bodu). Přesto u respondenta 1 se hierarchická 

kultura umístila poslední a respondent 3 přidělil nejméně bodů adhokratické kultuře. 

Ačkoliv se tržní kultura celkově umístila na posledním místě, na kultury, které jsou na 

druhém místě, ztrácí pouhé 2 body, což je velmi malý rozdíl, navíc pouze u jednoho 

respondenta skončila rovněž na posledním místě, u zbylých dvou na třetím. Z dotazníku 

OCAI navíc vyplývá, že se respondenti shodnou na celkovém výsledku, ale ne 

v jednotlivých dimenzích. 

Ačkoliv tedy kongruence mezi respondenty je střední až nízká, vykazuje tato 

organizace vysokou kongruenci mezi jednotlivými dimenzemi, které jsou všechny 

7. Celková organizační kultura 

klanová 61,7 33,3 45 46,7 

adhokratická 15 25 15 18,3 

tržní 13,3 17,5 18,3 16,4 

hierarchická 10 24,2 21,7 18,6 
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dominované klanovou kulturou. Liší se pouze síla tohoto typu kultury (tzn. kolik bodů 

obdržela), nicméně ve všech dimenzích získala s menším či větším rozdílem největší počet 

bodů. To značí, že nezisková organizace je ve své dominantní kultuře konzistentní a 

jednotlivé dimenze organizační kultury jsou vzájemně v relativním souladu. 

Z dlouhodobého hlediska může představovat problém, že dimenze týkající se vedení 

organizace skórovala relativně vysoko v tržní kultuře (Tab. 16), která je ve většině 

ostatních dimenzích nízká a celkově je v organizaci nejméně přítomná. Může to 

naznačovat, že styl vedení organizace málo odpovídá celkové organizační kultuře.  

 Na závěr je možné konstatovat, že nezisková organizace má dominantní klanovou 

organizační kulturu, ostatní typy kultur jsou zde zastoupeny stejnou měrou a to nijak silně.  

 

8.3 Organizační kultura podle analýzy dokumentů 

 

Dotazník OCAI měří zejména vnitřní organizační kulturu, ale dokumenty popisují 

také jednání organizace s vnějším prostředím a s klienty, proto jsou důležité při zjišťování 

její organizační kultury. Analyzované dokumenty představují hlavně materiály určené 

klientům a široké veřejnosti, vyjadřují tedy, jak se školka prezentuje navenek a v jakém 

světle chce být viděna. Přesto i tyto materiály obsahují deklarované hodnoty, cíle, jazyk, 

příběhy apod., které jsou zdrojem informací o její organizační kultuře (Schein, 2010). 

Dokumenty této organizace, které byly analyzovány, jsou výroční zprávy, provozní řád, 

etický kodex, přihláška k zajištění denní péče a webové stránky, které jsou hlavním 

nástrojem propagace a komunikace s klienty a veřejností. 

První budou analyzovány výroční zprávy Centra D8 od roku 2013, kdy se AZ školka 

stala jeho součástí. Výroční zprávy jsou jeden ze způsobů propagace organizace, aby se 

veřejnost dozvěděla, co vlastně organizace dělá, ale jsou také nástrojem veřejné kontroly, a 

jako takové jsou u neziskových organizací povinné. Ačkoliv všechny výroční zprávy 

vyjadřují přibližně stejný set hodnot a celkového zaměření organizace, v průběhu let je 

vidět jistý dílčí posun v orientaci organizace a pronikání nových prvků.  

Na začátku výroční zprávy z roku 2013 jsou představeny hodnoty, které chce 

organizace naplňovat. Většina z nich jsou hodnoty odpovídající klanové organizační 

kultuře: „smysluplnost – každý den má pro Vaši rodinu a náš tým smysl, vstřícná 

komunikace – každý den Vás přivítáme s úsměvem, aktivita – každý den se stále něco děje i 

díky Vám, předávání zkušeností – každý den se navzájem můžeme naučit něco nového, 
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pohoda – každý den se můžete cítit jako doma“ (VZ AZ, 2013: 3). Hodnoty ukazují 

organizaci jako přátelské místo („přivítáme s úsměvem“), téměř rozšířenou rodinu („cítit 

jako doma“), kde jsou klienti bráni jako partneři (vzájemné učení) a jsou zapojováni do 

činnosti („stále se něco děje i díky Vám“), důraz je kladen na mezilidské vztahy (stejný 

smysl činnosti pro obě strany), což jsou hodnoty typické pro klanovou kulturu, neustálá 

aktivita pak částečně ukazuje na dynamickou a kreativní adhokratickou kulturu. Stejně tak 

poslání organizace je klanově orientované, kdy organizace „umožňuje … vzájemně se 

společensky i neformálně stýkat, obohacuje … o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, 

nabízí prostředí vzájemné důvěry“(VZ AZ, 2013: 4). Opět se zde projevuje důraz na 

neformálnost, mezilidské vztahy a důvěru.  

Charakterizování uplynulého roku jako „rok(u) změn, příležitostí a výzev“ (=VZ AZ, 

2013: 2) je typické pro adhokratickou kulturu. Závěrečné přání ředitelky Centra D8 do 

dalšího roku vyjadřuje směs klanové („aby i nadále panovala dobrá nálada, měl hodně 

spokojených klientů“VZ AZ, 2013: 2) a adhokratické kultury („stále tak nadšený, 

kreativní, aktivní a odborný tým pracovníků“ VZ AZ, 2013: 2). Také jazyk, kterým je 

psána výroční zpráva, odkazuje svou malou formalitou  a skupinovým vědomím na 

klanovou kulturu. Organizace je v ní pojímána jako „my“ – „poskytujeme“, „zorganizovali 

jsme“, „několik let se zapojujeme“ (VZ AZ, 2013: passim). Také na děje uvnitř organizace 

je často ukazováno jako „u nás“ (např. VZ AZ, 2013: 8). Výroční zpráva je často 

prokládána citacemi zaměstnanců, dobrovolníků a klientů, které ukazují, že organizace 

přikládá jejich názoru význam a zapojuje je do své činnosti, což jsou znaky klanové 

kultury (VZ AZ, 2013: 5,8, 12-13) .  

Tři závěrečné strany ve výroční zprávě jsou věnovány statistice návštěvnosti spolu 

s grafy a schématu přesné organizační struktury se zařazením všech pracovníků (VZ AZ, 

2013: 14-16). Statistiky a přesné vymezení pracovních pozic a vztahů odpovědnosti mezi 

pracovníky je typické pro hierarchickou organizační kulturu. Nicméně ve srovnání 

s klanovou a částečně adhokratickou organizační kulturou, v jejímž duchu se nese celá 

výroční zpráva a pro organizační kulturu důležité koncepty jako hodnoty a poslání 

organizace, lze říci, že i když jsou v organizaci přítomny některé prvky hierarchické 

kultury, celkově se tento typ kultury v organizaci, resp. jejích  dokumentech projevuje jen 

málo. 

Ve výroční zprávě za rok 2014 zůstaly stejné hodnoty a poslání jako v předcházející 

výroční zprávě, jen přibyla hodnota „osobního rozvoje“ (VZ AZ, 2014: 5), která je ale také 

součástí klanové kultury. Podobné hodnoty klanové a trochu adhokratické kultury jsou také 
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vidět u vysvětlení volby nového názvu organizace
36

. Písmeno D má vyjadřovat klíčová 

slova organizace, kterými jsou „děkuji, děti, dary, důvěra, dynamika, dobrovolníci“ (VZ 

AZ, 2014: 5), zatímco „osmička naležato vystihuje počet nápadů a projektů, které máme 

připraveny – těch je totiž nekonečně“ (VZ AZ, 2014: 5). Dynamika a neustálé přicházení 

s novými věcmi jsou typické pro adhokratickou kulturu; důvěra, zapojení dobrovolníků a 

udržování mezilidských vztahů zase pro klanovou kulturu. Hodnocení přínosů uplynulého 

roku, který byl „rychlý a expanzivní“ (VZ AZ, 2014: 4), je adhokratické, ale začínají se zde 

projevovat částečně i prvky tržní kultury, kdy si Centrum D8 pochvaluje rozšíření nabídky 

aktivit, které ovšem nejsou nijak výrazně inovativní, aby odpovídaly adhokratické kultuře 

(VZ AZ, 2014: 4). Právě rozšiřování nabídky, zvětšování tržního podílu a expanze jsou 

typické pro tržní organizační kulturu. Přesto celkově se výroční zpráva opět nese v duchu 

klanové kultury. Místo tradičního reportování o uplynulých událostech je většina výroční 

zprávy psána formou příběhů zaměstnanců a klientů, jejichž jazyk je značně neformální a 

často vyjadřuje také pocity a vlastní názory autorů. To vše ilustruje participativní řízení, 

partnerský vztah s klienty a celkové „domácké“ vyznění výroční zprávy, které odpovídá 

klanové organizační kultuře. V porovnání s předchozí zprávou je statistice, organizační 

struktuře a vymezení pozic věnováno víceméně stejně prostoru, proto lze konstatovat, že 

hierarchická kultura je v organizaci stále přítomná pouze v podobě evidence a vnitřní 

struktury organizace. 

Poslední výroční zpráva za rok 2015 již neobsahuje explicitní uvedení vyznávaných 

hodnot a také poslání se zkrátilo na „podporu osobního rozvoje všech generací, pomoc 

ohroženým rodinám, dětem a mládeži“ (VZ AZ, 2015: 4). V hodnocení roku 2015 jsou 

více znát tržní prvky, rok je vnímán jako „rok plánování“ (VZ AZ, 2015: 6), hlavní přínosy 

jsou viděny v zavedení „strategického plánování“ a „připravení hned několika 

projektových záměrů“, které slouží k „fungování a vylepšení služeb stávajících“ a 

„zajištění vzniku služeb a programů nových“ (VZ AZ, 2015: 6). Heslo organizace je nově 

„Dávejme si takové cíle, aby nás bavila cesta k nim“ (VZ AZ, 2015: 6). Strategické 

plánování a stanovování cílů jsou nástroje typické pro tržní organizační kulturu, přicházení 

s novými službami odpovídá adhokratické kultuře, naopak zdůraznění požitku z práce 

(„aby nás bavila cesta k nim“) je spíše znakem klanové kultury, stejně tak jako 

„vylepšování stávajících služeb“. Z výroční zprávy zmizely příběhy a citace zaměstnanců a 

klientů, při popisu aktivit a služeb organizace jde přímo „k věci“, často pouze v bodech 
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 V roce 2014 se organizace přejmenovala z Centra Matýsek na Centrum D8. 
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místo větách. Ačkoliv je zpráva stále psána jako „my“ („poskytujeme“, „nabízíme“VZ AZ, 

2015: passim), celkově je jazyk zprávy formálnější, místy až odborný. Každá služba je 

místo příběhu doprovázena podrobnou statistikou o počtu klientů, jejich věku, počtu 

návštěv, apod. Tím je posíleno hierarchické vedení záznamů na úkor klanové 

neformálnosti.  

Ačkoliv uvedené výroční zprávy pokrývají krátké období tří let, je na nich znát určitý 

posun, jak se organizace rozvíjela a zvětšovala. Na základě těchto dokumentů usuzuji, že 

organizace si stále zachovává především klanovou kulturu, ovšem stále více do ní pronikají 

prvky jiných kultur. Ze začátku to byla hlavně adhokratická kultura, později také tržní a 

hierarchická kultura. Tento posun může být dán i tím, že zatímco AZ školka si stále 

zachovává neformální a rodinnou atmosféru klanové kultury, vedení celé organizace 

Centrum D8 (tj. ti, co tvoří výroční zprávy) se začalo orientovat více tržně, popř. 

hierarchicky, jak ostatně naznačuje také dotazník OCAI. 

Organizace se sama prezentuje jako „alternativní školka“ (VZ AZ, 2014: 16), což 

ukazuje na deklamovanou jedinečnost služeb a snahu odlišit se od konkurence, tj. 

adhokratickou kulturu. Také v popisu předností této školky se mísí klanové hodnoty jako 

např. „láskyplné prostředí“ (VZ AZ, 2014: 16), „rodinné prostředí malého kolektivu“(PŘ, 

2016: 4) s kreativitou („pestrý program po celý den“
37

) a flexibilitou („docházka dle potřeb 

a možností rodičů, rodič si určuje, kdy jeho dítě školku navštěvuje“VZ AZ, 2015: 9) 

adhokratické kultury. Na základě těchto hodnot se snaží odlišit od jiných (hlavně 

veřejných) školek, tím, že je vyzdvihuje jako své přednosti. 

Flexibilitu oproti kontrole a nastavení pravidel ilustruje Provozní řád AZ školky. 

Tento dokument není moc dlouhý (celkem 5 stran) a z velké části představuje pokyny pro 

rodiče, např. kdy dítě do školky přivést, co s sebou, postup při omluvách, kolik a jak platit, 

apod. (PŘ AZ, 2016). Ačkoliv se takový psaný řád může zdát na první pohled jako artefakt 

hierarchické kultury, na druhý pohled je tomu jinak. Přestože Provozní řád obsahuje daná 

pravidla, na konci téměř každé sekce je možnost odchylky na základě individuální dohody: 

„Vyzvedávání dětí mimo tuto stanovenou dobu lze po předchozí individuální domluvě.“ (PŘ 

AZ, 2016:1). Tyto pravidla nejsou tedy rigidní a nevyžaduje se přísné dodržování jak by 

bylo u hierarchické kultury, ale jsou spíše flexibilní a dávají možnost reagovat na potřeby a 

přání klientů. Tato jejich vlastnost odpovídá adhokratické a klanové kultuře. Na klanovou 

kulturu odkazuje také zvolený relativně málo formální a přístupný jazyk, jakým je řád 
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 Dostupné z ˂http://az.centrumd8.cz/az-skolka/˃. [cit. 8. 4. 2017] 
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napsaný a zvolená zdrobnělá „domácká“ slova, např. „bačkůrky“, „tepláčky“, 

„svačinka“(PŘ AZ, 2016:passim) apod. Proto je možno říci, že i v tak poměrně 

formalizovaném dokumentu je přítomná především klanová kultura. 

Pro klanovou kulturu je také typické pojímání klientů jako partnerů. To, že 

organizace dává klientům možnost se vyjádřit (VZ AZ, 2013; VZ AZ, 2014) a přizpůsobit 

si služby (viz výše uvedená citace o individuální dohodě) ukazuje, že vidí klienty jako 

rovnocenné osoby na jejichž názoru záleží. To dokládá také fakt, že organizace zveřejňuje 

básničky
38

, které se děti učí, aby s nimi rodiče mohli doma trénovat. Takový přístup spadá 

do klanové kultury, kdy klienti (rodiče) jsou zapojováni do služby a výsledku je 

dosahováno ve spolupráci s nimi. 

Výuka a aktivity probíhají podle určitého denního režimu. Stanovený denní režim je 

předepsaný jen rámcově (PŘ AZ, 2016: 2), dává velký prostor pro improvizaci, tak aby 

dny nebyly stereotypní, což ukazuje na dynamickou adhokratickou kulturu. Zároveň jsou 

zde při naplňování denního režimu konkrétními aktivitami zdůrazňovány individuální 

zájmy a potřeby dětí (PŘ AZ, 2016: 2), což spadá do klanové kultury. Konkrétní aktivity se 

pak odvíjí od týdenních témat
39

. Protože témata vymýšlejí učitelky často podle toho, co se 

ve školce aktuálně děje, kombinuje to adhokratický požadavek na kreativitu zaměstnanců 

spolu s potřebou mít program zapsaný, což ukazuje spíše na hierarchickou kulturu. 

Zároveň grafická úprava a jazyk odpovídají neformálnosti klanové kultury, rozpis témat 

obsahuje slangové a zdrobnělé výrazy a emotikony, každé téma je doprovázeno obrázky. 

Podobnou kombinaci adhokratické a hierarchické kultury představuje denní program, který 

„dává dětem pravidelný řád, ovšem je flexibilní k potřebám dětí a k jakékoliv situaci“
40

. 

Kulturu organizace ovlivňují především zaměstnanci a jejich přístup k práci a 

zakladatel organizace (Lukášová, 2010). Zveřejnění fotek a jmen učitelek na webových 

stránkách
41

 spolu se stručným životopisem odkazuje spíše na otevřenost a přátelskost 

klanové kultury v kontrastu s odosobnělostí hierarchické a tržní kultury. „Jsem nadšená, že 

je naše služba hojně využívána a neustále k nám chodí noví a noví zájemci. Bohužel, 

většina našich malých a mladých klientu řeší mnoho trápení a problémů. Věříme, že s naší 

pomocí zvládají svůj život a trápení lépe. Všichni víme, jak je důležité, mít v někom oporu. 

Já a mé kolegyně jsme pyšné na to, že jsme, podle slov našich klientů, oporou právě našim 

                                                 
38

 Dostupné z ˂http://az.centrumd8.cz/ucime-se/ [cit. 8. 4. 2017] 
39

 Zveřejňovány jsou vždy na asi 4-5 týdnů s aktuálním týdnem uprostřed. Dostupné z: ˂ 

http://az.centrumd8.cz/tydenni-temata-skolky/ ˃. [cit. 8. 4. 2017]  
40

 Dostupné z: ˂ http://az.centrumd8.cz/denni-program/˃. [cit. 8. 4. 2017]  
41

 Dostupné z: http://az.centrumd8.cz/personal/. [cit. 8. 4. 2017] 
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dětem a mládeži. Všem jim děkujeme za důvěru a přejeme jim úspěšný a šťastný život.“ (Bc. 

Martina Laupyová, vedoucí sociální pracovnice NZDM KECKA; VZ AZ, 2013:5). Tato 

citace dokládá přístup zaměstnanců ke své práci, kteří v ní vidí své poslání, je pro ně 

smysluplná a jsou v ní osobně zainteresováni, což je typické pro klanovou kulturu. Také 

představení zakladatelek a jejich motivů k založení organizace, resp. školky, je v termínech 

charakteristických pro klanovou kulturu - „dělat smysluplné věci, pracovat s lidmi, se 

kterými mě to baví, kteří jsou lidští, týmoví hráči, aktivní, pracovití, poctiví, kreativní“
42

, 

částečně pak i pro adhokratickou kulturu – „možnost určité věci přetvářet či tvořit“
43

.  

Z hlediska organizační kultury se jeví důležitý také Etický kodex AZ školky. Důraz 

na morálku a etiku jsou typické pro klanovou kulturu, navíc většina hodnot a ideální 

způsoby chování v kodexu popsané odpovídají také klanové kultuře, např.: vůči dětem je 

učitelka „příjemná, milá, vstřícná, kreativní, empatická a tolerantní“, „je pomocníkem a 

kamarádem, uvědomuje si, že je pro děti vzorem“, vůči rodičům je „příjemná, milá a 

usměvavá“ a „ve vztahu k rodičům zvládá komunikaci zahrnující vyslechnutí, pochopení a 

respekt“ (Etický kodex, 2017). Týmová práce je zdůrazněna ve výroku „aktivně 

spolupracuje s vedením AZ školky a s kolegyněmi“, loajalita jako jedno z klíčových slov 

klanové kultury se objevuje i v kodexu - učitelka „je loajální k AZ školce na 

veřejnosti“ (Etický kodex, 2017). Participativní řízení a zapojování zaměstnanců je vidět v 

„přispívá svými návrhy ke zlepšení chodu AZ školky tam, kde to považuje za 

nezbytné“ (Etický kodex, 2017). Jedinými výroky je pak v etickém kodexu zastoupena i 

adhokratická kultura (učitelka „pomáhá u dětí rozvíjet intelekt, dovednosti a schopnosti“) a 

hierarchická kultura („dodržuje vnitřní řád a pravidla AZ školky“) (Etický kodex, 2017).  

Služba AZ školky je poskytována na základě Přihlášky k zajištění denní péče, kterou 

musí vyplnit všichni rodiče. Tento dokument představuje standardizovanou právní 

smlouvu, jazyk je velmi formální včetně odborných výrazů: „Poskytovatel se zavazuje 

zajistit dítěti denní péči v rozsahu dle této smlouvy a rodiče se zavazují plně akceptovat 

smluvní podmínky uvedené v této smlouvě a uhradit poskytovateli cenu podle čl. III této 

smlouvy.“ (Přihláška k zajištění denní péče, 2016: 2). Představuje prvek náležející zcela do 

hierarchické kultury, ani v obsahu ani ve vnějších znacích dokumentu není stopy po jiném 

typu kultury. 

                                                 
42

 Dostupné z:  http://az.centrumd8.cz/1lide/zakladatelky/. [cit. 8. 4. 2017] 
43

 Dostupné z:  http://az.centrumd8.cz/1lide/zakladatelky/. [cit. 8. 4. 2017] 
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Z analýzy výše uvedených dokumentů vyplývá, že ve zkoumané neziskové 

organizace je přítomná především klanová organizační kultura, hodnoty s ní spojené jsou 

např. rodinné a přátelské prostředí, důraz na mezilidské vztahy, neformálnost, vzájemná 

spolupráce a loajalita. Ve výročních zprávách a propagačních materiálech se také často 

zdůrazňuje odlišnost a jedinečnost poskytované služby, což je typické pro adhokratickou 

kulturu. Nicméně z dotazníku OCAI nevyšla adhokratická kultura zvláště silně, i když 

skončila na druhém místě. Dokumenty ukázaly také pronikání některých hierarchických 

prvků do organizační kultury této školky, přesto je jich relativně málo. Ovšem nejméně 

prezentována jsou v AZ školce podle dokumentů hodnoty a způsoby jednání, které 

odkazují na tržní typ kultury, což jednak vyplývá z povahy analyzovaných dokumentů, a 

také z povahy poskytovaných služeb, které souvisejí s předškolní výchovou. Jediné tržní 

charakteristiky se začaly objevovat v nejnovější výroční zprávě za celou organizaci, což je 

také v souladu s výsledky dotazníku OCAI, kdy se vedení ukázalo jako částečně tržně 

zaměřené.  

 

8.4 Profil organizační kultury neziskové organizace 

 

Ve zkoumané neziskové organizaci podle dotazníkového šetření a analýzy 

dokumentů zcela dominuje klanová organizační kultura. Ostatní typy kultur jsou 

v organizaci zastoupeny jen málo, i když v dokumentech se nezisková organizace snaží 

prezentovat i trochu adhokraticky. Klanová kultura je v organizaci také velmi silná, silný 

jeden typ organizační kultury je v literatuře (Cameron, Quinn, 2011: 72) spojován 

s jednotným a stejnorodým úsilím, jasným zaměřením a celkově vyšší výkonností. Navíc 

v organizaci panuje o dominaci klanové kultury shoda na vícero úrovních. První shoda je 

mezi zaměstnanci, u všech vyšla klanová kultura jako převažující. Druhá shoda je mezi 

jednotlivými aspekty (dimenzemi) organizační kultury, kdy ve většině více či méně vládla 

klanová kultura. Třetí shoda je v hodnotách panujících uvnitř a vyjadřovaných navenek, 

opět jsou to hodnoty klanové kultury. Poslední shoda je napříč výzkumnými metodami, 

protože klanová kultura vyšla jako nejsilnější podle dotazníku OCAI, a také hlavně jí 

odpovídaly obsah a vnější znaky analyzovaných dokumentů. Široká kongruence podporuje 

sílu organizační kultury a zároveň ukazuje, že kultura organizace je v organizaci sdílená. 

To bývá spojováno s vyšší efektivitou, v organizaci nedochází k nedorozuměním, 

perspektivy, cíle a snaha jsou v souladu, což vede k vyšší efektivnosti a výkonu (Acar, 
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Acar, 2014). Ovšem dominance klanové kultury je jediné, kde panuje shoda. Přítomnost a 

síla zbylých typů kultur je nejednoznačná, navíc vedení organizace vykazuje částečnou 

orientaci více k tržním a hierarchickým hodnotám. Na základě těchto poznatků byl 

načrtnut kulturní profil této neziskové organizace. 

Organizace je vnitřně zaměřená a klade důraz na příjemné pracovní prostředí, na 

pracovišti panují přátelské poměry, vztahy jsou zde neformální a lidé se vnímají jako 

rozšířená rodina. Základními hodnotami jsou týmová práce a spolupráce, participace a 

„empowerment“ zaměstnanců, důvěra a solidarita, konsenzus a soulad, morálka a etika. 

Zaměstnanci si budují skupinové vědomí, jsou součástí celku - „my“, sdílejí hodnoty a cíle 

organizace, jsou své organizaci oddáni a cítí k ní věrnost. Vedoucí osoby pečují o kolektiv, 

jsou empatičtí a podporují zaměstnance v dosahování stále vyšších cílů a chtějí vidět 

správné výsledky. Zároveň je organizace flexibilní, respektuje individualitu a je citlivá na 

potřeby jednotlivců. Důraz na mezilidské vztahy není kladen jen mezi zaměstnanci, ale 

také ve vztahu ke klientům, kteří jsou vnímáni jako partneři. Organizace vychází vstříc 

jejich přáním a snaží se nabídnout jim služby odlišné od konkurence.  

V neziskové organizaci není silná přítomnost klanové kultury překvapením. 

Neziskové organizace jsou typické participačním řízením, zapojováním klientů a důrazem 

na dobré vnitřní a vnější vztahy (Anheier, 2005), což odpovídá klanové kultuře. Také 

zaměstnanci, kteří si vyberou pracovat pro neziskovou organizaci, jsou motivováni 

přátelským pracovním prostředím, dobrými vztahy, smysluplností práce a snahou pomáhat 

spíše než finančním ohodnocením nebo vidinou kariérního postupu (De Cooman et al., 

2011), proto je logické, že vytvářejí kulturu korespondující s těmito hodnotami, tedy 

klanovou kulturu. Také odvětví, ve kterém podniká, a druh nabízených služeb orientují 

organizaci k vytváření klanového druhu organizace, která bude pro děti příjemná a bude 

jim suplovat jakési rodinné prostředí, když jsou rodiče v práci. Podle Camerona a Quinna 

(2011: 80) mladé organizace v prvních letech své existence mají kulturu odpovídající 

horním kvadrantům Modelu soupeřících hodnot (tj. klanová a adhokratická kultura), ovšem 

jak organizace roste a stabilizuje se, postupně se těžiště její kultury přesouvá do dolních 

kvadrantů  modelu (tj. tržní a hierarchická kultura). Tato „gravitační tendence“ může 

vysvětlovat i větší tržní zaměření vedení celé organizace, která v posledních letech značně 

rostla, zatímco AZ školka, která zůstává relativně stejná, si nadále uchovává klanový typ 

organizační kultury. V neposlední řadě ke klanové orientaci kultury přispívá velmi malý a 

mladý pracovní kolektiv školky. V tak malém počtu zaměstnanců je přirozené, že se 
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vyvinuly spíše přátelské  a neformální vztahy s minimální hierarchií a soupeřením 

(Cameron, Quinn, 2011).  

V následující kapitole porovnám tento profil organizační kultury neziskové 

organizace s kulturními profily komerční a státní organizace a pokusím se zjistit jejich 

podobnosti a rozdíly. 
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9. Podobnosti a rozdíly v organizační kultuře 

 

V první kapitole jsem přestavila otázky, které dlouhodobě zaměstnávají výzkumníky 

zabývající se neziskovým sektorem po celém světě. Jsou si komerční, státní a neziskové 

organizace, které realizují služby v oblasti vzdělávání, spíše podobné nebo se vzájemně 

liší? V mé práci jsem se snažila přispět do této diskuze prostřednictvím konceptu 

organizační kultury. V předchozích kapitolách jsem zkoumala organizační kulturu 

vybraných organizací náležících do těchto tří sektorů. Z porovnání kulturních profilů 

daných organizací vyplývá, že odpověď na tuto otázku není jednoduchá ani jednoznačná. 

Jednotlivé organizace jsou si v některých aspektech organizační kultury podobné a v jiných 

se zase navzájem liší. V této poslední kapitole se proto zaměřím na komparaci specifik a 

rozdílů organizační kultury ve zvolených organizacích a popsání aspektů, ve kterých se 

tyto organizace ve své kultuře navzájem podobají.  

Nejprve se zaměřím na srovnání jednotlivých dimenzí a celkových profilů 

organizační kultury tak, jak vyplynuly z dotazníkového šetření. Protože data jsou lépe 

čitelná a při srovnání snáze interpretovatelná v názorném grafickém provedení, 

předkládám porovnání grafů znázorňující jednotlivé dimenze. Pro konkrétní skóre pak 

odkazuji na tabulky v příslušných kapitolách.  

V zásadě lze konstatovat, že to, co mají všechny zkoumané organizace podobné, je 

jejich důraz na klanovou organizační kulturu a nejmenší podíl tržní kultury, která je u 

všech organizací nejslabším typem kultury. Naopak rozdíl je v přítomnosti hierarchické a 

adhokratické kultury a ve způsobu, jakým jsou tyto kultury v jednotlivých organizacích 

kombinovány. Ve zkoumané neziskové organizaci je naprosto dominantní jen jedna, a to 

klanová organizační kultura, ostatní typy kultur jsou přítomny jen velmi slabě. Komerční 

organizace kombinuje klanovou kulturu s adhokratickou kulturou, zatímco kultura státní 

organizace spojuje klanovou a hierarchickou kulturu a tím vytvářejí svůj určitý specifický 

mix.  
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Graf 22. Srovnání dominantních rysů                  Graf 23. Srovnání vedení organizace  

 

Zdroj: Vlastní zpracování                                     Zdroj: Vlastní zpracování            

První dimenzí organizační kultury jsou dominantní rysy organizace. V této dimenzi 

jsou si všechny tři zkoumané organizace velmi podobné. U všech je podle dotazníkového 

šetření zcela dominantní klanová organizační kultura (Graf 22). Ačkoliv se organizace liší 

v konkrétním skóre a síle klanové kultury, u všech organizací je v porovnání s ostatními 

typy kultur velmi silná. U všech organizací je jejich dominantním rysem to, že jsou to 

přátelská místa s rodinnou atmosférou, kde spolu lidé sdílí i mnohé osobní věci. Ostatní 

typy organizačních kultur jsou v této dimenzi shodně u všech organizací slabé, i když u 

veřejné organizace mají o něco vyšší skóre než u komerční a neziskové organizace. Druhá 

dimenze popisuje vedení organizace. Také v této dimenzi jsou si jednotlivé organizace 

podobné v převládající kultuře. Vedoucí osoby v organizaci lze u všech popsat především 

na základě klanové organizační kultury, jsou tedy empatické, podporující, starostlivé a 

pečující o kolektiv. Nicméně v žádné ze zkoumaných organizací není klanová kultura 

v této dimenzi příliš silná a vedoucí osoby lze charakterizovat zároveň podle kultury 

s druhým největším počtem bodů (srov. Tab. 2, Tab. 9, Tab. 16). A právě zde dochází 

k rozdílům mezi jednotlivými organizacemi. Vedoucí osoby u komerční organizace jsou 

také podnikatelsky zaměřené, inovativní a podporující riskování, což je typické pro 

adhokratickou kulturu, u veřejné organizace je lze popsat také na základě hierarchické 

kultury jako zaměřené na správnou organizaci práce a hladký provoz a konečně u 

neziskové organizace jsou podle dotazníkového šetření vedoucí osoby tržně zaměřené, 

praktické a pragmatické, progresivní a orientované na výsledky (Graf 23).  
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Graf 24. Srovnání řízení zaměstnanců                    Graf 25. Srovnání soudržnosti organizace 

    

Zdroj: Vlastní zpracování                                    Zdroj: Vlastní zpracování            

Další dimenze kultury se týká řízení zaměstnanců. V této dimenzi jsou si komerční a 

nezisková organizace velmi podobné (Graf 24). U obou těchto organizací podle 

dotazníkového šetření dominuje klanová organizační kultura, která je navíc velmi silná. 

Jak u komerční, tak u neziskové organizace je tedy řízení zaměstnanců charakterizováno 

týmovou prací, kolektivním rozhodováním a účastí všech na řízení. Také ostatní typy 

kultur mají v komerční a neziskové organizaci podobné postavení, proto graf této dimenze 

má u obou stejný tvar. Oproti tomu ve veřejné organizaci je v této dimenzi dominantní 

adhokratická kultura, pro řízení zaměstnanců je zde typická individuální ochota vzít na 

sebe odpovědnost, inovace, svoboda a jedinečnost. Nicméně všechny tři organizace mají 

v této dimenzi zdaleka nejmenší skóre u tržní kultury, shodují se tedy v tom, že pro ně není 

charakteristická tvrdá soupeřivost, vysoké požadavky a důraz na úspěch. Čtvrtou dimenzí 

je soudržnost organizace. V této dimenzi jsou všechny tři organizace podle dotazníkového 

šetření navzájem odlišné (Graf 25). Veřejná organizace drží pohromadě díky formálním 

pravidlům a nařízením, která jsou typická pro hierarchickou kulturu. Tato kultura je ve 

veřejné organizaci v této dimenzi dominantní a také velmi silná. U neziskové organizace je 

dominantní a silná klanová kultura, nezisková organizace tedy drží pohromadě především 

díky loajalitě, vzájemné důvěře a oddanosti k organizaci. Komerční organizace nemá v této 

dimenzi žádnou dominantní kulturu a drží pohromadě stejnou měrou díky tmelu klanové 

kultury a adhokratické kultury, což je závazek k rozvoji a inovacím.  
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Graf 26. Srovnání kladeného důrazu                  Graf 27. Srovnání kritérií úspěchu 

           

Zdroj: Vlastní zpracování                                         Zdroj: Vlastní zpracování            

Další dimenze se zaměřuje na to, na co je v organizaci kladen důraz. I když to tak na 

první pohled nevypadá, v této dimenzi jsou si komerční a neziskoví organizace opět 

relativně podobné. U obou je kladen především na hodnoty klanové kultury (Graf 26), to 

znamená na osobní a profesní rozvoj, důvěru, otevřenost, spolupráci a participaci, když 

v komerční organizaci je klanová kultura silnější než v neziskové. Druhý největší počet 

bodů v těchto organizacích shodně dostaly hodnoty adhokratické kultury, tedy získávání 

nových zdrojů, zkoušení nových věcí a vytváření nových výzev, možností a příležitostí. 

Veřejná organizace se od nich odlišuje. Největší důraz je ve veřejné organizaci kladen na 

hodnoty hierarchické kultury, která je v této dimenzi dominantní a silná. Hodnotami 

hierarchické kultury jsou stálost, stabilita, efektivita, kontrola a plynulý provoz. Nicméně i 

v této dimenzi lze najít jednu podobnost mezi všemi organizacemi. Všechny tři organizace 

shodně kladou nejmenší důraz na tržní hodnoty soutěživosti, úspěšné plnění úkolů, 

dosahování vysoké úrovně cílů a vítězství na trhu. Poslední dimenzí jsou kritéria úspěchu. 

V této dimenzi se na dominantní kultuře shodly veřejná a nezisková organizace (Graf 27). 

U obou je úspěch definován podle klanové kultury, a to na základě rozvoje lidských zdrojů, 

týmové práce, oddanosti zaměstnanců, starostlivosti a péče o lidi. Jak v neziskové, tak ve 

veřejné organizaci je klanová kultura v této dimenzi také relativně silná. Oproti tomu 

v komerční organizaci v této dimenzi není dominantní kultura a úspěch je definován ve 

stejné míře podle klanové, jako podle hierarchické kultury, k definici uvedené výše tedy 

přidává spolehlivost, včasné plnění úkolů a poskytování služeb s nízkými náklady. 

Nicméně veřejná a komerční organizace se shodují v tom, že nejméně je v nich úspěch 

definován podle tržní kultury, tedy na základě vítězství na trhu a překonání konkurence. 

V neziskové organizaci je úspěch nejméně definován podle hierarchické kultury.  
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Graf 28. Srovnání celkových profilů organizační kultury 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že v celkovém kulturním profilu jsou si podobnější 

nezisková a komerční organizace (Graf 28). U obou je dominantní klanová organizační 

kultura, u obou je také silná a navíc má tato kultura podobné skóre (srov. Tab. 7 a Tab. 21). 

Zatímco však u neziskové organizace jsou všechny ostatní typy kultur poměrně slabé, u 

komerční organizace je silnější adhokratická kultura, která má v této organizaci 

nezanedbatelné postavení a je silnější než zbylé dva typy. Také v hierarchické kultuře mají 

obě organizace podobné skóre. Naproti tomu ve veřejné organizaci není dominantní jeden 

typ organizační kultury, klanová a hierarchická kultura jsou zde stejně silné (viz. Tab. 14). 

Všechny tři organizace se ovšem shodují, že nejméně je v nich celkově přítomná tržní 

organizační kultura, ačkoliv v neziskové organizaci je ze zkoumaných organizací 

nejsilnější a nejslabší je naopak v komerční organizaci.  

Na konec je možno zhodnotit, že podle dotazníku OCAI jsou si celkově podobnější 

organizační kultury neziskové a komerční organizace. Shodují se v celkovém profilu a 

čtyřech dimenzích (řízení zaměstnanců, vedení organizace, dominantní rysy, kladený 

důraz). V dimenzi vedení organizace a charakteristických rysech se s nimi shoduje také 

veřejná organizace, nicméně ta se s nimi rozchází v dimenzích řízení zaměstnanců, 

kladeném důrazu a také celkovém kulturním profilu. Nezisková a veřejná organizace se 

dále shodnou v dimenzi kritérií úspěchu, naopak veřejná a komerční organizace mají 

nejméně styčných bodů a kromě dimenzí, kdy se shodují všechny tři organizace, mezi nimi 

nejsou podobnosti. 

V následující části popíšu nejdůležitější podobnosti a rozdíly mezi zkoumanými 

organizacemi, které bylo možno identifikovat na základě analýzy dokumentů. Všechny tři 

organizace mají deklarované hodnoty, cíle a poslání náležející do klanové kultury, a stejně 
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tak způsob, jakým organizace popisují své prostředí je velmi podobný. Dokonce i výběr 

slov je podobný. Komerční organizace upřednostňuje „vstřícný a individuální přístup 

k dětem“ (VZ LB, 2016), vyzdvihuje „pohodovou atmosféru“ a „útulné prostředí“ (VZ LB, 

2016), popisuje se jako „oáza klidu“ (VZ LB, 2016) a cílem této školky je „šťastné 

dítě“ (VP LB, 2017). Veřejná organizace se prezentuje jako „příjemné a klidné 

prostředí“ (VZ EB, 2017), resp. „rodinné prostředí s malým kolektivem zaměstnanců“ (VP 

EB, 2017), její přístup k dětem je „vstřícný, přátelský a komunikativní“ (ŠVP EB, 2017), 

zaměřuje se na „uspokojování individuálních potřeb a zájmů“ (ŠVP EB, 2017) a cílem 

„bylo, je a bude, aby se zde děti cítily dobře a chodily do naší školky rády“ (VZ EB, 2017). 

Také hodnoty neziskové organizace jsou „vstřícná komunikace“ (VZ AZ, 2013), „pohoda 

– každý den se můžete cítit jako doma“ (VZ AZ, 2013), zdůrazňuje „láskyplné 

prostředí“ (VZ AZ, 2014) a také „rodinné prostředí malého kolektivu“ (PŘ AZ, 2016) a 

jejím cílem je obohacovat „o nové kamarády, vztahy a zkušenosti“ a nabízet „prostředí 

vzájemné důvěry“ (VZ AZ, 2013). Všechny organizace se tedy prezentují jako přátelská, 

klidná a pohodová místa, která respektují individualitu a snaží se, aby se v nich děti cítily 

příjemně. Nicméně kromě těchto podobností existují mezi hodnotami a cíli organizací také 

rozdíly. Komerční a nezisková organizace má v dokumentech také přítomny adhokratické 

hodnoty, např. cílem komerční organizace je také „vyvolat v dětech zájem o přírodu“ (VZ 

LB, 2016), její prostředí je „moderní a nové“ (VZ LB, 2016) a mezi hodnotami neziskové 

organizace je také „aktivita“, „dynamika“ (VZ AZ, 2014) a kreativita. Naopak mezi 

hodnotami a cíly veřejné organizace je více prvků hierarchické kultury, cílem školky je 

také naučit děti „etickým normám“ a „respektovat pokyny“ (ŠVP EB, 2017), v hesle školky 

je přítomná povinnosti dodržovat pravidla (ŠVP EB, 2017) a celkově jsou cíle a poslání 

této organizace více zaměřené na vzdělání („zvládnutí dovedností v oblastech (…)“, 

„poznat své vlohy, schopnosti a rozvíjet je“, „předávat (…) dětem základní životní 

zkušenosti (…) cestou výchovy a vzdělání“ ŠVP EB, 2017) než u komerční a neziskové 

organizace. 

Další podobností v organizační kultuře mezi zkoumanými organizacemi je vztah ke 

klientům. Všechny organizace výslovně uvádějí v dokumentech „partnerský 

přístup“ k rodičům a v případě komerční organizace také k dětem (srov. VZ LB, 2016; VZ 

AZ, 2013; VZ EB, 2017). Zároveň všechny organizace nějakým způsobem zapojují rodiče 

do své činnosti, komerční organizace např. chce talent dítěte „ve spolupráci s rodiči dále 

rozvíjet“ (VP LB, 2017), veřejná organizace jim dává možnost „přicházet s vlastními 

nápady“  (VZ EB, 2017) ohledně zlepšení poskytování služeb a nezisková organizace 
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umožňuje rodičům trénovat spolu s dětmi to, co se ve školce naučily
44

 a cituje jejich 

názory a prohlášení ve výročních zprávách (VZ AZ, 2013; VZ AZ, 2014). Komerční 

organizace je o dětech informuje formou „pravidelných a individuálních konzultací“ 
45

, 

zatímco veřejná organizace jim umožňuje setkávat se s pedagogy jak neformálně při kávě 

nebo čaji, tak relativně formálně ve Spolku rodičů a přátel mateřské školy
46

. Nicméně ve 

veřejné organizaci je v školním vzdělávacím plánu také popsán vztah pedagogů a rodičů 

jako vztah odborníků a amatérů ve výchově dětí (ŠVP EB, 2017:7), což odporuje ideji 

partnerství a náleží k hierarchické organizační kultuře.  V tom se veřejná organizace 

odlišuje od ostatních dvou. 

 Také přístup k zaměstnancům a styl jejich práce je ve všech třech organizacích 

podobný. Všechny organizace mají v dokumentech deklarovanou týmovou práci,  

participativní způsob řízení organizace, snaží se je zapojovat do rozhodování o chodu 

školky a dávají jim možnost ovlivňovat učební plán. Týmová práce je v neziskové 

organizaci přítomná v etickém kodexu: učitelka „aktivně spolupracuje s vedením AZ školky 

a s kolegyněmi“ (Etický kodex, 2017), ve veřejné školce „tvoří jeden tým“ (ŠVP EB, 2017) 

a jejich práce je založena na „vzájemné komunikaci, důvěře, respektu a toleranci“ (ŠVP 

EB, 2017) a v komerční organizaci je spolupráce pedagogických pracovníků uvedena ve 

vzdělávacím plánu (VP LB, 2017). Participativní řízení je podpořeno možností učitelek 

„vyjadřovat a navrhovat změny provozu a své práce“ (ŠŘ EB, 2017) ve veřejné organizaci 

a možností přispívat „svými návrhy ke zlepšení chodu AZ školky tam, kde to považuje za 

nezbytné“ (Etický kodex, 2017) v neziskové organizaci. Ve všech organizacích mohou 

učitelky také alespoň částečně tvořit náplň své práce a vymýšlet aktivity. Zde je ovšem 

rozdíl v míře svobody a prostoru pro vlastní iniciativu. Největší volnost mají učitelky 

v komerční organizaci, kde mají dánu pouze základní filozofii a podle ní si samy vytvářejí 

učební plán (Měsíční přípravy, 2016-2017). Naopak nejmenší je tato svoboda ve veřejné 

organizaci. Ačkoliv je učitelkám dán prostor k „vyhledávání nových možností, nápadů a 

námětů“ a pro „tvořivou improvizaci a pružné reagování“ (ŠVP EB, 2017), vzdělávací 

program je relativně pevně daný a konkrétní a učitelky si místo vytváření vlastního plánu a 

pouze vybírají z předložené nabídky a přizpůsobují ji aktuální situaci (ŠVP EB, 2017). 

Co se týče formálních znaků dokumentů a použitého jazyka, dokumenty neziskové a 

komerční organizace jsou psány spíše neformálně a obsahují různá zdrobnělá slova, 

                                                 
44

 Dostupné z: http://az.centrumd8.cz/ucime-se/. cit. 8.4.2017 
45

 Dostupné z: http://www.skolka-bystrouska.cz/o-skolce.html. cit. 8.4.2017 
46

 Dostupné z: http://www.msbenese.cz/stranka-aktuality-4. cit. 20.4.2017 
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obrázky a další prvky náležející do klanové organizační kultury. Oproti tomu dokumenty 

veřejné organizace jsou psány velmi formálně a stroze, neosobním až odborným jazykem a 

často jsou v nich citovány pasáže zákonů, což je typické pro hierarchickou organizační 

kulturu. Dále v dokumentech komerční a neziskové organizace je prezentována kolektivní 

identita „my“ (např. „nabízíme“, „poskytujeme“, uspořádali jsme“, atd. VZ AZ, 2014; VZ 

LB, 2016) a o organizaci je referováno jako „u nás“. V komerční organizaci jde dokonce 

ještě o krok dále, když do kolektivní identity zahrnuje nejen zaměstnance, ale také děti: 

„kde si hrajeme a tvoříme“ (VZ LB, 2016). 

 Na typ organizační kultury ukazuje také to, jestli se organizace v dokumentech 

prezentuje jako zaměřená na flexibilitu nebo kontrolu, nakolik se běžný chod organizace 

řídí předepsanými postupy a míra rigidity pravidel. V této oblasti jsou veřejná a komerční 

organizace na opačných pólech spektra. Veřejná školka je podle dokumentů nejvíce 

strukturovaná, má mnoho pravidel, která jsou navíc pevně daná a nepřipouští odchylky, 

denní rozvrh je jasně vymezený (ŠŘ EB, 2017), má stanovený obsáhlý školní vzdělávací 

program, který poskytuje jen málo prostoru pro improvizaci a funguje ze zkoumaných 

organizací nejvíce byrokraticky, což dokládají např. předepsané schvalovací procesy, 

přísné vedení evidence a pravidelná evaluace (ŠVP EB, 2017). Naproti tomu komerční 

školka se prezentuje jako velmi flexibilní a adaptabilní, má pouze minimum pravidel 

(školní řád je spíše informativní a velmi krátký), spousta záležitostí záleží na domluvě 

s klienty („lze dohodnout i individuální čas mimo provozní dobu“ ŠŘ LB, 2017, „mladší 

děti po dohodě“ VZ LB, 2016), denní rozvrh je spíše orientační a vymezen jen 

přestávkami na jídlo a panuje zde jakýsi tvořivý chaos. Nezisková školka svou organizační 

kulturou stojí mezi krajními póly tohoto pomyslného spektra, i když je mnohem blíže 

komerční organizaci než organizaci veřejné, má sice stanovená pravidla jak pro klienty 

(provozní řád), tak pro zaměstnance (etický kodex), ale zároveň připouští téměř vždy 

odchylky a také mnoho věcí řeší na základě dohody(vyzvedávání dětí později po předchozí 

domluvě PŘ AZ, 2017).  

Dalším rozdílem mezi kulturami jednotlivých organizací je jejich zaměření a pojetí 

vzdělávání, které reprezentují a určují to, „jak se zde věci dělají“. Také v této oblasti do 

jisté míry stojí státní a komerční školka v opozici proti sobě. Komerční a nezisková 

organizace se samy označují jako „alternativní“ školky (VZ AZ, 2016; VZ LB, 2016), 

které mají poskytovat určitou alternativu vůči veřejným školkám. Komerční školka svou 

alternativnost staví na specifické vzdělávací filozofii založené na Montessori přístupu, 
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prvcích lesní školky a ekologickém vzdělávání (VP LB, 2017) a vymezuje se proti 

klasickému (implicitně veřejnému) způsobu předškolní výchovy i proti jiným komerčním 

školkám, jejichž odlišnost spočívá pouze v rozšířené výuce jazyků (VZ LB, 2016). 

Nezisková školka se sice také prezentuje jako alternativa ke státním institucím, ale její 

zaměření je všeobecné a nevychází z žádné specifické filozofie a svou alternativnost 

definuje na základě klanových hodnot malého kolektivu a přátelského prostředí (VZ AZ, 

2014). Státní školka má všeobecné zaměření a ve srovnání s ostatními školkami dává 

mnohem větší důraz na vzdělání než jen na hraní. Zatímco komerční a nezisková školka se 

soustředí hlavně na zábavu, užívání si, hry atp., státní školka zdůrazňuje u každé hry i její 

výchovný a vzdělávací účel (Hra a učení, 2017) a systematicky vede a připravuje děti 

k budoucímu nástupu na základní školu a osvojuje jim dovednosti potřebné později ve 

škole (ŠVP EB, 2017). Všeobecné zaměření také neznamená, že by státní školka 

rezignovala na inovace a kreativitu, školka se snaží zapojovat do inovativních programů
47

a 

spolupracovat s dalšími institucemi na zlepšování svých služeb
48

, nicméně tako skutečnost 

nehraje v prezentaci její organizační kultury velkou roli. Přesto i státní a komerční školka 

mají něco společného a to ekologickou a environmentální osvětu. U komerční organizace 

to vychází přímo ze vzdělávací filozofie a je jedním z pilířů alternativnosti školky, zatímco 

veřejná organizace má environmentální vzdělávání v rámci projektu EVVO
49

, do kterého 

je zapojená, ale neklade na něj takový důraz v propagaci a kultuře školky.  

Na závěr této poslední kapitoly věnované komparaci je možno shrnout, že státní, 

komerční a neziskové organizace mají ve své organizační kultuře jak mnoho podobnosti, 

tak mnoho rozdílů (Tab. 22). Zkoumaná nezisková organizace má jak podle dotazníkového 

šetření, tak podle analýzy dokumentů především klanovou organizační kulturu, která je 

zaměřená na mezilidské vztahy, důvěru, spolupráci a příjemné prostředí. Oproti tomu 

zkoumaná veřejná organizace je více orientovaná směrem k hierarchické organizační 

kultuře, pro kterou je typické množství rigidních pravidel a postupů a zkoumaná komerční 

organizace se naopak přiklání k adhokratické organizační kultuře, charakteristické 

inovacemi, experimentováním a unikátností poskytovaných služeb. Přes tyto rozdíly mají 

mezi sebou všechny organizace také podobné prvky ve způsobu poskytování služeb, a to 

zejména to, že poskytují dětem příjemné a přátelské prostředí, mají partnerský vztah ke 

                                                 
47

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-projekty-27. cit. 20.4.2017 
48

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-centrum-kolegialni-podpory-30. cit. 20.4.2017 
49

 Dostupné z:  http://www.msbenese.cz/stranka-vzdelavani-3. cit. 20.4.2017 
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klientům a alespoň částečně zapojují své zaměstnance do rozhodování. V závěru práce se 

pokusím tato zjištění interpretovat.  

 

 

Tab. 22 Srovnání organizační kultury komerční, veřejné a neziskové organizace 

   

Komerční 

organizace 

Veřejná 

organizace 

Nezisková 

organizace 

Dimenze 

dominantních rysů 

přátelské místo s 

rodinnou atmosférou 

přátelské místo s 

rodinnou atmosférou 

přátelské místo s 

rodinnou atmosférou 

Dimenze vedení 

organizace 

empatické, podporující, 

starostlivé, pečující o 

kolektiv + 

podnikatelsky 

zaměřené, inovativní, 

podporující riskování 

empatické, podporující, 

starostlivé, pečující i 

kolektiv + zaměřené na 

koordinaci, správnou 

organizaci práce a 

hladký provoz 

empatické, podporující, 

starostlivé, pečující i 

kolektiv + praktické, 

pragmatické, 

orientované na 

výsledky 

Dimenze řízení 

zaměstnanců 

týmová práce, 

kolektivní rozhodování, 

účast všech na řízení 

individuální ochota vzít 

na sebe odpovědnost, 

inovace, svoboda, 

jedinečnost 

týmová práce, 

kolektivní rozhodování, 

účast všech na řízení 

Dimenze soudržnosti 

organizace 

loajalita, vzájemná 

důvěra, oddanost k 

organizaci + závazek k 

rozvoji a inovacím 

formální pravidla a 

nařízení 

loajalita, vzájemná 

důvěra, oddanost 

organizaci 

Dimenze kladeného 

důrazu 

osobní a profesní 

rozvoj, důvěra, 

otevřenost, spolupráce, 

participace 

stálost, stabilita, 

efektivita, kontrola, 

plynulý provoz 

osobní a profesní 

rozvoj, důvěra, 

otevřenost, spolupráce, 

participace 

Dimenze kritérií 

úspěchu 

rozvoj lidských zdrojů, 

týmová práce, oddanost 

zaměstnanců, 

starostlivost, péče o lidi 

+ spolehlivost, včasné 

plnění úkolů, 

poskytování služeb s 

nízkými náklady 

rozvoj lidských zdrojů, 

týmová práce, oddanost 

zaměstnanců, 

starostlivost, péče o lidi 

rozvoj lidských zdrojů, 

týmová práce, oddanost 

zaměstnanců, 

starostlivost, péče o lidi 

Hodnoty, cíle, poslání 

vstřícný, individuální 

přístup, klid, pohoda, 

útulné prostředí + 

zájem o přírodu 

vstřícný, individuální 

přístup, klid, příjemné 

rodinné prostředí + 

respektování pokynů, 

cíle zaměřené na 

vzdělání 

vstřícný, láskyplný 

přístup, pohoda, 

rodinné prostředí + 

aktivita, kreativita 

Vztah ke klientům partnerský 
partnerský + odborník-

amatér 
partnerský 

Přístup k 

zaměstnancům 
participativní participativní participativní 

Styl práce týmová práce týmová práce týmová práce 

Možnost ovlivňovat 

učební plán 
vysoká nižší střední 



109 

 

Flexibilita vs. 

kontrola 
flexibilita kontrola flexibilita 

Rigidita pravidel nízká vysoká střední až nízká 

Pojetí vzdělávání 

"alternativní", 

Montessori, ekologické 

zaměření 

všeobecné zaměření, 

příprava na zákl.školu 

"alternativní", 

všeobecné zaměření 

Jazyk a forma 

dokumentů 

neformální, kolektivní 

identita 
formální, neosobní 

neformální, kolektivní 

identita 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10. Závěr  

 

Cílem mé práce bylo srovnání organizační kultury ve státní (resp. veřejné), komerční 

a neziskové organizaci, které působí v jedné oblasti činnosti a zjištění, jestli se tyto 

organizace ve své kultuře navzájem spíše podobají nebo se spíše odlišují. Za tímto účelem 

jsem zkoumala a popsala organizační kulturu a její charakteristiky v jednotlivých 

organizacích a následně jsem tyto kulturní profily porovnala mezi sebou a identifikovala 

jsem a popsala podobnosti a rozdíly v organizační kultuře státní, komerční a neziskové 

organizace. 

Hlavním účelem tohoto srovnání bylo přispět do probíhající diskuze o tom, jestli  a 

nakolik jsou neziskové organizace specifickým institucionálním prostorem, který se 

odlišuje od státních a komerčních organizací na základě příslušnosti do odlišného sektoru, i 

když působí ve stejném odvětví, nebo jestli mají tyto jmenované typy organizací pod 

vlivem tlaku vnějšího prostředí spíše podobné vlastnosti a znaky.  

Jedním z nejdůležitějších aspektů, který tvoří jedinečnou podobu organizace a 

ovlivňuje její chování je organizační kultura. Organizační kultura představuje 

„osobnost“ organizace, je to neviditelná síla, která poutá lidi v organizaci dohromady, 

určuje způsoby, jak se zde věci dělají a jaké hodnoty a přesvědčení jsou v této organizaci 

považované za důležité (Ukawa et al., 2015; Wagner et al., 2014). Protože organizační 

kultura je komplexní, mnohavrstevní a skládá se z mnoha prvků, z nichž jen některé jsou 

viditelné a vyslovené, používají se jako nástroj k poznání organizační kultury typologie. 

Jednou z nejpoužívanějších typologií je Model soupeřících hodnot (Cameron, Quinn, 

2011). Tento model na základě dvou dimenzí, kterými jsou flexibilita oproti kontrole a 

interní oproti externímu zaměření, rozlišuje čtyři typy organizační kultury: klanovou, 

adhokratickou, hierarchickou a tržní organizační kulturu.  

V mé práci jsem jako výzkumnou metodu použila případovou studii jednoho případu 

s více jednotkami analýzy. Jednotky analýzy byly vybrány účelově na základě stanovených 

kritérií, zvoleny byly tři organizace působící v oblasti předškolního vzdělávání, jedna 

nezisková, jedna komerční a jedna veřejná. Technikami sběru dat bylo dotazníkové šetření 

mezi zaměstnanci vybraných organizací, ve kterém byl použit Organizational Culture 

Assassment Instrument (OCAI) a analýza dokumentů těchto organizací. Získaná data byla 

analyzována jak kvantitativně (statisticky), tak kvalitativně a také byla uplatněna technika 

triangulace. 
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Práce nejdříve popsala organizační kulturu v každé organizaci a následně zjištěné 

organizační kultury porovnala. Mezi zkoumanými organizačními kulturami státní, 

neziskové a komerční organizace je možno určit jak podobnosti, tak odlišnosti. Výzkum 

ukázal, že základní podobností mezi všemi třemi organizacemi je důraz na klanovou 

organizační kulturu, pro kterou jsou charakteristické přátelské a neformální vztahy, 

hodnoty spolupráce, důvěry, loajality, respekt k individualitě a participativní řízení. 

V dotazníkovém šetření vyšla klanová kultura v komerční a neziskové organizaci jako 

jasně dominantní, ve veřejné organizaci má nejvyšší počet bodů spolu s hierarchickou 

kulturou. Kromě toho hodnoty, cíle a poslání, které organizace deklarují v dokumentech a 

také způsob, jakým se prezentují a popisují své vnitřní prostředí, jsou si podobné a náležejí 

do klanové kultury. Mimoto, všechny organizace deklarují partnerský vztah ke klientům a 

snaží se je více či méně zapojovat do své činnosti. Všechny tři organizace také podle 

výsledků výzkumu upřednostňují participativní řízení, týmovou práci a dávají pedagogům 

určitou možnost ovlivňovat denní aktivity. Jak zmíněný přístup ke klientům, tak způsob 

zapojení zaměstnanců odpovídají klanové kultuře. Druhou podobností je, že ve všech třech 

typech organizací je nejméně přítomná tržní organizační kultura, která je typická tvrdou 

soupeřivostí, důrazem na dosahování vytyčených cílů, ekonomických výsledků a vedoucí 

pozicí na trhu. Tržní organizační kultura získala v dotazníkovém šetření u všech organizací 

zdaleka nejmenší počet bodů a také v dokumentech byla přítomná pouze minimálně, pokud 

vůbec.  

Dle odborné literatury jsou mezi hlavními zdroji organizační kultury faktory, které 

mají všechny tři organizace společné. Jsou to podnikatelské neboli konkurenční prostředí, 

vliv odvětví (Lukášová, 2010) a kultura povolání (Hofstede, Hofstede, 2010). Tyto faktory 

patří mezi hlavní zdroje organizační kultury (Lukášová, 2010: 33). V důsledku současné 

demografické situace, kdy je ve středočeském kraji mnoho dětí a málo míst ve 

školkách
50

, není oblast předškolního vzdělávání příliš kompetitivní konkurenční prostředí, 

které by vyžadovalo, aby organizace přijaly za své agresivní praktiky k získání klientů a 

soupeřivost tržní kultury. V prostředí s velmi malou konkurencí se vyvinuly jiné hodnoty, 

a proto všechny, tedy i komerční organizace, mají slabou tržní organizační kulturu 

(Galaskiewicz a Bielefeld, 2003 in Hyánek, 2011: 89n). Naopak je možné předpokládat, že 

                                                 
50

 „Situace nedostatečného počtu míst v mateřských školách je ve Středočeském kraji kritická. Podle údajů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebylo v září loňského roku vyhověno ve středních 

Čechách celkem 6 856 žádostem o přijetí dítěte do mateřské školy.“ Dostupné z: https://www.kr-

stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredocesky-kraj-pomuze-zvysit-pocet-mist-v-

materinkach. cit. 20.5.2017 
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v rámci strategie přežití se všechny organizace musely přizpůsobit požadavkům odvětví na 

to, co je považováno za legitimní a správné (Knutsen, 2013). Základním úkolem 

mateřských školek je simulace rodinného prostředí, když jsou rodiče v práci, tvorba 

bezpečného místa, kde si děti mohou hrát a navazovat přátelství a kde se budou cítit 

příjemně. Domnívám se, že to jsou požadavky, které klienti a veřejnost očekávají obecně 

od mateřských školek. Z toho soudím, že to je důvod, proč mají všechny organizace 

přítomnou klanovou kulturu, která odpovídá těmto požadavkům. Pokud by si některá 

školka v rozporu s těmito předpoklady nevyvinula tento typ kultury, byla by ve značné 

nevýhodě a nebyla by schopná v tomto odvětví přežít, protože by klienty byla vnímána 

jako nelegitimní (Knutsen, 2013).   

A konečně posledním z faktorů, které zmíním a které přispívají u všech školek k síle 

klanové kultury, je vliv povolání (Hofstede,Hofstede, 2010: 232). Většina zaměstnankyň 

zkoumaných školek má pedagogické vzdělání, a proto určitý způsob, jak se věci dělají, si 

osvojily už v procesu přípravy na povolání a budou ho do určité míry uplatňovat bez 

ohledu na typ organizace, ve které pracují. Podobně všechny učitelky ovlivňuje ustálený 

způsob vnímání jejich profese společností. Společenská představa o ideální učitelce 

v mateřské školce ji vykresluje jako empatickou, milou, se vztahem k dětem atd., tedy opět 

tak, jak by odpovídalo hodnotám klanové kultury. Navíc pracovnice ve školce jsou méně 

motivované vysokou finanční odměnou a kariérním postupem, nechovají se tedy jako 

typičtí komerční nebo státní zaměstnanci, ale vykazují spíše znaky zaměstnanců 

neziskových organizací, ve své práci vidí poslání a přikládají větší váhu možnosti pomáhat 

společnosti (více o zaměstnancích v neziskovém sektoru viz De Cooman et al., 2011).  

Zatímco v silném postavení klanové kultury a slabém postavení tržní kultury se 

všechny organizace podobaly, odlišují se v přítomnosti a postavení adhokratické a 

hierarchické kultury. Ve veřejné organizaci je mnohem více přítomná hierarchická 

organizační kultura, pro kterou je typické množství předepsaných pravidel a postupů, 

jejími hodnotami jsou řád, kontrola, stabilita a odpovědnost. Naopak v komerční a 

neziskové organizaci je mnohem více přítomná adhokratická organizační kultura, která se 

vyznačuje inovacemi, kreativitou, poskytováním unikátních služeb, experimentováním a 

vysokou schopností adaptability. Nicméně i mezi komerční a neziskovou organizací je 

v jejich kultuře podle výzkumu určitý rozdíl, a to v tom, že kultura komerční organizace je 

v porovnání s neziskovou více adhokratická. 

Jedním z možných důvodů je, že na organizace má zde vliv jejich sektorová 

příslušnost. Státní instituce jsou prototypem byrokratické a hierarchicky strukturované 
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organizace, kde vše běží podle předepsaných procedur a nařízení (Hyánek, 2011: 85). 

Neziskové organizace a inovativně zaměřené komerční firmy jsou typické nestálostí, 

„organizovanou anarchií“, improvizací a dynamikou (Cameron, Quinn, 2011: 56). Dalším 

vysvětlení toho, že komerční a nezisková organizace mají více adhokratickou kulturu, 

může také nabídnout teorie selhání státu (Salamon, Anheier, 1998). Přihlašování se 

k alternativnosti, poskytování unikátních služeb a snaha odlišit se od státních školek může 

být u komerční a neziskové organizace způsobem k zdůvodnění své existence. Zatímco 

státní organizace poskytuje co nejvšeobecnější služby v rámci uspokojení „mediánového 

voliče“, nezisková a komerční organizace poskytují své služby klientům s minoritními 

preferencemi, kterým z nějakého důvodu nevyhovují služby poskytované státem a podílejí 

se tak na uspokojení heterogenní poptávky. V původní teorii se tak vysvětluje vznik 

neziskových organizací, protože tržní organizace nejsou v této teorii schopné vyrovnat se 

s problémem černého pasažéra. Nicméně v případě mateřských školek je možnost službu 

pro jednotlivce vyčíslit a navíc jde o oblast dotovanou státem, proto zde tento problém není 

a i existenci komerční školky jde vysvětlit na základě této teorie.  

Protože nezisková a komerční organizace jsou si navzájem podobnější než 

organizace státní, je nutno srovnat, které vnitřní faktory ovlivňující organizační kulturu 

mají obě tyto organizace stejné a ve kterých se státní organizace liší. Jedním ze znaků 

organizační kultury podle Hofsteda (2007: 215) je její historická určenost. Zkoumaná státní 

organizace je ze všech tří nejstarší, první její část vznikla v roce 1947, zatímco jak 

komerční (založena v roce 2013), tak nezisková organizace (založena v roce 2011) mají za 

sebou pouhých pár let existence. Jak může historie organizace ovlivnit typ organizační 

kultury, který se v ní vyvine, vysvětlují Cameron a Quinn (2011). Od začátku 20. století až 

do 60. let byla za ideální organizační formu považována klasická Weberovská byrokracie, 

proto většina organizací založených v tomto období přijímala hierarchickou kulturu. Od 60. 

let se pozornost věnovala zejména tržní kultuře, kterou koncem 80. let vystřídala klanová 

kultura jako požadovaný ideál. Počátkem nového milénia se začaly zakládat organizace 

v duchu adhokratické kultury, která je nastupujícím ideálem organizační kultury 

budoucnosti. Zkoumané organizace přesně zapadají do tohoto vývoje, kdy státní 

organizace adaptovala hierarchickou kulturu preferovanou v době jejího založení, zatímco 

nově založené komerční a neziskové organizace jsou založené podle klanové a 

adhokratické kultury.  

Dalším možným vysvětlením postaveným na životním cyklu organizace je tzv. 

„gravitační tendence“ (Cameron, Quinn, 2011: 53-57). V počátečním stádiu, krátce po 
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založení, má většina organizací nestálou a dynamickou adhokratickou kulturu. Organizace 

nemá ustálené a předepsané způsoby dělání věcí, často se improvizuje, pružně se reaguje 

na vzniklé překážky a komplikace. Postupem času se vyvine klanová kultura. Počáteční 

překážky a problémy jsou vyřešeny, zaměstnanci, kteří přestáli prvotní turbulentní období 

cítí oddanost a přináležitost k organizaci, panuje zde neformální a přátelská atmosféra. 

Nicméně jak organizace stárne a roste, postupně se stále více konzervují dříve spontánně 

vytvořená pravidla až do podoby rigidních předpisů, s příchodem nových pracovníků a 

rostoucím počtem zaměstnanců je potřeba vytvořit standardizované postupy a formální 

struktury. Organizace se přikloní k hierarchické kultuře. V poslední fázi se pozornost 

přesune na externí prostředí a na dosahování stále většího profitu a tržního podílu, tedy do 

tržní kultury. Proto i zkoumané mladší organizace mají adhokratickou a klanovou kulturu 

(novější komerční organizace je navíc ještě více adhokratická než o pár let starší nezisková 

organizace s klanovou kulturou), zatímco starší státní organizace má ustálenou 

hierarchickou kulturu, která ale v důsledku vlivu odvětví nepokračovala do poslední tržní 

fáze.  

Dalším faktorem, který je zdrojem organizační kultury, je velikost organizací a počet 

jejich zaměstnanců (Lukášová, 2010). Státní školka je zdaleka největší (tři budovy) a má i 

největší počet zaměstnanců, zatímco jak komerční, tak nezisková školka jsou malé a mají 

pouze tři zaměstnankyně. Proto ve státní organizaci byla potřeba vzniku více strukturované 

a formálnější kultury, kde je stejná kvalita služby zabezpečována standardizovanými 

postupy, kdežto u menších organizací není potřeba mít vše přesně stanovené, a také 

v malém kolektivu se snáze vytvoří neformální a přátelské vztahy (Duncan, Schoor, 2014). 

Také důvod k založení organizací je jiný a to může ovlivňovat organizační kulturu (Jaskyte, 

2004). Státní školka byla vytvořena mandatorně k uspokojení rostoucí veřejné poptávky, 

hlavním popudem k založení komerční a neziskové školky bylo poskytnout „něco 

jiného“ k uspokojení menšinové a alternativní poptávky. Zde je ovšem určitý rozdíl mezi 

komerční a neziskovou školkou. Zatímco deklarovaným záměrem při založení neziskové 

školky bylo „vytvořit místo, kde se děti cítí dobře“ (VZ AZ, 2015), což se odráží v klanové 

kultuře, komerční školka chtěla především přiblížit děti k přírodě a přistupovat k nim v 

Montessori filozofii, proto má silnější adhokratickou kulturu.   

Na začátku své práce jsem představila diskuzi, která probíhá mezi badateli 

zabývajícími se neziskovým sektorem, a jejíž ústřední otázkou je, jestli jsou neziskové 

(resp. státní a komerční) organizace specifické a rozdílné díky své sektorové příslušnosti 

nebo jestli se pod vlivem stejných podmínek budou chovat podobně (Hyánek, 2011; 
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Knutsen, 2013). Ve své práci jsem zjistila, že na organizace působí oba faktory, tedy jak 

sektorová příslušnost, tak vliv podobných podmínek. Mezi státními, komerčními a 

neziskovými organizacemi jsou v jejich kultuře určité rozdíly, které je možno alespoň 

z části připsat vlivu sektorové příslušnosti, tedy neziskové, státní a komerční sféře. 

Zároveň jsou mezi nimi také podobnosti, které mohou vycházet jak ze stejných vnějších 

institucionálních podmínek, tak podobných vnitřních poměrů, jako je například velikost, 

počet zaměstnanců, intence zakladatele, historie, atd. Zkoumaná veřejná organizace se ve 

své kultuře více odlišovala od neziskové a komerční organizace, naopak zkoumaná kultura 

neziskové a komerční organizace si byly více vzájemně podobné. Tato situace vychází 

z toho, že zkoumaná komerční organizace vykazuje znaky, které jsou typicky připisované 

neziskovým organizacím, jako např. důraz na zastávané hodnoty (Frumkin, Andre-Clark, 

2011), kontrola procesu i výstupu, tj. dělání správných věcí správným způsobem (Hyánek, 

2011; Anheier, 2005), služba klientům se specifickou poptávkou (Moore, 2000), atd. 

Vzhledem k tomuto zjištění, že v některých oblastech činnosti (např. předškolní 

vzdělávání) se stávají typické „neziskové charakteristiky“ a „neziskové chování“ novým 

požadovaným ideálem, domnívám se, že je to důvod, který opravňuje badatele 

prozkoumávat neziskový sektor a jeho organizace a poznávat jejich specifika, která mohou 

sloužit k inspiraci a poznání pro ostatní sektory (Knutsen, 2013). 

 Budoucí výzkumy by se v návaznosti na tuto práci mohly věnovat srovnání 

organizační kultury mezi organizacemi uvedených třech sektorů v jiné oblasti činnosti. 

Jsou zjištěné výsledky uplatnitelné i v jiné oblasti, kde všechny tři formy organizací působí 

společně nebo je to specifikum oblasti vzdělávání? Dalším návrhem může být výzkum 

zkoumající vliv a sílu tohoto vlivu různých faktorů, které působí na organizační kulturu. 

Které faktory mají vliv na vytvoření dané kultury v organizaci? Ovlivňují některé faktory 

organizační kulturu více než jiné? Jak se organizace ve své kultuře vyrovnávají 

s působením protichůdných faktorů? 
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