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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na identifikaci manažerských kompetencí v cestovní 

agentuře INVIA.CZ, s. r. o. Tato společnost v nedávné době rozšířila své působení na 

zahraniční trhy Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny tyto dceřiné společnosti 

zůstávají řízeny z české mateřské centrály. Cílem práce je identifikovat, jak jsou 

kompetence manažerů této společnosti ovlivněny průběhem expanze, a stanovit 

návrhy na zlepšení jejich stylu řízení.  

 

Annotation 

Master`s thesis is focused on managerial competence identification in travel agency 

INVIA.CZ, Ltd. This company has recently expanded into new markets in Poland, 

Hungary and Romania. All these subsidiaries are managed from the Czech parent 

entity.  

Aim is to identify how the managers` competence is influenced by this expansion and 

to propose an improvement of their managing style.  
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ÚVOD  

Stále více firem rozvíjí své trhy v mezinárodním měřítku, což sebou nese jisté 

výhody, ale i úskalí. To, co může fungovat v podmínkách domácího trhu, nemusí 

být zárukou úspěchu na trhu zahraničním. Manažer musí být připraven na to, že se 

bude setkávat s cizími kulturami a v rámci těchto setkání bude komunikovat 

s lidmi, kteří mají odlišné chování a jednání.  

S touto neznámou – „jak být správným manažerem v mezinárodním 

prostředí“, se v tuto chvíli potýkám dnes a denně. Pracuji již čtvrtým rokem pro 

cestovní agenturu  INVIA.CZ, s. r. o., z toho již tři roky na pozici Office manažera 

a stála jsem u zrodu založení nových dceřiných poboček společnosti v Polsku, 

Maďarsku a Rumunsku. Mým nadřízeným je Chief Executive Officer (dále CEO), 

Michal Drozd, který je zároveň jedním ze zakladatelů této společnosti a její 

podílový vlastník.  

Diplomová práce je zaměřena na styl řízení manažerů společnosti, na utváření 

podnikové kultury, setkávání a střetávání se s jinými kulturami, s poukázáním na 

odlišnosti, které v jednotlivých zemích zaznamenáváme.  

Každá společnost je jedinečná, působí ve specifických podmínkách a má vlastní 

přístupy k dosažení svých cílů. Společným znakem všech podniků je však 

jednoznačný záměr – uspět v silném konkurenčním boji, zaujmout výhodnou 

pozici na trhu a přispět k maximálnímu uspokojení zákazníků. 
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I. CÍL A METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí, na část teoretickou, praktickou a část 

návrhového řešení.  

Cílem práce je identifikovat kompetence manažerů působících v multikulturním 

prostředí cestovní agentury INVIA.CZ, s. r. o. a vyvodit návrhy na zlepšení 

dosavadního stylu jejich řízení.  

 

V úvodní teoretické části jsou na základně literárních pramenů osvětleny obecné 

poznatky o složkách manažerské kompetence a o jejich členění. Dále je vysvětlena 

problematika multikulturního prostředí a s tím spjaté pojmy jako národní kultura, 

internacionalizace či typologie českých manažerů. Rozdílnost kultur je blíže 

definována vysvětlením pojmů kulturní standardy a kulturní dimenze, přičemž 

české kulturní dimenze byly srovnány s dimenzemi Polska, Maďarska a 

Rumunska.  

 

Praktická část je věnována obecným informacím o společnosti INVIA.CZ, s. r. o., 

je popsán historický vývoj, vývoj obratu a počtu klientů v uplynulých letech.  

Prezentována je organizační struktura české mateřské centrály a její vztah 

k dceřiným společnostem na zahraničních trzích. K zpracování této části byly 

využity interní materiály společnosti.  

 

Praktická část dále obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo cíleně 

zaměřeno na management společnosti INVIA.CZ s. r. o. a na vzájemné vztahy 

manažerů českých s manažery Polska, Maďarska a Rumunska. Dotazník byl 

vytvořen v české a anglické verzi vlastním překladem, přičemž u dotazníků A a B 

byl použit doslovný překlad otázek. U dotazníku C byla struktura otázek 

v anglické verzi pozměněna, a to z důvodu, aby zahraniční manažeři odpovídali na 

otázky směřované na český management, a naopak, čeští manažeři odpovídali na 

otázky směřované na zahraniční kolegy.  
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Dotazníkové šetření obsahovalo celkem 3 dotazníky, přičemž byly zaměřeny na 

tyto oblasti:  

Dotazník A – Obecná identifikace – obsahuje 12 otázek (4 otevřené, 4 uzavřené 

a 4 polouzavřené) cílených na dosažené vzdělání manažerů, jejich jazykové 

schopnosti, délku jejich působení ve společnosti, počet podřízených aj.  

Dotazník B – Manažerské kompetence – čítá 9 otázek (4 otevřené, 4 uzavřené, 1 

polouzavřenou) a je zaměřen na kompetence z oblasti hodnocení zaměstnanců, 

delegování úkolů, řešení konfliktů aj.  

Dotazník C – Expanze společnosti, vnímání kulturních rozdílů – se skládá z 12 

otázek (9 otevřených, 3 uzavřené), které reflektují zkušenosti manažerů nabité 

z průběhu expanze společnosti na zahraniční trhy a jejich názory na kulturní 

rozdíly mezi národy Polska, Maďarska a Rumunska.  
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

1. KOMPETENCE 
 

Pojem kompetence se dnes používá v češtině ve dvou základních významech. 

Prvním je kompetence jako pravomoc, oprávnění udělené autoritou nebo patřící 

nějaké autoritě (instituci, jednotlivci). 1 

Druhý význam slova kompetence zdůrazňuje schopnost vykonávat nějakou 

činnost, umět ji vykonávat, být v ní příslušně kvalifikovaný. Tento pojem pochází 

z anglosaského prostředí.  

Dvojakost tohoto pojmu znamená pro laickou veřejnost poměrně značnou 

nejasnost, která vyvolala pokusy nahradit výraz kompetence ve smyslu schopnost 

například slovem způsobilost.   

 V anglickém výkladovém slovníku2 nacházíme pod hesly competence a competent  

význam: být schopen, udělat, mít potřebné vědomosti a dovednosti. Právě tento 

druhý význam přikládáme manažerským kompetencím prioritně, tedy ve smyslu 

komplexních schopností a předpokladů jednotlivce podávat manažerský výkon. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2004. 184 s.             
ISBN 80-247-0698-9. 
2COLLINS. Collins Concise Dictionary. 5Rev Ed edition. Collins, 2001. 1760 s.  
ISBN 0 007 109784. 
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1.1. Základní složky kompetence 
 

Kompetence je poměrně stabilní charakteristika osobnosti. Kompetence nám 

napovídá, jak se bude její nositel chovat a projevovat při jistých situacích. Pokud 

jednou manažer kompetenci má, umí ji projevit v jakékoliv firmě a na jakékoliv 

úrovni řízení.  

Hierarchický model struktury manažerské kompetence 1 slouží k lepšímu 

pochopení složení kompetencí jednotlivých manažerů. 
 

 Dovednosti
Vědomosti
Zkušenosti
Know-how 

Inteligence 
Talent 

Schopnosti 

Hodnoty
Postoje 
Motivy 

Chování

 
Obr. 1 Hierarchický model struktury kompetence (Zdroj: KUBEŠ, 2004, s. 28) 

 

Popis jednotlivých prvků hierarchického modelu: 

1. Inteligence je individuální úroveň a kvalita myšlenkových operací, která se 

projevuje při řešení problémů. Inteligence je měřitelná pomocí testů, které 

bývají většinou zaměřeny na analytické schopnosti, práci s čísly, slovy, logiku 

v myšlení, třídění a hledání podobností. Inteligence sama o sobě není tím 

nejdůležitějším prvkem pro úspěšnou a kvalitní práci manažera. Větší úspěšnost 

pro práci manažera má tzv. emoční inteligence, která se skládá z pěti 

základních složek (sebevědomí, organizace vlastního života, motivování sebe 

sama, empatie, angažovanost v kontaktu s jinými lidmi) 2 

 
1KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: 
Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 
184 s. ISBN 80-247-0698-9. 

2MIKULAŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2.vyd. Praha:Grada Publishing, a. s., 
2007.  380s. ISBN 80-247-134-97.  
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Talent je soubor nadání, vloh a schopností člověka k určitým činnostem. 

Schopnosti bývají charakterizovány jako předpoklady úspěšného vykonávání 

určitých činností. Schopnosti bývají z různých hledisek členěny, např. 

smyslové schopnosti jsou svou kvalitou a kvantitou závislé na biologických 

charakteristikách lidských smyslů a rozumové schopnosti, které tvoří základ 

obecné připravenosti člověka učit se a mají specifický význam pro lidské 

myšlení1 

 

2. Hodnoty vyjadřují cíle nebo dílčí momenty, ke kterým se vztahují potřeby 

člověka. Jsou konkrétním vyjádřením toho, čemu dává jedinec přednost, co má 

pro něj osobně větší význam. Dotýká se stránek osobního i pracovního života. 

Postoje bývají vymezovány jako relativně stálé, kladné nebo záporné hodnotící 

soudy, názory, přístupy, citové vztahy a tendence jednat podobným způsobem 

v obdobných situacích. 1 

Motivy zahrnují vše, co člověka podněcuje k činnosti určitým směrem. Vnitřní 

pohnutky, které podněcují a udržují aktivitu. Člověk se silnou motivací 

k vlastnímu rozvoji vyhledává situace, z nichž se může poučit, stanovuje si cíle, 

které pro něj představují výzvu.    

 

3. Dovednosti zajišťují, že jsme schopni vykonat činnosti související s nějakým 

fyzickým či psychickým úkolem. Jsou spíše záležitostí výchovy a zakládají 

vznik zkušeností – postupně upevněných osvědčených způsobů jednání. 

 

4. Vědomosti charakterizujeme jako poznatky, nahromaděné v určité oblasti, 

které souvisí s prací vykonávanou na dané pozici. 2 

Zkušenosti představují osvědčené postupy činností, které odpovídají 

vlastnostem člověka i druhům řešených problémů. Člověk prožije nějakou 

konkrétní situaci a vytvoří si z ní závěr.   

 

1PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 1.vyd. Praha: 
Grada Publishing, a. s., 2002. 226 s. ISBN 80-247-0470-6 

2KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 184 s. ISBN 80-247-
0698-9 
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Know-how jsou znalosti zkušenosti či poznatky, které byly získány za účelem 

usnadnění např. určité podnikatelské činnosti. Charakteristickým znakem know-

how je jeho efektivita pro uživatele, a také jeho dostatečný přínos, který by bez 

jeho užití nebyl dosažen. Pro majitele know-how je nesmírně důležité jeho 

utajení neboť jeho všeobecná dostupnost by výrazně snížila jeho hodnotu 

(cenu).1 

 
 

5. Chování zahrnuje veškeré projevy člověka jakožto společenské bytosti i 

jakožto biologického organismu, projevy, které mohou být pozorovány 

zevnějšku druhým člověkem. Variabilita chování je korigována vnějšími 

podmínkami i vnitřním rozpoložením člověka.  

 

 

Význam kompetencí je pro vedení firem stěžejní. Rozvoj firmy i řešení různých 

jejích potíží lze regulovat právě ovlivňováním kompetencí lidí.  

Jedná-li se o samotné výkonné pracovníky, jejich úlohou je velká orientace na 

výkon. Porovnáme-li kompetence s jejich nadřízenými, jejich úloha se sestává 

hlavně ve stanovování požadavků na výkon svých lidí a zároveň obsahuje i 

složku samotného výkonu při zpracování svěřených úloh.  

Dále musí obsahovat již zmíněné prvky kompetencí se zaměřením na umění 

motivovat svůj tým a přispět tak k jeho vyšším výkonům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Definice pojmů. [online]. [cit 16. 05. 2009]. 
Dostupné z www: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_pojmu_licence> 
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1.2. Kompetence obecně 
 

Z poznatků Wintertona1 je obecně pracovní kompetence rozdělena na několik 

složek: 

 

Základní pracovní dovednosti – znamenají trénink a rozvoj pracovníka v raném 

počátku jeho kariéry, které mu umožní rozpoznat a umět použít základní pracovní 

požadavky, na něj kladené. 

 

Rozšířené pracovní vědomosti – odpovídá dalšímu vzdělání získaného 

pracovníkem mimo jeho vykonávanou pracovní pozici, a to buď rozšířením 

vlastních pracovních povinností, nebo vývojem vědomostí samotného jedince. 

 

Učení se z kontextu práce – se objevuje ve vyšším stupni kariéry, kdy pracovník 

v rámci spolupráce s jinými lidmi v organizaci začíná používat dovednosti, které 

v průběhu svých zkušeností nabyl. Tyto dovednosti můžeme označit jako „tiché“ 

nebo „skryté“, což znamená, že si je pracovník dříve neuvědomoval, ale nyní je 

automaticky používá, a tím zvyšuje svůj pracovní výkon. 

 

Učení se nových pracovních schopností – nastává v období, kdy se pracovník 

dostává do vedoucí pozice v organizaci. V této fázi je nezbytné se naučit novým 

dovednostem, kterými změní svůj předchozí pracovní styl, jelikož je nyní 

zodpovědný nejen za vlastní pracovní výsledky, ale i za výsledky skupiny/osob, 

které řídí.  

 

 Ve srovnání s výkonnou funkcí vyžaduje řídící činnost novou skupinu pracovních 

schopností. Jde o schopnosti řídit ostatní a nebát se rozhodovat. I odborně zdatní 

pracovníci, kteří tyto schopnosti nezvládnou, se mohou stát velmi špatnými 

manažery.  

 

 

1WINTERTON, R. Developing Managerial Competence. Roudledge, 1999. 307 s. 
ISBN 0415183464 
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1.3. Manažerské kompetence 
 

Cílem každé organizace je zaměstnávat pracovníky s kompetencemi, které firmu 

posunou dále. Proto firmy stále častěji přistupují k tvorbě kompetenčních modelů, 

ve kterých jsou obsaženy základní požadavky, kladené na manažery.  

1.3.1. Manažerské kompetence 

Manažerské kompetence se skládají z dovedností a schopností, které přispívají 

k vynikajícímu výkonu v roli manažera. Jejich cílem je zajistit, aby byly úkoly 

plněny v souladu se strategickými plány, dále musí vytvářet přirozené prostředí 

v týmu, vybírat a rozvíjet své podřízené.  

Příklady manažerských kompetencí: 

- řešení konfliktů, 

- koučování zaměstnanců, 

- efektivní delegování, 

- hodnocení zaměstnanců, 

- výběr zaměstnanců, 

- strategické plánování. 1 

1.3.1.1. Řešení konfliktů 

Rozhodnutí o řešení konfliktu je odpovědností bezprostředního nadřízeného osob 

či skupin, mezi kterými konflikt vznikl. Má-li být toto řešení trvalé a produktivní, 

nemělo by být direktivní. Trvalé řešení konfliktu je většinou to, které jsou obě 

strany ochotny bezprostředně přijmout.  

Existuje několik strategií řešení konfliktů, přičemž jejich použití závisí na tom, 

do jaké míry se jednotlivé strany konfliktu snaží v dané situaci prosadit své vlastní 

zájmy nebo do jaké míry mají zájem o udržení dobrých vztahů a vzájemné 

spolupráce s druhou stranou do budoucna. 2 

 

 
1 KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: 
Způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004.184 s. 
ISBN 80-247-0698-9. 

2URBAN, J. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2. 
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Jednotlivé strategie řešení konfliktů: 1 

 Strategie úniku: příkladem může být odložení diskuze o sporném 

problému. Tato metoda může být vhodná pro řešení triviálních sporů, které 

by mohly bránit spolupráci v důležitějších oblastech, nebo naopak pro 

řešení konfliktů vysoce explozivních, kdy je obě strany třeba před řešením 

sporu uklidnit. Z dlouhodobějšího hlediska však tato strategie není vhodná, 

protože se opírá o předpoklad, že konflikt sám od sebe zmizí.  

 Strategie přizpůsobení či ustoupení: záleží-li jedné ze stran na udržení 

vztahu a spolupráce s druhou stranou více než na prosazení vlastních 

zájmů, může vyjít ve sporu vstříc. Strategie přizpůsobení může být vhodná 

i v situaci, kdy se snažíme zvýšit svou reputaci nebo zajistit si vyšší 

důvěryhodnost pro řešení jiných a podstatnějších konfliktů. 

 Strategie kompromisu: strany dosahují vzájemně přijatelného řešení, 

v jehož rámci dostávají pouze část toho, čeho chtěli dosáhnout. Řešení 

vzniká zpravidla na základě vyjednávání. Tato strategie je vhodná v situaci, 

kdy cíle obou stran jsou příliš důležité na to, aby bylo možno ztrátu jejich 

dosažení riskovat vzájemným soupeřením, nebo v situacích, kdy strany 

konfliktu jsou na sobě vzájemně závislé a mají přibližně stejnou moc. 

 Konfrontační strategie: jde o situaci, kdy se obě strany snaží svůj spor 

jednoznačně vyhrát. Dochází k ní tehdy, jestliže alespoň jedné ze stran 

záleží na prosazení vlastních zájmů více než na udržení kooperativních 

vztahů. Vhodná je v situaci, kdy se jedna strana očividně mýlí nebo je 

nedůvěryhodná. Nezbytná může být v naléhavých situacích vyžadujících 

rychlá řešení. Pro obě strany je však spojena s vyšším rizikem. 

 Strategie spolupráce: strany konflikt chápou jako výzvu nebo jako 

problém vyžadující společné řešení, nikoli příležitost k zápasu. Strategie 

spolupráce dosahuje při řešení konfliktu optimálních výsledků a současně 

umožňuje zachovat mezi jednotlivými účastníky dobré vztahy. Vyžaduje 

však komunikaci, naslouchání a ochotu rozlišovat věcné a osobní stránky 

konfliktu. Mnohdy přináší zlepšení postupů jednotlivých oddělení plynoucí 

z přehodnocení jejich dosavadních zvyklostí.  

1URBAN, J. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. 1.vyd. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2. 
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1.3.1.2. Koučování zaměstnanců 

Koučování zaměstnanců je nejen nástrojem jejich učení a podpory jejich 

samostatnosti, ale i prostředkem, jak jim pomoci překonat osobní bariéry, které jim 

brání osvojit si nové pracovní postupy nebo se přizpůsobit novým podnikovým 

požadavkům. Od běžného a především direktivně řídícího vedoucího se manažer 

v roli kouče liší tím, že svým zaměstnancům jen zřídka poskytuje přímou 

radu nebo jednoznačný pokyn, jak postupovat. 1 

 

Hlavní cíle koučování: 

 posílit schopnost zaměstnanců správně chápat svou roli v organizaci, 

 podpořit jejich samostatnost a osobní odpovědnost, 

 urychlit proces podnikového učení, 

 posílit inovace, 

 využít předností týmové spolupráce, 

 posílit pracovní motivaci, 

 podpořit možnost získat a udržet schopné pracovníky a omezit nežádoucí 

fluktuaci.  

Koučování nadřízeným zvyšuje výkonnost zaměstnanců, jejich sebereflexi a přispívá 

rychlému rozvoji pracovních schopnostní a dovedností. Zaměstnanec musí rychle 

reagovat a zvládat změny, přičemž je za své jednání plně odpovědný.  

     

Koučování může mít více podob: 

 Osobní koučování: představuje podporu ze strany manažera, jejímž cílem je 

dosáhnout změny chování a zlepšení výkonu. Může být zaměřeno jak na 

profesionální, tak na osobní či sociální schopnosti koučovaného 

 Koučování manažerů: je forma individuálního koučování často v nových 

funkcích, pomáhající jim zvládnout úkoly a jejich nové řídící role 

 Koučování „životní“: pomáhající koučovanému se správným nastavením jeho 

dlouhodobějších životních cílů a priorit 

 Koučování týmové: zaměření na zvýšení výkonu a posílení spolupráce 

skupiny vzájemně spolupracujících osob 

1URBAN, J. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. 1.vyd. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2. 
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1.3.1.3. Efektivní delegování 

Delegování je důležitá dovednost manažera a charakteristickým rysem dobrého 

vedoucího týmu. Delegování poskytuje nejen více času na důležitou práci, ale 

rovněž pomáhá rozvíjet schopnosti členů týmů, aby byl výkonnější.  

Delegování znamená, že vedoucí pracovník přenese zodpovědnost za splnění 

úkolu na některého ze svých zaměstnanců. 1 

 

Zásady delegování: 1 

Prozkoumání úkolu a stanovení cíle: díky stanovení cíle můžeme odhadnout 

časovou lhůtu splnění úkolu, zjistíme, zda je potřeba zvolit metody průzkumu, zda 

je více alternativ pro splnění úkolu apod.  

Rozhodnutí, na koho úkol deleguji: různým lidem vyhovují různé úkoly, proto je 

nutné identifikovat, zda osoba, které úkol předávám, splňuje nutné kvality pro jeho 

vykonání. 

Stanovení parametrů: osoba, na kterou úkol deleguji, potřebuje vědět důležité 

parametry jako konečný termín, měřítka kvality, rozpočet, limity pravomoci a 

detaily o dostupných zdrojích. 

Kontrola, zda bylo zadání pochopeno: zpětným dotázáním dané osoby si ověříme 

a ujistíme se, zda zadání správně pochopila. 

Podpora: osoba, na kterou je úkol delegován, musí být přesvědčena, že její výkon 

podporujeme, a že věříme, že jej splní dle našich představ. 

Zpětná vazba-feedback: poskytuje příležitost ověřit si, jak si zaměstnanec 

s úkolem vede, zda nemrhá časem v detailech, zda mu neunikl klíčový úhel pohledu 

apod.  

Úkoly, které delegovat nelze: 

 dlouhodobé vize organizace nebo jejich úseků 

 hodnocení výkonu zaměstnanců 

 zajišťování pracovní disciplíny 

 úkoly vyžadující důvěrné informace – např. údaje o mzdách a platech, nové 

obchodní a strategické záměry společnosti 

 osobní úkoly, které byly manažerovy zadány s očekáváním, že je splní on sám  

1JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. 1.vyd. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. 514 s. ISBN 80-247-1279-2. 
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1.3.1.4. Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců se často provádí prostřednictvím hodnotícího rozhovoru. 

Absence pravidelného hodnocení sebou přináší mnoho problémů: lidem chybí 

zpětná vazba, získávají dojem, že je jedno, zda se snaží či nikoliv, ztrácejí jistotu, 

zda jejich pracovní postupy jsou správné. Vzniká demotivace. 

Typy hodnocení:  

V literatuře1 se setkáváme s několika různými typy hodnocení pracovního 

výkonu, které se liší účelově i stupněm formálnosti. Je důležité tyto aktivity 

odlišit: 

 Průběžné (každodenní) hodnocení práce: nejčastější druh komunikace mezi 

vedoucím a podřízeným na pracovišti. Vedoucí sděluje pracovníkům svůj 

názor na práci, kterou právě odvádějí, a vyjadřuje tím tak svou spokojenost či 

nespokojenost. 

 Hodnocení dlouhodobých výsledků: má být postaveno na kritériích 

objektivních (obrat, zisk, počet obsloužených klientů apod.) a také na 

kritériích subjektivních (intenzita práce, kvalita práce, atmosféra na 

pracovišti). Nevýhodou objektivních kritérií jsou četné vnější vlivy – např. zisk 

jednotky může být ovlivněn změnou v cenách nikoliv samotným pracovním 

výkonem zaměstnance. Subjektivní kritéria jsou pak závislá na samotné 

osobnosti hodnotitele. Hodnocení dlouhodobých výsledků přispívá 

k motivování pracovníků a za určitých podmínek může pomoci ke stanovení 

finanční odměny. 

 Hodnocení stanovených úkolů: vztahuje se k operačním cílům, konkrétním 

úlohám, které byly pracovníkům určeny. Po uplynutí určité doby je hodnoceno 

jejich splnění. Tento typ hodnocení se využívá v řízení podle cílů nebo ve 

stanovení cílů. Má velký význam z hlediska motivování pracovníků a je 

vhodný pro stanovení finanční odměny. 

 Hodnocení kompetencí: sleduje úroveň kompetencí pracovníka. Nejčastěji 

měřenými kompetencemi jsou odborné znalosti, řídící a komunikační 

dovednosti, iniciativa atd. Má přínos pro vzdělávání, osobní rozvoj a řízení 

kariéry pracovníků. 

1BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULER, O. Management. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-.0396-X.  
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1.3.1.5. Výběr zaměstnanců 

Nejdůležitější specifika výběru zaměstnanců se dají shrnout v následujících 

bodech: 

Podrobný popis a požadavky na dané pracovní místo: obsahuje název pracovní 

pozice, komu se zaměstnanec zodpovídá, klíčové povinnosti zaměstnance, 

kvalifikační požadavky. Tyto údaje bývají uvedeny v inzerátech, jimiž avizujeme 

volnou pracovní pozici.  

Příprava dotazníků pro uchazeče: dotazník by měl odhalit žádoucí vlastnosti 

uchazeče, zjistit jeho dovednosti. Dotazníky mohou také obsahovat 

psychometrické testy či testy inteligence, vyžaduje-li to daná pracovní pozice.  

Třídění uchazečů: je důležitou částí rozhodnutí, které uchazeče pozveme k  

pohovoru, a které vyloučíme již na základě zaslaného životopisu. 

Příprava otázek: obsahuje jak všeobecné, tak individuální otázky na uchazeče. 

Všeobecné otázky mohou být zaměřeny na dosavadní praxi uchazeče, podrobnosti 

o jeho vzdělání, o jeho přístupu k zákazníkům, znalostech k informačním 

technologiím apod. Individuální otázky jsou zaměřeny na změny v kariéře 

uchazeče, důvody odchodu z předešlého zaměstnání, styl práce aj.  

Příprava prostředí: souvisí nejen s přípravou místnosti, ve  které povedeme 

přijímací pohovor, ale zároveň se způsobem přivítání uchazeče, odstranění 

rušivých elementů po dobu trvání přijímacího řízení. 

Pohovor: samotný pohovor by měl být správně strukturovaný a příjemný pro obě 

strany. Zároveň by měl obsahovat důležité právní aspekty a tím pádem 

neobsahovat otázky, které by mohly být považovány za diskriminující. Měl by mít 

stejnou formu pro všechny uchazeče a přesně vymezený čas. Pohovor musí být 

ukončen sdělením, kdy bude uchazeč vyrozuměn o výsledku pohovoru.  

Doba rozhodování: rozhodnutí o výběru musí být učiněno co nejdříve, tedy 

nejlépe hned v momentě, kdy proběhly pohovory všech uchazečů. Nejlepším 

systémem výběru je stanovení bodového skóre všech uchazečů (hodnocení 

dovedností, vzdělání, zkušeností, odborných znalostí, přístupu k práci). 1 

Zpětná vazba všem uchazečům: ať již výsledek pohovoru dopadl pozitivně či 

negativně, je nutné s ním uchazeče vyrozumět.  

1JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. 1.vyd. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. 514 s. ISBN 80-247-1279-2. 
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1.3.1.6. Strategické plánování 

Strategické plánování je nepřetržitý cyklus, který začíná formulováním poslání 

společnosti, pokračuje analýzou vnějšího prostředí společnosti, konkurence, 

vnitřních zdrojů a schopností a současného stavu společnosti.  

 

Strategické plánování na úrovni společnosti je dobré chápat jako proces, který má 

zabezpečit následující: 

 vědět, proč firma existuje a jaké jsou její základní cíle 

 vědět, jaké jsou její přednosti a nedostatky 

 vědět, jakým hrozbám vnějšího prostředí musí čelit a naopak, jaké příležitosti 

se jí nabízejí 

 definovat a udržet strategické konkurenční výhody 

 mít základnu pro dlouhodobé (strategické) plánování i pro operační (taktické) 

plánování 

 schopnost stanovovat a zavádět standardy výkonu 

 mít soubor pravidel a chování pracovníků firmy (firemní politiky) na dosažení 

cílů společnosti 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULER, O. Management. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-.0396-X.  
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1.3.2. Interpersonální kompetence 

Interpersonální kompetence jsou nezbytné pro efektivní komunikaci a budování 

pozitivních vztahů s ostatními. Jdou důležité na každé pozici, kde přicházíme do 

kontaktu s jinými lidmi.  

Příklady interpersonálních kompetencí: 

- aktivní naslouchání/empatie 

- vyjednávání, spolupráce, budování vztahů 

- prezentační dovednosti 1 

1.3.2.1. Aktivní naslouchání, empatie 

Aktivně naslouchající je ten, jenž reaguje, dává zpětnou vazbu, podporuje, kritizuje. 

Dovede pozorně vnímat informace, podržet základní téma. Partnerovi poskytuje na 

jeho sdělení odezvu a dává mu najevo, že jej soustředěně vnímá a rozumí. 

Při aktivním naslouchání se můžeme dopouštět chyb, např. nadřazeným chováním, 

skákáním do řeči nebo odpoutáváním pozornosti k jiným věcem. V empatickém 

chování jsou takové chyby vyloučeny.  

 

Schopnost empatie závisí na vývojové úrovni osobnosti, na množství zážitků, na 

množství vztahů, které jedince ovlivňují, na vzorech chování.  Není to trvalá 

vlastnost, v průběhu života se může různým způsobem měnit. 

     Když s někým sdílíme emoce, pocity, potíže, pomáháme svěřujícímu se zvládnout 

je a nám to pomáhá porozumět potížím. Empatické naslouchání se týká 

mezilidských vztahů a řešení psychických problémů. 2 

    

 

 

 

 
1KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2004. 184 s. ISBN 80-
247-0698-9. 

     2 MIKULAŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, a. s., 2006. 
         251s. ISBN 80-247-1217-2. 
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1.3.2.2. Vyjednávání, spolupráce, budování vztahů 

Komunikace mezi dvěma osobami může mít podobu rozhovoru, interview, 

vyjednávání nebo přesvědčování. Rozhovor může mít záměrnou formu, kdy jeden 

z účastníků klade otázky za účelem získat informace a druhý odpovídá.  

Pokud se role tázajícího a dotazovaného mění, pak jde o vyjednávání. 

Samozřejmě se jeden druhého snaží ovlivňovat, ale ne za každou cenu. 

Předpokládá se vzájemný respekt, úcta, otevřenost a důvěra.  

Tyto vlastnosti souvisí s tím, že je mezi účastníky komunikace vybudován dobrý 

vztah založený na vzájemné spolupráci.  

Způsob, jakým lidé reagují na chování jiných, záleží na tom, v jaké situaci se 

nacházejí, jaké jsou mezi nimi vztahy. Záleží také na tom, zda se jedná o kontakt 

mezi čtyřma očima či je komunikaci přítomno více lidí. Důležité je také to, o jaký 

druh vztahu jde. Zda jsou vztahy osobní, pracovní, přátelské, intimní, formální 

nebo neformální, krátkodobé čí dlouhodobé.  

1.3.2.3. Prezentační dovednosti 

      Prezentování, vystupování před posluchači nás více zviditelňuje a je příležitostí 

pro prosazování určitých návrhů, koncepcí, vizí. Je potřeba cvičit, abychom 

získali jistotu, působili sebevědomě a dovedli lidi přesvědčit. Projev by měl být 

jasný, srozumitelný, přesný, upřímný měl by mít přiměřený nádech entuziasmu. Je 

nutné dbát na zrakový kontakt, na postoj a pohyb, hlasovou kvalitu, výslovnost, 

frázování, rychlost, pauzy. 1 

         

         

 

 

 

 

 

1 MIKULAŠTÍK, M. Jak být úspěšnou manažerkou. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, a. 

s., 2006. 251s. ISBN 80-247-1217-2. 
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1.3.3. Technické kompetence 

Technické kompetence jsou tvořeny souborem dovedností, vztahujících se ke 

konkrétní funkci. Zajišťují, že je zaměstnanec schopen úspěšně plnit úkoly, které 

jsou typické pro jeho práci.  

Příklady technických kompetencí:  

- účetnictví/finance, sestavování rozpočtů 

- sběr dat, analýza a sumarizace 

1.3.3.1. Finance, sestavování rozpočtů 

Rozpočet finanční výkaz, který vypovídá o očekávaném výkonu společnosti 

vzhledem ke stanoveným krátkodobým finančním cílům (většinou na období 

jednoho roku). Je to akční plán pro bezprostřední budoucnost ukončující řetěz 

plánování, která začala na úrovni vedení firmy. Kontrola rozpočtu potom spočívá 

ve stanovení finančních cílů a standardů, pravidelné kontrole, sběru informací o 

aktuálním stavu a identifikaci odchylek mezi plánovaným a skutečným stavem. 

Stanovení rozpočtu je jedním ze základních nástrojů plánování a je zároveň 

kontrolním nástrojem. 1     

1.3.3.2. Sběr, analýza dat, sumarizace 

První věcí, kterou musíme při sběru dat udělat, je vypracování seznamu oblastí, 

které chceme pokrýt: 

 seznam obecných oblastí, kterými se potřebujeme zabývat, sestavený 

s ohledem na náš cíl 

 seznam s názvy témat, které chceme prošetřit a shromáždit k nim údaje 

 vlastní poznámky o dalších bodech, které chceme mít v návrhu a k nimž nejsou 

specifické údaje 

Data můžeme získávat z rozmanitých zdrojů: 

z rozhovorů s lidmi (dodavateli, zákazníky, odborníky, kolegy); z knih; z 

výročních zpráv konkurentů; ze zápisů z minulých schůzí; z vnitřních zpráv 

vedení a z měsíčních uzávěrek; z článků a časopisů v novinách; z veřejně 

dostupných informací a statistik.  
1BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULER, O. Management. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-.0396-X.    
2JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2006. 514 s. ISBN 80-247-1279-2. 
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2. MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ  
 

V předchozí části jsem vysvětlila obecné poznatky a funkce manažerských 

kompetencí. Protože cílem této práce je definovat kompetence manažera 

v multikulturním prostředí, je třeba nastínit, jak takové prostředí vypadá. Dnešních 

firem se netýká pouze uskupení vnitropodnikových vlastností, ale v rámci expanzí 

na nové trhy či v rámci obchodování se zahraničními podniky, je nutné kulturu 

podnikového prostředí vnímat více globálně.  

 

2.1. Kulturní standardy a kulturní dimenze  
Chápeme-li kulturu jako orientační systém platný pro příslušníky jednoho národa, 

jedné jazykové, resp. kulturní oblasti, lze se ptát, které kulturně specifické 

orientační parametry budou aktivovány osobou jedné či druhé kultury při 

vzájemných setkáních nebo při řešení specifických problémů. 

2.1.1. Kulturní standardy 

Alexander Thomas je profesorem na univerzitě v Regensburgu a zabýval se 

konceptem tzv. kulturních standardů v evropském prostředí. Kulturní standardy 1 

představují konkrétní sociální normy, které jsou v té či oné kultuře sdíleny a obecně 

respektovány. Jsou jistým měřítkem toho, co je v dané kultuře považováno za 

normální, obvyklé nebo akceptovatelné. Tyto standardy je však možné určit a 

interpretovat pouze na základě srovnání dvou konkrétních kultur. Nemůžou být 

proto použity univerzálně jako kulturní dimenze. Na druhou stranu jsou kulturní 

standardy považovány za nástroj, který doposud nejkonkrétněji charakterizuje 

specifické způsoby myšlení, sociálního a pracovního jednání jednotlivců z různých 

kultur. 1 

 

 

 

 

1SCHROLL-MACHL, S., NOVÝ, I. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 3. 

vyd. Praha: Management Press, 2003. 183 s. ISBN 80-7261-089-9  
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 Kulturní standardy lze všeobecně definovat pomocí pěti znaků 1: 

1. Kulturní standardy jsou způsoby vnímání, myšlení, hodnocení a jednání, které 

většina příslušníků jedné určité kultury považuje za obvyklé, normální, typické 

a společensky závazné jak pro sebe, tak pro ostatní. 

2. Vlastní chování i chování druhých se těmito kulturními standardy řídí, reguluje, 

posuzuje. 

3. Kulturní standardy mají regulační funkci v široké oblasti různých situací a při 

jednání s různými lidmi. 

4. Individuální a pro skupinu specifický způsob užívání kulturních standardů 

k regulaci chování může variovat v rámci určité toleranční zóny. 

5. Chování, které se pohybuje za hranicemi této zóny, sociální prostředí odmítá a 

postihuje. 

  

2.1.2. Kulturní dimenze 

Geert Hofstede (1980), nizozemský profesor, identifikoval pět univerzálních 

kulturních dimenzí, kterými lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, 

organizační či třídní kultury. V roce 1980 Geert Hofstede vytvořil dotazník, který 

obdrželo 116 000 zaměstnanců společnosti IBM v 53 zemích světa. Odpovědi 

podrobil korelačně statistickým a faktorově analytickým vyhodnocením a dospěl 

k závěru, že je možné rozlišit následující čtyři základní kulturní dimenze – rozpětí 

moci v hirearchii, individualismus, maskulinita a vyhýbání se nejistotě. Pátá 

dimenze – dlouhodobá orientace - byla získána z čínského výzkumu hodnot až 

v roce 1987.  

 

1. Rozpětí moci v hierarchii - Power distance, PDI 

Na této dimenzi je možné ukázat, do jaké míry jsou v určité kultuře 

akceptovány nerovné mocenské poměry. U kultur s vysokým rozpětím moci 

považují jejich členové i velký sklon k moci v institucích a organizacích za 

neproblematický a očekávají ho. Díky tomu tvoří mnohovrstevné a velmi 

nepropustné hierarchické systémy. 1 

    1SCHROLL-MACHL, S., NOVÝ, I. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: 

Management  Press, 2005. 313 s. ISBN 80-7261-121-6. 
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U kultur s nízkým rozpětím moci považují jejich členové velký sklon moci 

v institucích a organizacích za velmi problematický a bojují proti němu. Díky tomu 

tvoří ploché a propustné hierarchické systémy.  

 

2. Individualismus/kolektivismus - Individualism, IND 

Na této dimenzi je možné ukázat, do jaké míry se členové určité kultury 

definují jako součást sociální pospolitosti a do jaké míry se cítí být jí zavázáni. 

Členové kolektivistických kultur se vnímají primárně jako členové sociální 

skupiny a pokoušejí se své osobní cíle vytvářet v souladu s touto skupinou. 

Členové individualistických kultur se vnímají primárně jako autonomní 

individua a snaží se vytvářet si své osobní cíle nezávisle na zájmech sociální 

skupiny.  

 

3. Maskulinita/feminita - Masculinity, MAS 

Tato dimenze se zaměřuje na to, jak jsou v určité kultuře od sebe oddělovány 

mužské a ženské role a do jaké míry jsou pevně stanovené. V maskulinních 

kulturách jsou společenské role mužů a žen jasně odděleny. Mužské role jsou 

charakterizované snahou dosáhnout výkonu, snahou prosadit se, dominancí a 

materiálními motivy, zatímco ženské role jsou určovány starostlivostí, 

skromností, solidaritou a dobrosrdečností. Maskulinní společnost je hodně 

založena na výkonu, zatímco femininní je více sociální.  

 

4. Vyhýbání se nejistotě - Uncertainty avoidance, UAI 

V této dimenzi je promítnuto, do jaké míry nejasné a víceznačné situace 

vyvolávají v určité kultuře nejistotu a obavy. Pro členy kultur s vysokou mírou 

vyhýbání se nejistotě jsou pravidla řízení soukromého a veřejného života 

vysoce závazná a na nejasné poměry reagují dezorientací nebo dokonce 

agresí. Pro členy kultur s nízkou mírou vyhýbání se nejistotě jsou pravidla 

řízení soukromého i veřejného života málo závazná a reagují na nejasné 

poměry relativně klidně. Tvoří velmi flexibilní společenské systémy řízení. 1 

 

    1SCHROLL-MACHL, S., NOVÝ, I. Spolupráce přes hranice kultur. Praha:  

Management Press, 2005. 313 s. ISBN 80-7261-121-6. 
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5. Dlouhodobá orientace -  Long-Term Orientation LTO 

Tato dimenze ukazuje, do jaké míry je v určité kultuře oceňováno dlouhodobé 

myšlení. V kulturách se silnou dlouhodobou orientací přetrvává působení 

velmi starých tradic až do současnosti a dnešní jednání má vysokou závaznost 

do budoucnosti.  V kulturách se slabou dlouhodobou orientací mají tradice 

pouze nostalgickou hodnotu. V takových kulturách se provádějí sociální 

změny velmi jednoduše, vzniklé sociální poměry jsou ovšem poměrně 

nestabilní a nezávazné. 1 

 

 

Jednotlivé dimenze seskupují množství jevů, u nichž bylo empiricky ověřeno, že se 

vyskytují společně. Poznatky, ke kterým Gert Hofstede dospěl, mají dle mého 

názoru vysokou vypovídací schopnost, jelikož vznikly na základě výzkumu lidí ze 

tří mnohonárodnostních regionů (arabsky mluvící země, západní Afrika a východní 

Afrika). Lidé, kteří byli objekty výzkumu, tj. zaměstnanci IBM, si byli podobni ve 

všech ohledech (pracovní prostředí, pracovní postupy a pravidla), kromě 

národnosti. Zároveň se také domnívám, že vnímání kulturních dimenzí může být u 

jedince ovlivněno, dojde-li k jeho přestěhování do jiné země. 

 

2.1.3. Kulturní dimenze ČR k jiným vybraným národnostem  

Ze studie Geerta Hofstedeho1 vyplývají jisté odhadované hodnoty vnímání 

kulturních dimenzí České republiky a jiných národních kultur. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je tato diplomová práce zaměřena primárně na srovnání české 

kultury s maďarskou, polskou a rumunskou, interpretuji výsledky zkoumání 

Geerta Hofstede právě na dimenzích těchto kultur.  

     

 

 

 

 

    1SCHROLL-MACHL, S., NOVÝ, I. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: 

Management Press, 2005. 313 s. ISBN 80-7261-121 

31



 

 

   Měření kulturních dimenzí se provádí indexem v hodnotové škále od 0-100 bodů.  

 Každá země získala v měřených dimenzích jedno skóre, tedy celkem ve všech 

 dimenzích 5 skóre. 

 

Země PDI IDV MAS UAI LTO 
ČR  57 58 57 74 13 
Maďarsko 46 80 88 82 50 
Polsko 68 60 64 93 32 
Rumunsko 90 30 42 90   

            

      Tab. 1 – Indexy kulturních dimenzí ČR x vybrané národnosti (Zdroj:    

HOFSTEDE,G., 2009, [online])1 

 

PDI – rozpětí moci v hierarchii dosahuje nejvyšší hodnoty v Rumunsku, což 

znamená, že zde panuje velký sklon k moci v institucích a organizacích. Indexy 

klesají v posloupnosti Polsko, ČR a Maďarsko.  

IDV- individualismus- dosahuje nejvyšších hodnot v Maďarsku, což znamená, že 

Maďaři se vnímají primárně jako autonomní individua a své osobní zájmy 

protlačují nad zájmy sociální skupiny. Naproti tomu Rumunsko je kulturou 

kolektivistickou.  

UAI – vyhýbání se nejistotě, je nejvyšší v Polsku, z čehož plyne, že Poláci kladou 

velký důraz jasně definovaná pravidla řízení soukromého i veřejného života. 

Podobná je kultura rumunská, následuje Maďarsko. Češi jsou naproti tomu ve 

společenských pravidlech více flexibilní.  

LTO – dlouhodobá orientace vyznačuje působení starých tradic do současnosti. 

Tyto indexy nejsou ve výše srovnaných kulturách příliš vysoké. Nejvyšší hodnota 

je v Maďarsku, avšak číslo 50 je na středu mezi silnou a slabou orientací, což 

značí, že některé tradice jsou doposud v Maďarsku uznávány. Naproti tomu ČR 

má slabou orientaci na tradice, mají spíše nostalgickou hodnotu.  

  

1HOFSTEDE, G., Cultural Dimensions [online]. [cit. 22.03.2009]. Dostupné z www: 

<http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php>    
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2.1.3.1. Kulturní dimenze: Česká republika x Maďarsko  

       Maďarská kultura se od české nejvýrazněji liší indexem LTO, dále následuje 

výkyv indexu MAS, kdy v maďarské kultuře a v mocenském postavení jsou více 

uplatňování muži. Maďaři jsou rovněž větší individualisté – index IDV, a více 

myslí na vlastní zájmy – index UAI. Oproti Čechům však Maďaři méně inklinují 

k menší toleranci nerovných hierarchických poměrů – index PDI.  

 

 
Obr. 2 Srovnání české kultury s maďarskou (Zdroj: HOFSTEDE, G.,2009, 

[online])1 

2.1.3.2. Kulturní dimenze: Česká republika x Polsko 

       Ve srovnání české a polské kultury nenastávají tak velké výkyvy. Největší je 

zaznamenán opět u indexu LTO majícího vliv tradic na kulturu, následuje vyšší 

index UAI, který se odráží ve velkém uznávání pravidel soukromého a veřejného 

života. Hierarchické poměry Poláci rovněž méně tolerují – PDI.   

       Indexy individualismu IDV a maskulinita MAS, jsou u obou národů velmi 

podobné a poukazují na podobné uznávaní těchto hodnot. 

 

 

 

 

 

 

1HOFSTEDE, G., Cultural Dimensions [online]. [cit. 22.03.2009]. Dostupné z www: 

<http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php>    
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    Obr. 3 Srovnání české kultury s polskou (Zdroj: HOFSTEDE, G., 2009, [online])1 

 

2.1.3.3. Kulturní dimenze: Česká republika x Rumunsko  

       Při srovnání těchto národů jsou kulturní rozdíly výrazné. Protichůdné výsledky 

jsou patrné u všech indexů. Nejvyšší PDI u rumunské kultury, svědčí o silných 

hierarchických rozdílech (chudí x bohatí), dále index UAI se vyznačuje striktností 

pravidel, zákonů a kontrolních mechanismů. Dle IDV převládá kolektivismus, 

tudíž silný pocit příslušnosti ke skupině. Index MAS inklinuje spíše k femininní 

kultuře se zaměřením na mezilidské vztahy a kvalitu života. Index LTO nebyl 

změřen.  

 

 
Obr. 4 Srovnání české kultury s rumunskou (Zdroj: HOFSTEDE, G., 2009, 

[online])1 

 

1HOFSTEDE, G., Cultural Dimensions [online]. [cit. 22.03.2009]. Dostupné z www: 

<http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php>    
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2.2. Národní kultura v kontextu internacionalizace 
 

Pojem internacionalizace pochází z latinských slov inter – natio (mezi-národ). 

Internacionalizovat tedy ve stručnosti znamená „činit mezinárodním.“ 

Internacionalizaci lze chápat jako proces zapojení firmy mezinárodních transakcí na 

základě formy a míry zapojení. 1 

Internacionalizace ve všech oblastech společenského života, v politice, ekonomice, 

umění, vědě, výzkumech a má v zásadě vždy za následek kulturní setkávání na 

různých úrovních. Dochází k setkávání a střetávání různých národních a podnikových 

kultur, stejně tak jako dalších subkultur nižších řádů. 

Je tedy zřejmé, že problémy a nedorozumění, která vznikají na úrovní setkávání 

jednotlivců z důvodu odlišného individuálního osobnostního profilu, jsou dále 

posilovány těmi nedorozuměními, která vyplývají z příslušnosti k různým kulturám a 

subkulturám. 2 

 

Subkultura je společenství lidí, které je charakteristické určitými znaky (hodnotami, 

symboly, chováním, zvyky, vzhledem) uvnitř širšího kulturního rámce, do kterého 

patří. Subkultura záměrně udržuje svou odlišnost vůči dominantním normám, z nichž 

některé zcela neguje. Členové subkultur sdílejí stejná přesvědčení, preference a prvky 

chování. 3 

 

 

 

 

 

 

1BŘEČKOVÁ, P. Expanze malých a středních firem na zahraniční trhy. [online].          

[cit.26.12.2009].Dostupné z www:<www.fce.vutbr.cz/veda/dk2003texty/pdf/5-1/np/breckova.pdf> 
2NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 

313s. ISBN 80-7261-121-6.  
3KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 788s. 

ISBN 978-80-247-1359-5.  
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Zahraniční trhy, se kterými podnik spolupracuje, či na které vstupuje v případě 

expanze, se vyznačují rozdílnými kulturními zvyklostmi. Hodnoty, které se určují 

v mateřské společnosti, jak v oblasti personálního řízení (výběr zaměstnanců, jejich 

odměňování, kariérní růst), pracovních procesů, marketingové strategie společnosti aj. 

důležitých oblastí, jsou utvářeny po dlouho dobu. Tyto hodnoty se často začínají 

měnit, a to okamžikem vstupu společnosti na mezinárodní trh, a to nejen z hlediska 

hospodářských aktivit.  

Mimořádně důležitou úlohu v rámci těchto nových mezinárodních aktivit, sehrává 

management společnosti. Jeho úloha spočívá v tom, umět rozpoznat, co je smysluplné 

převzít z vlastní národní kultury, a co by se naopak mělo obohatit o zkušenosti 

z kultury nové. Jen tak budou moci zaměstnanci nové dceřiné společnosti přijmout 

pravidla, která jsou nutná k hladkému průběhu fungování podnikatelské činnosti.  

 

2.2.1. Typologie české kultury, styl vedení českých manažerů 

 

Tato kapitola prezentuje vybrané nejdůležitější a nejzajímavější výsledky 

grantového výzkumu (GAČR 402/06/0103), který probíhal v letech 2006-2007 na 

katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. 1 Jedním z cílů 

uvedeného výzkumu bylo srovnání stylů vedení, řízení a rozhodování českých a 

zahraničních manažerů (ze států východní a západní části Evropy), přičemž byl 

zohledněn vliv jednotlivých národních kultur na chování manažerů.  

      

Byly zjištěny následující skutečnosti. Česká republika je nejzápadnější slovanskou 

zemí, což se projevuje i v kultuře. Hodnoty, postoje a názory jsou nejvíce 

ovlivněny německou kulturou, se kterou byla dlouhou dobu ve styku. V české 

kultuře hrají důležitou roli formální vztahy a společenské postavení.  

Celkově je status jedinci přiřazen podle původu, vzdělání, kontaktů s vlivnými 

osobami a finanční situace. Typické je oslovovat se akademickými tituly, 

projevovat respekt vůči nadřízeným a společensky starším osobám. 1 

1DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 
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Postavení manažera je chápáno jako sociální a materiální výsada. Moc je 

soustředěna v rukou nadřízených a majitelů firmy, do rozhodování své zaměstnance 

příliš nezahrnují.  V českých firmách manažeři často podceňují spoluúčast 

zaměstnanců na rozhodování a zásadní změny v organizaci se uskutečňují na 

základě rozhodnutí manažerů. Především zadávají úkoly, příkazy a kontrolují jejich 

plnění. 1 

 

S růstem pozice v managementu se v českých firmách mění i vnímání 

kulturních charakteristik firmy. 1 Podle představitelů vrcholového managementu 

bývá často prostředí společnosti vnímáno jako přátelské a dynamické. Kritériem 

úspěšnosti je spokojenost zaměstnanců, řízení je založeno na zdůrazňování hodnoty 

pracovníků. Střední management často nevidí prostředí již tak přátelsky, protože 

často cítí jistá omezení, která jsou mu sdělována vrcholovým managementem. 

Střední management plní důležitou úlohu v interakci mezi samotnými zaměstnanci 

a vedením.  

 

Česká kultura je velmi individualistická, jedinec je důležitější než zájmy 

skupiny. Vztah zaměstnance a zaměstnavatele je založen na vzájemných výhodách, 

co může jeden druhému poskytnout. Pokud se jedná o profesní postup, musí člověk 

prokázat patřičné schopnosti a dovednosti. Primárním cílem individualistických 

kultur je splnění cílů, i když by to mohlo být na úkor udržení dobrých vztahů. 1  

 

Obecně byli dříve Češi orientováni na vztahy než na výsledky.  

Při jednání měl vztah vyšší hodnotu než obsah, vybudované vztahy se cenily a 

všichni je snažili si je udržet. Podle výzkumu z roku 2006 (GAČR 402/06/0103) 

vyplývá, že se tato tendence se změnou podnikatelského prostředí a se změnou 

paradigmatu mění. 1 Mění se tedy i vztahy orientované na lidi a zaměřují se spíše na 

výsledky. K této změně dochází vlivem vývoje českých podniků, na které působí 

dynamičtější vliv globálního prostředí, a tudíž je na manažery kladen stále větší tlak 

na rychlejší rozhodování a na nutnost řídit bez porady se spolupracovníky.  

 

1DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1 

37



 

 

2.3. Typologie strategií firem na zahraničních trzích  
 

Strategie firem působících na zahraničních trzích lze rozdělit na společnosti 

orientované etnocentricky, polycentricky, geocentricky či synergicky. Odlišnosti 

v těchto strategiích jsou závislé na vzájemném postavení a vlivu mateřské firmy a 

jejich dceřiných společností, na organizační struktuře a míře autonomie.  

 

    Etnocentrická strategie  

     Pro tuto strategii je typický rozhodující vliv mateřské firmy a kultury země, v níž je 

umístěna centrála. Dochází přečerpávání zisků do země mateřské centrály. Pro 

firmu jsou důležité trhy, kde není nutná velká míra přizpůsobování se novým 

podmínkám a spotřebitelským zvyklostem. Jde o trhy kulturně a geograficky 

blízké. Organizační struktura bývá výrazně hierarchická. Míra autonomie 

jednotlivých dceřiných společností je nízká a klíčové manažerské pozice jsou 

obsazeny lidmi z centrály. Od místního personálu se vyžaduje přizpůsobivost vůči 

stylu vedení, rozhodování, jednání, chování, obvyklému v zemi mateřské centrály. 1 

 

     Polycentrická strategie 

     Polycentricky orientované podniky se přizpůsobují místním podmínkám a kultuře. 

Zahraniční dceřiné společnosti mají velkou volnost v rozhodování a mohou si 

samostatně určovat lokální cíle. Zisk se zpravidla investuje v zemi, kde byl 

vytvořen. Organizace je založená na vysoké autonomii dceřiných společností. 1 

     Personální politika je založena na místních manažerech, kteří nejlépe chápou 

požadavky trhu, sociální a kulturní zvyklosti a odlišnosti. Místní zahraniční 

manažeři nemají mnoho šancí dostat se na určitou pozici v centrále. Může docházet 

k velkým problémům v koordinaci mezi zahraničními společnosti a 

nedostatečnému využití synergického potenciálu. 

 

 

 

 

1DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2005.339 s.  ISBN 80-247-130-04.  
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     Geocentrická strategie  

Cílem geocentrické strategie je vytvářet jednotnou koncepci řízení a podnikovou 

kulturu zcela nezávislou na kultuře, v níž se nachází mateřská společnost i 

zahraniční dceřiné společnosti. 1  

Podnik usiluje o pomocí sjednocení o celkovou optimalizaci podnikových procesů 

(často v intencích snižování nákladů), na druhou stranu se brání dominantnímu 

vlivu národní kultury mateřské společnosti. Klíčové funkce v podniku jsou 

obsazovány nejlepšími pracovníky bez ohledu na to, zda pocházení z mateřské 

země či nikoliv.  

Organizační formy jsou značně flexibilní a dochází k úzké spolupráci. Společná 

koncepce podnikových kultur nemusí být kompatibilní s kulturami hostitelských 

zemí a tím pádem může docházet ke konfliktům.  

 

     Synergická strategie  

Při synergické strategii se spojují podstatné kulturní prvky mateřské společnosti a 

lokálních kultur v zahraničí. Mateřská společnost přenáší do zahraničních své vzory 

chování a rozhodování. Dceřiné společnosti v zahraničí mají pouze určitý volný 

prostor, do své kultury mohou implementovat mnoho kulturně specifických 

místních prvků.     

Mateřská společnost v tomto případě vytváří základní orientaci (orientace na určité 

trhy, na určitou strategii a klíčovou konkurenční výhodu), jasné hodnotové 

představy. Naproti tomu místní podniková kultura musí mít volný prostor pro 

uplatnění místních specifik, jak v personálním řízení, tak v obchodním procesu. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2005.339 s.  ISBN 80-247-130-04.  
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3. INTERKULTURNÍ KOMPETENCE 
 

Vlivem globalizace mizí hranice mezi jednotlivými zeměmi, vznikají velké 

nadnárodní společnosti, které zaměstnávají odborníky z celého světa a dávají 

dohromady multikulturní týmy. V těchto nadnárodních společnostech nastávají 

situace, kdy se různé kultury střetávají více či méně. Firmu, která se rozhodne pro 

mezinárodní spolupráci napříč různými kulturami, čeká těžký boj. Měla by se 

připravit na to, že sestavit mezinárodní tým bývá mnohdy finančně náročné. Pokud 

se sestaví dobrý mezinárodní tým a lidé jsou na práci v multikulturním týmu 

připraveni, je výsledný efekt vysoký. Zaměstnanci si mohou vzájemně předat nejen 

zkušenosti z pracovní problematiky, ale vzájemně si mohou rozšířit obzory, naučit se 

novým dovednostem a konzultovat své názory a postoje.  

 

Od manažera působící v tomto prostředí, je očekávána tzv. „interkulturní 

kompetence“. V literatuře 1 narážíme na bližší specifikace těchto kompetencí.  

 Konceptu interkulturní kompetence se nejlépe přiblížíme, když se co nejpřesněji 

pokusíme popsat úspěšnost interkulturního jednání.  

 

Dosud se v něm prosadila tato kritéria: 

a) efektivní plnění úkolů a spokojenost s prací 

b) osobní spokojenost a přizpůsobení 

c) dobrý zdravotní stav rodinných příslušníků 

d) schopnost efektivní komunikace (také kvalita jazykových znalostí) 

e) kvalita interkulturní interakce 

f) schopnost psychicky zvládat stres, absence symptom vyvolaných stresem  

g) identifikace se zahraniční společností a kmenovým podnikem 

 

Je málo pravděpodobné, že by se všechna kritéria najednou vyskytla u jedné osoby. Za 

interkulturně kompetentní lze však považovat osobu, která se naučila vnímat 

zvláštnosti hostující kultury, chápat je a adekvátně se chovat, aniž se vzdala vlastní 

kulturní identity. 

1NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: 

Management Press, 2005. 313 s. ISBN 80-7261-121-6. 
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3.1. Expatriot, euromanažer a jeho kompetence 
 

V mezinárodním kontextu je mnohem náročnější dosáhnout to, aby každý 

zaměstnanec porozuměl hodnotám firmy, jejím klíčovým principům a strategiím a 

ztotožnil se s nimi.  

Postupně, jak mizí ekonomické bariéry, vynořují se bariéry rozdílných kultur. Jejich 

překonání představuje synergii více přístupů, v nichž má rozvoj kompetencí 

internacionálních manažerů nezastupitelné místo.  

 

Z angličtiny pocházející výraz expatriot označuje člověka, kterého buď svobodná 

volba, nebo okolnosti donutily opustit rodnou zemi a který se po nějaké době rozhodl 

vrátit.1 V podnikovém pojetí se tedy jedná o skutečnost, kdy daný pracovník 

dlouhodobě působí v zahraničí, přemístil tam své bydliště, ať už samostatně či 

s celou rodinou. Tím pádem lépe začíná chápat chování dané kultury, přebírá její 

zvyklosti a ztotožňuje se s ní.  

Nevýhodou je velmi vysoká nákladovost při vyslání zaměstnance, kdy je 

zaměstnavatel nucen danému manažerovi často hradit veškeré výdaje na dopravu a 

stěhování týkající se i jeho rodiny. K dalším bonusům často patří přípěvek nebo 

kompletní úhrada ubytování, firemní automobil, privátní zdravotní pojištění, lekce 

místního jazyka apod.  

 

Euromanažer naproti tomu často řídí svá oddělení ze své mateřské země, na dálku. 

Samozřejmě příležitostně tyto pobočky osobně navštěvuje, případně do dané země 

jezdí vyřizovat důležité obchodní schůzky. 1 

Osvojení způsobilostí euromanažerů je výzva strategického významu. Zasluhuje 

zvýšený zájem jak vedení firem, tak i každého manažera. Vstupem do EU začala 

poptávka po způsobilých euromanažerech rapidně narůstat. 

 

 

 

 
1KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2004. 184 s. ISBN 80-
247-0698-9. 
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Mezi typické projevy chování euromanažera patří: 1 

 

• tvorba mezinárodní strategie, která zahrnuje způsobilost předvídat příští 

vývoj a navrhovat kroky, jež posunou organizaci vpřed, organizovat pracovní 

skupiny 

• přizpůsobivost okolnostem země, ve které se právě nachází nebo s níž právě 

komunikuje 

• osobní efektivnost, řízení vlastního času s ohledem na rozsah cestování a s tím 

související stres 

• kognitivní komplexnost, což je schopnost manažera posuzovat situaci z více 

zorných úhlů a schopnost postřehnout vztahy mezi nimi 

• ovládání jednoho nebo více cizích jazyků, které jsou pro pochopení jiné 

kultury velmi důležité 

• emocionální energie, protože působení v mezinárodním kontextu přináší 

velkou psychickou zátěž a znamená pro něj velký tlak 

• psychologická vyspělost, která se pojí s výraznými hodnotovými orientacemi 

úspěšných manažerů, a to: touha objevovat nové (ať se jedná o informace či 

kultury), silná koncentrace na prožívání přítomného okamžiku a respekt 

k lidem, bez ohledu na rasu nebo národnost  

 

Úloha euromanažera či expatriota ve společnosti může být velmi klíčová, jelikož tyto 

osoby jsou schopny pozorováním ostatních kultur dojít k závěrům, co je potřeba 

v daném podniku změnit. Je to dáno tím, že postupy, které jsou obecné v jedné zemi, 

nemusí být obecně platné v zemi druhé. Čím intenzivněji jsou studovány cizí i vlastní 

vyjednávací zájmy a vzory, tím pravděpodobnější bude skutečnost, že v případě 

protichůdných zájmů se vezmou alternativní řešení a využijí se k oboustrannému 

prospěchu.  

 

 

 

 
1KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2004. 184 s. ISBN 80-
247-0698-9. 
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4. SHRNUTÍ TEORETICKÝCH POZNATKŮ 
  

Kompetence manažera představuje souhrn teoretických znalostí i praktických 

dovedností, spolu se schopnostmi tyto znalosti a dovednosti vhodně aplikovat 

v konkrétních situacích.  

Kompetence může být obecně rozdělena do několika podskupin, na kompetenci 

manažerskou, interpersonální a technickou, přičemž v praxi je důležité tyto prvky 

správně využívat. Manažerské kompetence se skládají z dovedností a 

schopností, které přispívají k vynikajícímu výkonu v roli manažera. 

Interpersonální kompetence jsou nezbytné pro efektivní komunikaci a budování 

pozitivních vztahů s ostatními. Technické kompetence jsou tvořeny souborem 

dovedností, vztahujících se ke konkrétní funkci, zajišťují, že je zaměstnanec 

schopen úspěšně plnit úkoly, které jsou typické pro jeho práci.  

 

Pro pochopení rozdílného chování manažerů v rámci zahraniční spolupráce bylo 

nutné detailněji vysvětlit pojem multikulturní prostředí a s ním spojené pojmy 

kulturních standardů a dimenzí. Klíčovou roli zde hraje i typologie národní 

kultury a její vliv na proces internacionalizace a volba vhodné firemní strategie. 

 

Dle studie Geerta Hofstede byla provedena interpretace výsledků odlišností 

kulturních dimenzí České republiky ve srovnání s Maďarskem, Polskem a 

Rumunskem. U těchto zemí byly srovnány kulturní dimenze rozpětí moci 

v hierarchii, individualismus/kolektivismus, maskulinita/feminita, vyhýbání 

se nejistotě, dlouhodobá orientace.  

 

Vysvětlena byla taky problematika interkulturní kompetence manažera a 

specifika kompetencí expatriotů a euromanažerů, jakožto klíčových osob při 

dosahování strategických cílů společnosti v rámci mezinárodních trhů.  
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.  IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI  
 

      Základní informace o společnosti:  

 

     Obchodní název: INVIA.CZ, s. r. o.  

     Sídlo: Senovážné náměstí 1463/5, Praha 1, 110 00 

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Základní kapitál: 11.300.000,- Kč  

Datum vzniku společnosti: 22. července 2002 

 

Předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku: 

- provozování cestovní agentury 

- reklamní činnost a marketing 

- zpracování dat, služby databank, správa sítí 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- realitní činnost 

 

Společnost INVIA.CZ, s. r. o. vznikla již v roce 2002, pod původním názvem 

MojeDovolena.cz, a to jako pilotní projekt dvou studentů Radka Stavinohy a 

Michala Drozda, a za 7 let své existence se dostala na vrchol české online scény 

v prodeji zájezdů i jiných doprovodných produktů. Oba zakladatelé v současné 

chvíli ve společnosti stále působí, Michal Drozd na pozici CEO (Chief Executive 

Officer), Radek Stavinoha na pozici Business Developera.  

 

    Vlastníci obchodních podílů společnosti: 

    50,1 % MCI.PRIVATEVENTURES FIZ, Polsko 

  22,95% Internet Travel Holding AG, Švýcarská federace 

  15,01% Michal Drozd, ČR 

  8,27%  Radek Stavinoha, ČR 

  3,67% Monika Hálová, ČR  
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5.1. Historie společnosti INVIA.CZ, s. r. o.  
 

Pro lepší pochopení růstu firmy nastíním její stručný historický vývoj se 

zachycením nejstěžejnějších okamžiků v průběhu její existence.  

 

V  listopadu roku 2000 byly zahájeny přípravné práce na celém projektu založení 

společnosti MojeDovolena.cz, s. r. o. a na konci roku 2001 byla spuštěna první 

verze internetových stránek.  

V červenci 2002 byla společnost zapsána do Obchodního rejstříku a za 5 měsíců 

existence bylo prodáno přes tisíc zájezdů.  

V roce 2003 se MojeDovolena.cz dostala do podvědomí českého cestovního ruchu 

a zařadila se mezi přední provizní prodejce známých cestovních kanceláří.  

 

Leden 2004 mohu označit za zlomový, protože do společnosti vstoupil silný 

zahraniční investor, švýcarský Centralway Holding AG. Ve stejný měsíc byla 

založena první dceřiná společnost na Slovensku, nesoucí název Cestovanie.sk.  

Hned v únoru téhož roku proběhla změna obchodního jména společnosti na 

současnou cestovní agenturu INVIA.CZ, s. r. o. Ve stejný měsíc byla založena 

nová pracoviště zároveň sloužící jako klientská centra, a to call centrum na 

Masarykově ulici v centru Brna a pobočka na Jindřišské ulici v centru Prahy.  

Hospodaření roku 2004 bylo celkově úspěšné, firma se dostala do pozice jedničky 

na českém internetu, přičemž odbavila 25 000 klientů za rok, při celkovém obratu 

321 milionů Kč.  

 

V květnu roku 2005 bylo otevřeno nové brněnské call centrum s kapacitou až 200 

zaměstnanců. V tomto roce bylo zároveň rozšířeno produktové portfolio na prodej 

Ubytování ČR a Ubytování SK. Ve spolupráci se společností Královna.cz byl 

zahájen prodej samostatných letenek. Dále byla spuštěna služba Recenze hotelů 

INVIA.CZ, kam klienti začali vkládat své příspěvky posudků hotelů, a jejich obsah 

se brzy rozrostl na desetitisíce příspěvků a stal se tak největší databází recenzí 

v České republice. 

Za hospodářský rok 2005 dosáhla společnost obratu 605 milionů Kč, což 

znamenalo 88% meziroční nárůst. Odbaveno bylo celkem 45000 klientů.  
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V roce 2006 se INVIA.CZ, s. r. o. stala řádným členem Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur a zároveň i členem Asociace pro elektronickou 

komerci.  

Služby byly rozšířeny o nabídku zájezdů německých cestovních kanceláří.  

Bylo otevřeno nové klientské centrum v Ostravě a zároveň se rozrostla síť poboček 

společnosti do jiných českých měst, a to formou franchisingu.  

Ve stejném roce byla INVIA.CZ, s. r. o. vyhlášena jako nejrychleji rostoucí česká 

technologická firma v kategorii Rising Stars v rámci střední Evropy, dle FAST50 

CE společnosti Deloitte Central Europe.  

Obrat roku 2006 čítal 870 milionů Kč, tedy 44% meziroční nárůst, služeb využilo 

celkem 72500 klientů.  

 

Rok 2007 byl zaměřen silně expanzivně na rozšiřování pobočkových sítí v rámci 

České republiky. Taktéž proběhla první z expanzí do zahraničí, a sice na trh Polska.  

Produktové portfolio bylo obohaceno o nabídku půjčovny aut v zahraničí a byl 

zahájen prodej letenek přes vlastní rezervační systém.  

INVIA.CZ dominovala českému internetovému trhu, konsolidovaný obrat českých 

poboček překročil 1 miliardu Kč. Odbaveno bylo 87000 klientů.  

 

Rok 2008 znamenal další expanze, byly otevřeny pobočky v Maďarsku a 

v Rumunsku. Na českém trhu byla nově otevřena pobočka na Letišti Ruzyně, kde 

mohou klienti kupovat zájezdy, jejichž odlet je v horizontu několika hodin. Došlo k 

významnému kroku v podobě vstupu investora, MCI TechVenture, který se stal 

majoritním vlastníkem společnosti s podílem 50,1%.  

Z finančních výsledků za rok 2008 mohu odtajnit výši obratu, 1,5 miliardy Kč. 
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5.1.1. Vývoj obratu a počtu klientů v letech 2005-2008 

 

Realizace tržeb 

 

Ceny prodávaných zájezdů prostřednictvím společnosti INVIA.CZ, s. r. o. jsou stejné 

jako ceny zájezdů prodávané prostřednictvím cestovních kanceláří.  

Tržby společnosti jsou tvořeny provizemi, které společnost získává z prodeje 

zájezdů. Výše provize se obvykle pohybuje kolem 8% z ceny prodaného zájezdu.  

 

V závislosti na dohodnutých podmínkách s jednotlivými cestovními kancelářemi 

probíhá oběh peněžních prostředků tak, že klient uhradí cenu zájezdu: 

 

a) přímo cestovní kanceláři, která pak v době, kdy klient odcestuje, uhradí 

společnosti INVIA.CZ smluvenou provizi 

 

b) přímo společnosti INVIA.CZ, ta pak postoupí peníze samotné cestovní kanceláři; 

cestovní kancelář v době, kdy klient odcestuje, uhradí společnosti INVIA.CZ 

smluvenou provizi 

 

c) přímo společnosti INVIA.CZ, ta pak postoupí cestovní kanceláři klientem 

uhrazenou částku sníženou o smluvenou provizi 

 

Komunikace mezi rezervačním systémem společnosti INVIA.CZ, s. r. o. a 

partnerskými cestovními kancelářemi, (kterých je v současné chvíli více než 250 na 

českém trhu), probíhá částečně automatizovaně prostřednictvím elektronické výměny 

dat, ať už při vytváření nabídky, tak při samotné rezervaci zájezdů.  

 

V objemu tržeb se projevují rovněž tržby získané z provizí prodeje letenek, 

ubytování, zprostředkování úvěrů, pronájmu parkování na letišti, prodeje vstupenek, 

pronájmu aut v zahraničí, z prodeje cestovních průvodců.   
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Z následujícího grafu je patrný vývoj počtu klientů společnosti INVIA.CZ, v průběhu 

posledních čtyř let. V uplynulém roce odcestovalo více jak 100 000 klientů, přičemž 

slovem „klient“ je označena jedna prodaná objednávka, bez ohledu na počet 

cestujících, kteří se zájezdu účastnili.  

 

  
Graf 1 Vývoj počtu klientů (Zdroj: interní materiály společnosti INVIA.CZ, s. r. o.) 
 

Společnosti se daří zvyšovat s každým rokem i její obrat. Ten samotný samozřejmě 

nevypovídá o jejím celkovém hospodářském výsledku, ale značí dobrý trend vývoje.  

Do výše obratu jsou zahrnuty i obraty franchise.  

 

Graf 2 Vývoj obratu (Zdroj: interní materiály společnosti INVIA.CZ, s. r. o.) 
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5.2. Etnocentrická strategie  
 

S rozvojem výpočetní techniky a s nárůstem vybavenosti obyvatelstva výpočetní 

technikou, možností využívají veřejných datových sítí a rozšiřování počítačové 

gramotnosti se v průběhu posledního desetiletí změnil způsob prodeje zboží a služeb.  

Výrazně stouply počty uživatelů internetu a logicky byla zasažena i oblast cestovního 

ruchu. Rozvoj cestovního ruchu v zemích střední a východní Evropy souvisí 

s objemem a růstem hrubého domácího produktu v těchto zemích a s koupěschopností 

místního obyvatelstva. 

 

Ve společnosti INVIA.CZ převládá etnocentrická strategie vedení.  

- pro tuto strategii je typický a rozhodující vliv mateřské společnosti a kultury 

země, v niž je umístěna centrála (v tomto případě Česká republika) 

- pro firmu jsou důležité trhy, na kterých nebude nutná větší míra 

přizpůsobování se místním podmínkám a místním spotřebitelským zvyklostem 

- jde o trhy kulturně a geograficky blízké (Polsko, Maďarsko, Rumunsko) 

- organizační struktura bývá výrazně hierarchická se směrem rozhodování a 

přenosu informací shora dolů 

- míra autonomie jednotlivých dceřiných společností je nízká a klíčové 

manažerské pozice nejen doma, ale i v ostatních zemích jsou obsazeny 

lidmi z centrály  

- od místních zaměstnanců se vyžaduje přizpůsobivost vůči stylu vedení, 

rozhodování, jednání, chování, obvyklému v zemi mateřské firmy 

 

Etnocentrická orientace je spojena s určitými výhodami a riziky. V oblasti obchodní 

politiky usnadňuje vytváření jednotného image. Obsazování klíčových pozic 

v zahraničních dceřiných společnostech manažery z centrály umožňuje rychlé 

odstartování činnosti, zaručuje dostatečnou kvalifikaci managementu a usnadňuje 

koordinaci s mateřskou firmou. 
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5.3. Organizační struktura společnosti 
 

Organizační struktura společnosti INVIA.CZ s. r. o. se vyvíjela velmi pozvolna. Do 

manažerských pozic byli postupně obsazováni ve velké většině kmenoví zaměstnanci, 

kteří pro společnost již určitou dobu pracovali.  

 
              

 

                                  

Obr. 5 Organizační struktura TOP management INVIA (Zdroj: interní materiály 

společnosti INVIA.CZ, s. r. o.) 

 

Vedení společnosti INVIA.CZ, s. r. o. spadá pod CEO (Chief Executive Officer), který 

dohlíží na činnosti všech oddělení společnosti. Nové dceřiné společnosti, které 

zakládáme při expanzi, spadají v první organizační fázi pod Product Managera, který 

je přímým nadřízeným koordinátorů projektů PL, HU, RO – hovořící daným jazykem 

země. 

Působnost managementu je částečně rozdělena mezi Prahou a Brnem. Pozice řízené 

z Prahy jsou finance, marketing a produktové oddělení a dále zde působí jednatel 

společnosti. Prodejní oddělení, back office, personalistika, IT a web development je 

řízen z Brna.  
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6. ANALÝZA KOMPETENCÍ MANAŽERŮ INVIA 
 

Jednotlivé oblasti řízení spadají pod manažery dle organizační struktury 

managementu: finance – finance manager, marketing – marketing manager, IT/LAB, - 

developement manager, informační technologie – IT manager, řízení lidských zdrojů – 

HR manager,  zajištění chodu poboček a back office podpora – office manager, 

kontrola prodeje – call center manager.   

Obsahová náplň jejich práce je z větší části vykonávána pro  Českou republiku. Tato 

obsahová náplň se však vztahuje i na země, do kterých společnost expandovala, 

přičemž základním stavebním kamenem je know-how mateřské společnosti.   

Výjimku expanze tvoří Slovensko, kde je manažerka SK přítomna na všech poradách 

managementu CZ a úzce spolupracuje s manažery na dalším rozvoji společnosti. 

Pracovní náplň této osoby není nijak ovlivněna expanzí na další zahraniční trhy. 

Rovněž manažer pobočkové sítě zatím nijak nerozvíjí síť franchisingu v zahraničí.  

 

V daných zemích expanze (Polsko, Maďarsko, Rumunsko), jsou přítomni 

vedoucí poboček, kteří se starají primárně o chod prodejního oddělení a o 

základní provozní záležitosti. Nemají rozhodovací kompetence. Jejich činnosti 

jsou kontrolovány z České republiky a uvědomujeme si, že kontrola není tak 

důsledná. Často probíhá jen formou písemných reportů, přičemž forma, četnost a 

obsah reportů nejsou nijak standardizovány. Koncept reportu si volí každý 

manažer vlastní. Návštěvy do zahraničí během roku v tuto chvíli nepodnikáme 

nebo jen velmi namátkově. Komunikací na dálku, která probíhá v angličtině, 

vznikají zbytečná nepochopení, nedorozumění, špatná řešení situací.  

Uvědomujeme si kulturní rozdíly a procesní rozdíly v daných zemích.  

Výsledkem jsou nízké prodeje doprovázené vysokou nákladovostí provozu a 

velkými výdaji za reklamu. Toto vidím jako hlavní problémy a v rámci této práce 

bych chtěla najít jeho řešení. 
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6.1. Profesiogramy  
 

V současné chvíli jsou ve firmě sepsané profesiogramy všech manažerů. Profesiogram 

je obsáhlý dokument vymezují pravomoc, odpovědnost a pracovní náplň každého 

manažera. U všech českých manažerů je doložka o tom, že úkoly, které má manažer 

na starosti v České republice, má řešit i v zahraničí.  

Opravdu velký nedostatek vidím v tom, že profesiogramy byly vypracovány již 

více než před rokem a přesto s nimi nebyli všichni zaměstnanci seznámeni. 

Manažer sice zná svůj profesiogram a zná profesiogramy svých podřízených. Obecně 

však tyto dokumenty nebyly zveřejněny v interním systému společnosti, tudíž všichni 

zaměstnanci napříč firmou nejsou seznámeni s platnými profesiogramy ostatních 

oddělení. Důvodem je, že někteří manažeři ještě nedodali přesné popisy všech 

pracovních náplní svých podřízených. V zahraničí tvorba profesiogramů 

neproběhla.  

Každý profesiogram obsahuje název funkce zaměstnance, výčet přímých podřízených, 

jméno nadřízeného a zástupce dané osoby. Dále jsou v něm uvedeny požadavky na 

kvalifikaci dané pozice a dosažené kvalifikace osoby.  Je zde vymezena hlavní 

pracovní náplň pozice a procentuální vyjádření času, který je daným činnostem 

věnován. 

Popsány jsou i pravomoci a vymezení odpovědnosti pracovníka.  

Z dokumentu zjistíme i s jakým softwarem a přístupovými právy je zaměstnanec 

oprávněn pracovat, uvedeno je i zda obdržel nějaké klíče od prostor společnosti.  

Nevýhodou profesiogramů je, že by měly být v průběhu změn neustále aktualizovány, 

což může manažery značně administrativně zatížit.  

Náhled profesiogramu je obsahem přílohy této práce.  
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6.2. Identifikace kompetencí manažerů skupiny INVIA  
 

Pro identifikaci kompetencí top managementu INVIA, jsem vypracovala vlastní 

dotazníky, které jsem předložila jednotlivým členům. Jejich úplné znění je součástí 

příloh této práce, a to jak v českém, tak anglickém znění. 

Návratnost dotazníku byla 100 % (9 z 9 ) v ČR, 100 % v zahraničí (3 ze 3). 

Některé informace týkající se pracovních procesů se mi známy díky působení ve firmě 

nebo byly odkryty pozorováním.  

 

Charakteristika dotazníků:  

Jedná se o písemné, strukturované dotazníky, tvořené kombinací otevřených, 

uzavřených a polouzavřených otázek. V případě uzavřených otázek byla nabídnuta 

škála více-alternativních možností odpovědí. Dotazníky tak poskytují, jak 

kvantitativní, tak kvalitativní data.  

Otevřené otázky jsem volila z toho důvodu, že respondentovi není žádná alternativa 

odpovědi navržena předem, respondent tedy není ovlivněn závaznou odpovědí a může 

objektivněji vyjádřit svůj názor. Manažeři tak mohli volně popsat např. své předchozí 

pracovní zkušenosti, identifikovat hlavní výhody a nevýhody manažerské práce, 

popsat jak vnímají pojmy efektivní delegování, koučování. Manažeři také vyslovili 

svůj názor na průběh expanze společnosti a popsali zkušenosti v jednání se 

zahraničními kolegy.   

Nevýhodou otevřených otázek je jejich obtížnější zpracování a v případě strohosti 

odpovědí i nedostatečná vypovídací hodnota.   

Uzavřené otázky nabízejí soubor možných variant odpovědí, ze kterých respondent 

volí vhodnou, která nejlépe vystěhuje jeho názor. Typ uzavřených otázek byl použit 

např. u volby strategie konfliktu nebo u volby pochopení pojmu hodnocení 

zaměstnanců.  

Polouzavřené otázky jsou kombinací otevřené a uzavřené. Uzavřená otázka je 

doplněna variantou „jiná odpověď.  

Otázky byly pro všechny respondenty stejné, dotazník obsahoval 3 části – A, B, C.  

Dotazník A – Obecná identifikace 

Dotazník B – Manažerské kompetence 

Dotazník C – Expanze společnosti, vnímání kulturních rozdílů  
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Obsah každé části je vysvětlen na začátku každé kapitoly hodnocení výsledků 

posbíraných dat.  

 

Zpracování dotazníkových dat: grafy byly vytvořeny v aplikaci MS Excel 

Otázky, kde mohli respondenti volit více odpovědí, jsem zpracovala formou 

absolutních četností do sloupcových grafů, přičemž jsem uvedla, kolik bylo celkem 

poskytnuto odpovědí.  

Otázky, kde respondenti volili jednu odpověď, jsem graficky zpracovala formou 

koláčových grafů se zobrazením relativní četnosti.  

U otevřených otázek uvádím přesnou doslovnou interpretaci názorů manažera.             

U zahraničních manažerů formou doslovného překladu.  

Každá doslovná odpověď je u českých manažerů označena znakem respondenta R1 – 

R9 (odpovídalo 9 manažerů).  

 

Respondenti: top management společnosti INVIA.CZ, celkem 9 respondentů 

                      vedoucí zahraničních poboček, celkem 3 respondenti 

 

Pracovní zařazení českých manažerů: R1: Chief Executive Officer, R2: Product 

manager, R3: Finance manager, R4: Marketing manager, R5: HR manager, R6: Call 

center manager, R7: Office manager, R8: IT/LAB manager, R9: IT manager 

 

Pracovní zařazení zahraničních manažerů: PL manager (Polsko), HU manager 

(Maďarsko), RO manager (Rumunsko) 

 

Věkový průměr českého managementu: 28 let 

Věkový průměr zahraničních manažerů: 27 let 

 

Časový horizont pro vyplnění a odevzdání dotazníku byl stanoven na měsíc květen 

2009. Dotazník byl rozeslán manažerům firemním emailem. Vzorek respondentů 

vystihuje přímé názory vedení společnosti na danou problematiku.   

 

Cíl dotazníku: identifikovat kompetence manažerů, vliv expanze společnosti na 

pracovní náplň manažerů a vzájemné vnímání kulturních rozdílů  

54



 

 

6.3. Hlavní výsledky sběru dat  - Dotazník A 
Obsahuje otázky na dobu působení respondenta ve společnosti a na manažerské pozici, 

na jeho dosažené vzdělání a jazykové znalosti, popis hlavních výhod a nevýhod 

pracovní činnosti manažera na základě vlastního posouzení.  

6.3.1. Délka pracovního vztahu  

Průměrná délka pracovního vztahu manažerů ve společnosti INVIA.CZ je 4,3 let.  

Nejdéle ve společnosti působí CEO, nekratší dobu pak HR manager a IT/LAB 

manager. Krátká doba jejich pracovního vztahu je dána skutečností, že tito 

zaměstnanci nahradili na postech původní zaměstnance, kteří ze společnosti odešli. 

Nejednalo se o nově zřízené pozice.  

 

 
Graf 3 Délka pracovního vztahu (Zdroj: autorka) 
 

Délka pracovního vztahu manažerů zahraničních poboček je o mnohem kratší, což je 

samozřejmě způsobeno dobou vzniku dceřiných společností. Od doby fungování 

zahraničních poboček pracují na těchto pozicích stále ty samé osoby. 

 

INVIA.PL – 2 roky 

INVIA.HU – 1,5 roku 

INVIA.RO – 1,5 roku 

 

Závěr: Celkově je délka počtu odpracovaných let manažerů pro společnost INVIA 

velmi krátká. Je to dáno dobou existence společnosti. Fluktuace zaměstnanců na 

manažerských pozicích je přitom minimální, u některých pozic k výměně zaměstnanců 

ještě nikdy nedošlo. 
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6.3.2. Doba výkonu manažerské pozice, předchozí zkušenosti 

6 manažerů nastoupilo do společnosti INVIA.CZ rovnou na funkci, kterou zastávají 

nyní, 3 manažeři byli povýšeni z výkonné funkce.  Zkušenosti s výkonem manažerské 

funkce v jiné společnosti však měli pouze 2 z respondentů, náplň jejich práce byla 

v předchozím zaměstnání podobná té současné. Ostatní manažeři neměli předchozí 

zkušenosti s vedením lidí ani se zastáváním odpovědné práce, v předchozím 

zaměstnávání nepracovali ani v oblasti cestovního ruchu. Ve 2 případech byla pro 

respondenty INVIA.CZ prvním zaměstnáním.  
 

INVIA.PL - současná vedoucí neměla předchozí zkušenosti s vedením lidí, pracovala 

však v oblasti cestovního ruchu, což se ukázalo jako výhoda. Mohla svým podřízeným 

předat zkušenosti v komunikaci s polskými cestovními kancelářemi a jejich 

rezervačními systémy.  

INVIA.HU – současná vedoucí měla tříletou zkušenost s vedením a odpovědnou 

prací, zastávala funkci office manažera v cestovním ruchu, předtím pracovala dva roky 

jako prodejce zájezdů v téže společnosti 

INVIA.RO – současná vedoucí pracovala v předchozím zaměstnaní v incomingové 

společnosti, neměla zkušenosti s vedením lidí 

 

Závěr: Nikdo z manažerů společnosti INVIA nemá dlouholetou praxi v oblasti 

managementu. Společnost je řízena mladými lidmi na všech stěžejních pozicích. 

Věkový průměr managementu je 28 let. Většinová část managementu teprve sbírá 

zkušenosti s vedením lidí, potýká se s novými, dosud nepoznanými aspekty této práce.  

 

6.3.3. Přechod z výkonné pozice na vedoucí 

Přechod  výkonné funkce na funkci řídicí zažili 3 z respondentů a zároveň i její 

majitel a vlastník. CEO neměl předchozí zkušenosti s vedením lidí, natož s řízením 

podniku. V počátku pro společnost zastával prodej, marketing a také programování. 

K rozvoji společnosti přispívá svým vrozeným obchodním talentem, studiem 

ekonomiky, sledováním světového vývoje oblasti cestovního ruchu a internetového 

obchodování.  

 

56



 

 

Další oddělení, kde byly do manažerských pozic obsazeni zaměstnanci, kteří 

původně vykonávali běžnou rutinní práci, jsou prodejní oddělení, office a finanční 

oddělení. Výhodou je, že v průběhu vykonávání běžných činností zaznamenali 

značné nedostatky v procesech práce, které pak mohli následně odstranit zavedením 

nových postupů při přechodu na vedoucí pozice. Lépe tak rozumí svým lidem a 

jejich problémům.  

 

  Situaci v INVIA.PL, INVIA.HU vidím téměř totožně. Současné vedoucí byly 

vybrány českým recruitment specialistou v zahraničí za přítomnosti koordinátorek 

projektů PL a HU, které pohovor překládaly. Prvotním postem bylo vedení 

prodejních týmů a s navyšujícím se počtem nových obchodních partnerů (cestovních 

kanceláří), jim přibyla práce týkající se smluvních podmínek, převážně domlouvání 

výše provizí a pracovních postupů s CK. U těchto vedoucích je stěžejně důležité, aby 

pochopily a respektovaly strategické cíle a zásady společnosti.  

  U INVIA.RO byla na post současné vedoucí dosazena osoba, která pracovala od 

počátku na pražském pracovišti na rozvoji projektu v Rumunsku, koordinovala její 

založení. Výhodou je její komunikativní znalost češtiny a rumunštiny a díky 

poznanému českému prostředí i lepší pochopení cílů mateřské společnosti. Tato 

osoba byla vybrána v ČR, v Praze českým recruitment specialistou a product 

managerem.  

     

Závěr: Začínající manažeři nedostali před nástupem do své nové funkce žádné 

školení, jak se mají s touto pozicí vypořádat. Řízení lidí jim bylo k náplni jejich 

práce „přidáno“. V takových případech mohou nastat chyby zásadního rázu, kdy 

osoba takto dosazená nemá talent pro řízení podřízených, nevěnuje dostatek 

pozornosti dosahování cílů společnosti, uzavírá se před zaměstnanci, nekomunikuje, 

má obavy z delegování apod. Při zjištění takových nedostatků je nutné je neprodleně 

odstranit, ať už zlepšením řídícího výkonu nebo náhradou nového zaměstnance na 

danou pozici.  
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6.3.4. Vnímané výhody manažerské pozice 

Manažeři měli jmenovat alespoň 3 příklady výhod plynoucích z jejich pracovní 

pozice. Odpovídalo 9 respondentů, z toho důvodu bylo celkem 27 odpovědí.  

 

 Výhody práce na manažerské pozici:  

1. Možnost rozhodovat a podílet se tím na změnách ve společnosti – 6 odpovědí 

2. Získání nových zkušeností a nových kontaktů – 5 odpovědí 

3. Možnost osobního kariérního rozvoje – 4 odpovědi 

4. Možnost uplatnit vlastní kreativitu – 4 odpovědi 

5. Práce v dobrém kolektivu – 3 odpovědi 

6. Práce pro dynamicky se vyvíjející společnost, lídr na trhu – 2 odpovědi  

7. Zkušenost se zahraniční expanzí – 2 odpovědi 

8. Jiné – nezkostnatělá organizační struktura – 1 odpověď 

 

Absolutní četnost odpovědí:  

 
Graf 4 Výhody manažerské pozice (Zdroj: autorka) 

 

Hlavní výhodu vidí manažeři v možnosti rozhodovat a v získávání nových zkušeností.  

Důležitý je pro ně i kariérní růst a možnost uplatnit vlastní kreativitu.  

 

V zahraničí byly odpovědi následující – uvádím doslovný překlad. 

INVIA.PL 

1. Získání zkušeností s vedením lidí 

2. Zlepšení vlastní kvalifikace 

Polka uvedla pouze 2 výhody, které souvisí se zlepšením její kvalifikace a získáním 

nových zkušeností v oblasti vedení zaměstnanců.  
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INVIA.HU 

1. Možnost osobního kariérního rozvoje 

2. Získávání nových zkušeností 

3. Práce pro mezinárodní společnost 

Maďarka vidí stejně jako její polská kolegyně výhodu v rozvoji vlastní kariéry a 

získání nových zkušeností. Navíc uvedla jako výhodu práci pro mezinárodní 

společnost.  

 

INVIA.RO 

1. Práce s lidmi 

2. Získání zkušeností s vedením lidí 

3. Možnost podílet se na projektu INVIA.RO 

Výčet výhod rumunské manažerky v její práci, se od odpovědí jejich kolegyň příliš 

neliší. Opět poukazuje na nabývání nových zkušeností a práci s lidmi. 

 

Závěr: Všichni z manažerů vidí své působení ve společnosti primárně jako šanci pro 

jejich osobní kariérní rozvoj a získání nových zkušeností. U českých manažerů je za 

nejčastější výhodu navíc považována rozhodovací pravomoc, uplatnění kreativity a 

realizace změn ve společnosti, což oproti tomu v kompetencích zahraničních 

manažerů obsaženo není.  

 

6.3.5. Vnímané nevýhody manažerské pozice 

Respondenti měli uvést alespoň 3 příklady vnímaných nevýhod své práce. Celkem 

mělo být zmíněno 27 odpovědí, respondenti jich však celkem uvedli pouze 17 

nevýhod své práce (pouze 2 lidé uvedli 3 nevýhody, 3 lidé uvedli pouze 2 nevýhody a 

4 lidé pouze 1 nevýhodu).  

 

Nevýhody práce na manažerské pozici:  

1. Časová náročnost práce – 5 odpovědí 

2. Velké množství prováděných úkolů a odpovědnost za ně – 4 odpovědi 

3. Špatné vymezení odpovědnosti u některých pracovních pozic – 2 odpovědi 

4. Špatná komunikace mezi odděleními – 2 odpovědi 

5. Psychický nátlak ze strany podřízených – 1 odpověď 
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6. Žádné nebo malé zkušenosti získané předchozí praxí či studiem – 1 odpověď 

7. Složité reportování – 1 odpověď  

8. Administrativní činnost  - 1 odpověď 

 

Absolutní četnost odpovědí:  

 
  Graf 5 Nevýhody manažerské pozice (Zdroj: autorka) 

 

Nejčastěji zmiňovanou nevýhodou byla časová náročná práce. Manažeři obvykle 

pracují i mimo vymezenou pracovní dobu (ve večerních hodinách, o víkendech), 

což souvisí s množstvím úkolů, které musí vykonávat. To vyvozuje otázku, zda 

není možné jisté pracovní úkoly delegovat na své podřízené. Nedostatek vymezení 

odpovědnosti je také zásadním problémem, který snižuje efektivitu práce manažera.   

 

Doslovně přeložené odpovědi zahraničních manažerů:  

 

  INVIA.PL 

1. Odpovědnost za podřízené 

Polka identifikovala nevýhodu své práce v odpovědnosti za podřízené. Umění vést 

podřízené je jednou ze základních manažerských kompetencí a souvisí s přístupem 

manažera ke svým zaměstnancům.  

 

INVIA.HU 

1. Komunikační problémy 

2. Odlišná praxe cestovního ruchu, systému prodeje a zvyklostí mezi INVIA.HU a 

českou mateřskou společností 

60



 

 

Maďarka uvedla jako nevýhodu své práce komunikační problémy, ovšem blíže 

nespecifikovala, zda tím míní komunikaci ke svým podřízeným, obchodním 

partnerům či komunikaci s českými manažery. Další nevýhodu vidí v etnocentrickém 

řízení  - mateřská společnost diktuje pracovní postupy, které dle jejího názoru 

neodpovídají praxi v Maďarsku.  

 

INVIA.RO  

1. Odlišná praxe cestovního ruchu, systému prodeje a zvyklostí mezi INVIA.RO a 

českou mateřskou společností 

2. Komunikační problémy 

Rumunka odhalila jako nevýhody stejné problémy jako v Maďarsku. Opět blíže 

nerozvinula popis komunikačních problémů. Vliv mateřské společnosti vidí také jako 

omezení ve své práci.  

 

 Závěr: Významným zjištěním je, že ani jeden z českých manažerů nevyslovil žádnou 

z nevýhod, která by se týkala zahraničních společností. Odpovědi českých manažerů 

byly založené na osobních pocitech časové a odpovědnostní náročnosti. Naproti tomu 

vidí dceřiné společnosti rozdíly v praxi cestovního ruchu mezi zeměmi jako stěžejní 

nevýhodu, navíc spojenou s komunikační bariérou. 

 

6.3.6. Počet podřízených 

Počty podřízených pracovníků se u některých oddělení mění, a to v závislosti na 

sezóně. Oddělení jako prodej, back office či finanční nabírají na letní sezónu posily, 

převážně z řad brigádníků, kteří pro společnost pracují v hlavní sezónu (měsíce 

červen-září). Za mimosezónní je označována zbylá část roku (říjen-květen). Někteří 

z brigádníků se na sezónu opakovaně vrací, což přináší pro společnost výhodu, jelikož 

je nemusí znovu zaučovat do pracovního systému, pouze jsou jim vysvětleny novinky, 

které po dobu jejich nepřítomnosti vznikly.  
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Pro úplnost tedy uvedu počty pracovníků – mimosezóně  a sezóně na 2 grafech, jedná 

se počty podřízených včetně nepřímých: 

 

 
Graf 6 Počet podřízených – mimosezonně (Zdroj: autorka) 

4 z respondentů (45%) mají mimosezóně méně než 10 podřízených.  

 

 
Graf 7 Počet podřízených – sezonně (Zdroj: autorka) 

 

Důležitým faktorem při analýze počtu podřízených je i typ pracovního poměru – full 

time (hlavní pracovní poměr, počet pracovních dní v měsíci se řídí časovým fondem 

pracovní doby- 8 hodin denně x počet pracovních dní) či half time (zkrácené pracovní 

úvazky – dohoda o provedení práce – 160 pracovních hodin ročně, dohoda o 

provedení pracovní činnosti – 90 pracovních hodin v měsíci). Důležité je také 

zohlednění zda se jedná o kmenové zaměstnance (pracovní smlouva u společnosti 

INVIA) či externisty (práce na živnostenský list). Manažeři uváděli celkový počet 

podřízených, bez ohledu zda pracují na plný nebo částečný pracovní úvazek.  
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INVIA. PL 

Mimosezonně čítá počet podřízených manažera INVIA.PL 5 osob, což jsou prodejci a 

z toho 1 pracovník zadávající data na webové stránky společnosti. V sezoně počet 

prodejců stoupá na 15 osob, back office se navyšuje o 2 asistentky, IT specialistu a 3 

osoby zadávající data na webové stránky společnosti.   

INVIA.HU 

Manažer v Maďarsku má na starost 6 podřízených. Počet na sezonu se bude také 

zvyšovat, a to na 15 osob, back office a IT tvoří dohromady 2 další osoby.  

Oddělení zadávající data na webové stránky, pracuje pro Maďarsko z Bratislavy.   

INVIA.RO 

Stav podřízených rumunského manažera je 4 osoby. Očekávaný nárůst na sezonu je na 

celkový počet 15 osob, opět včetně asistentky a IT specialisty.  

 

Závěr: Počty zaměstnanců společnosti závisí vzhledem k oboru, v kterém podniká na 

sezonnosti. Největší výkyvy v počtu podřízených v ČR jsou na prodejním oddělení, 

kdy z počtu 60 mimosezonních zaměstnanců dochází k jejich navýšení na cca 180 

osob.  

Další velký nárůst je zaznamenán u back office, z 20 osob na 60. Třetí výkyv je 

znatelný u finančního oddělení z počtu 7 osob na 21. Oddělení IT/LAB, produktové 

oddělení, oddělení marketingu, HR oddělení mají stálé počty zaměstnanců v průběhu 

celého roku. V zahraniční mají manažeři v mimosezonně méně než 10 zaměstnanců, 

v sezonně jejich počet stoupá na 15 osob. 

 

6.3.7. Oblast vzdělání a dosažený stupeň vzdělání 

Otázka na vzdělání byla uzavřená, byla mířena na oblast vzdělání a dále na dosažený 

stupeň. Nejvíce je ve firmě zastoupeno ekonomické vzdělání - 6 respondentů (67%), 

následuje humanitní – 2 respondenti (22%), technické je zastoupeno pouze jedním 

respondentem (11%).  
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Graf 8 Obor vzdělání (Zdroj: autorka) 

 

Manažeři společnosti INVIA.CZ nejsou vesměs vysokoškolsky kvalifikovaní. 

5 respondentů má středoškolské vzdělání (56%), 2 bakalářské (22%) a 2 magisterské 

(22%).   

 
Graf 9 Dosažený stupeň vzdělání (Zdroj: autorka) 
 

INVIA.PL 

Manažerka v Polsku má dosažené magisterské vzdělání, obor cestovního ruchu.  

INVIA.HU 

Manažerka v Maďarsku má bakalářský stupeň vzdělání ekonomického zaměření.  

INVIA.RO 

Manažerka v Rumunsku má magisterský vzdělání humanitního zaměření.  

 

Závěr: Manažeři mateřské společnosti nejsou dostatečně vysokoškolsky 

kvalifikováni, pozitivní je však fakt, že někteří z manažerů v současné době studují 

vysokoškolské obory. Kombinace studia s prací vypovídá o jejich snaze se vzdělávat a 

pracovat na sobě. Zahraniční vedoucí mají všichni vysokoškolské vzdělání. Tento 

stupeň vzdělání nebyl podmínkou výběru adeptů na tyto pozice.  
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6.3.8. Jazykové znalosti 

Otázka ohledně jazykových znalostí uchazečů byla směřována na druh jazyka, kterým 

manažeři hovoří a dále na dosaženou úroveň vyjadřování se v tomto jazyce.  

 

Angličtina je firmě nejvíce zastoupena, hovoří jí všichni respondenti, následuje znalost 

německého jazyka v počtu 5 respondentů, španělština u 4 respondentů a francouzština 

u 3 respondentů. 1 z respondentů hovoří navíc chorvatsky.  

 

Jazyk  Počet manažerů hovořících tímto jazykem  
   
anglický  9 (100%) 
německý  5 (55%) 
španělský  4 (44%) 
Francouzský 3 (33%) 
jiné (chorvatský) 1 (11%) 

 
Tab. 2 Jazykové znalosti (Zdroj: autorka) 
 

Pro lepší pochopení mluvené úrovně jazyka byla v dotazníku zobrazena škála 

jazykových stupňů dle Rady Evropy:  

 

Začátečník (tj. uživatel základů jazyka): 

 stupeň A1  („Průlom“), stupeň A2 („Na cestě“) 

Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka): 

 stupeň  B1 („Práh“), stupeň B2 („Rozhled“) 

Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka):  

stupeň C1 („Účinný uživatel jazyka“), stupeň C2 („Zvládnutí“)  

Respondenti vyplňovali své odpovědi o jazykové úrovni na základě absolvovaných 

jazykových kurzů – tedy přesně znali svou dosaženou jazykovou úroveň.  

Absolvent jazykového kurzu stupně C1 volil jazykovou úroveň C1.  
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Graf 10 Úroveň anglického jazyka (Zdroj: autorka) 

 

Angličtina je ve firmě INVIA.CZ nejvíce zastoupena. 5 z respondentů (56%) oplývá 

pokročilou angličtinou, 3 (33%) jsou středně pokročilí, a 1 (11%) z respondentů na 

stupni mezi základní a pokročilou formou tohoto jazyka.  

 

Německým jazykem hovoří celkem 5 respondentů, z čehož pouze 2 na pokročilé 

úrovni. Pro komunikaci se zahraničím však tento jazyk nehraje stěžejní roli, proto jej 

graficky nezobrazuji. Úrovně znalostí španělštiny a francouzštiny jsou u respondentů 

zanedbatelné. Všechny znalosti týkající se těchto jazyků jsou na úrovni začátečnické, 

proto je ani graficky nezobrazuji.  

 

INVIA.PL 

Jazykové znalosti polské vedoucí jsou omezeny pouze na angličtinu, přičemž úroveň 

jejich znalostí je ocenitelná stupněm A2.  

INVIA.HU 

Maďarská manažerka hovoří dobře anglicky, a to na stupni C1, dále vykazuje základní 

znalost německého jazyka na úrovni A1.  

INVIA.RO 

Rumunská kolegyně disponuje jazykovou úrovní angličtiny stupně B2, přičemž velká 

výhoda této pracovnice je ve velmi dobré znalosti češtiny, a to na úrovni C2. Toto 

výborné jazykové vybavení získala osmiletým pobytem v České republice a studiem 

na zdejších školách. Z toho důvodu ovládá i slovenštinu a to na stupni B1.  
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Závěr: Jazykové znalosti manažerů nejsou u všech respondentů na stejné úrovni, což 

vidím jako velký nedostatek jejich vzájemné komunikace. V ČR převládá u manažerů 

pouze dobrá znalost angličtiny, přičemž o dobré úrovni tohoto jazyka se nedá mluvit 

v souvislosti s ostatními zeměmi. Musím však podotknout, že pro komunikaci 

s Polskem je v Praze zaměstnána koordinátorka projektu PL hovořící plynně polsky, 

která manažerům usnadňuje jejich vzájemnou komunikaci. Situace v Rumunsku je 

usnadněna znalostí češtiny rumunské vedoucí. Maďarsko je znevýhodněno, jelikož 

koordinátorka projektu, která hovořila jak maďarsky, tak česky, už ve společnosti 

INVIA nepracuje. Celá komunikace je tedy závislá na angličtině.  

Pro složitější překlady využívá management externích překladatelů, zvláště pro 

překlady textů umisťovaných na web či pro překlady pracovních manuálů a směrnic. 

 

6.3.9. Rezervy ve vzdělání manažerů  

V jakých oblastech své práce máte podle Vás ještě rezervy, které lze odstranit dalším 
 rozvojem (vzděláváním)? Můžete zaškrtnout více možností. 
 

 cizí jazyky 
 vedení lidí a jejich motivace 
 komunikační a prezentační dovednosti 
 ekonomická a finanční oblast 
 odborná technická oblast 
 informační technologie 
 jiné, uveďte: ……………………………………………… 

Absolutní četnost odpovědí:  

 
Graf 11 Rezervy ve vzdělání manažerů (Zdroj: autorka)  

 

Vzhledem k možnosti uvedení více variant uvádím absolutní četnosti odpovědí.  
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6 respondentů vidí své rezervy v cizích jazycích a ve schopnostech vést a motivovat 

zaměstnance. 5 respondentů by se chtělo zlepšit ve svých komunikačních a 

prezentačních dovednostech, v ekonomické a finanční oblasti a v informačních 

technologiích. 3 z respondentů dále vidí rezervy v odborné technické oblasti.  

 

INVIA.PL  

Polská kolegyni vidí největší rezervy ve svém vzdělání v komunikačních a 

prezentačních dovednostech. Jiné možnosti dalšího rozvoje neuvedla.  

 

INVIA.HU  

Maďarská manažerka se chce nadále rozvíjet v oblasti informačních technologií.  

Dále specifikovala z nenabízených variant oblast cestovního ruchu se zaměřením na 

rezervaci a prodej letenek.  

 

INVIA.RO 

Pro rumunskou vedoucí je podstatné zlepšit své znalosti cizích jazyků a komunikační a 

prezentační dovednosti.  

 

Závěr: Oblast, které se manažer věnuje při své práci, by měl ovládat dokonale a 

neustále se v ní vyvíjet, sledovat nové trendy. Rozdíly ve vzdělání manažerů mohou 

v budoucnu vést k odlišným názorům a k protichůdným prosazováním stanovisek. 

Firma by tyto nedostatky měla odstranit a poskytovat manažerům vzdělávací kurzy 

mířené na problematické oblasti. Ze zjištěných výsledků doporučuji kurzy 

anglického jazyka zaměřené na konverzaci, manažerské kurzy zaměřené na 

vedení lidí a jejich motivaci, komunikační dovednosti. Kurz sám o sobě však 

nemusí přinést očekávaný výsledek, proto je vítané i samostudium ať již formou četby 

odborné literatury či absolvováním vysokoškolských vzdělávacích programů.  

 

6.3.10. Bariéry rozvoje vzdělání manažerů  

V poslední otázce dotazníku obecné identifikace měli manažeři možnost vypsat 

důvody, které brání v jejich dalším vzdělávání a rozvoji.  

Odpověď zněla téměř u všech shodně – čas.  

Další zmíněné důvody byly – nedostatek vůle (lenost), stres.  
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Graf 12 Bariéry rozvoje vzdělání (Zdroj: autorka) 

 

INVIA.PL 

U polské kolegyně je důvodem, proč se dále nerozvíjí, nedostatek vůle a jak dále 

uvedla, necítí přílišnou potřebu se dále rozvíjet.  

 

INVIA.HU 

Maďarka se shoduje s českými kolegy na časových důvodech. Dále podotkla, že se 

nemůže dále rozvíjet, protože její vzdělávání není firmou financováno. 

 

INVIA.RO 

Vedoucí v Rumunsku nevidí žádné bariéry, které by jí bránily v jejím dalším rozvoji a 

plánuje si obohatit zkušenosti cizích jazyků a komunikace. 

 

Závěr: Uvádění času jako hlavní faktoru zamezujícího budoucí vzdělání vidím ve 

velké míře jako výmluvu. Ano, je obtížné spojit náročnou práci se vzděláním, ale 

nikdo nehovoří o nutnosti navštěvovat pravidelně večerní kurzy či dálkově studovat. 

Vzdělání se manažerovi může dostávat i četbou odborné literatury, konzultace 

problematiky s kolegy či s manažery jiných firem, kteří řeší obdobné problémy. 

Rozvoj jazyků může být docílen poslechovými cvičeními, kterých je v dnešní době na 

trhu dostatek.  

Má-li manažer nedostatek času, protože jej veškerý věnuje své práci, je 

pravděpodobné, že se ke vzdělání hned tak nedostane a zároveň se tím dostaví pocity 

znechucení a stresu z toho, že si uvědomuje jisté mezery ve svém vzdělání, čímž 

vzniká začarovaný kruh.  

Nedostatek vůle, jako faktor bránící ve vzdělání je nutné co nejdříve odstranit.  
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6.4. Hlavní výsledky sběru dat – Dotazník B 
 

Dotazník je zaměřen na otázky týkající se manažerských kompetencí jednotlivce. 

Strukturu otázek jsem vytvořila na základě získaných teoretických poznatků 

problematiky se zaměřením na řešení konfliktů, delegování úkolů, hodnocení a výběr 

zaměstnanců a celkové vnímání vztahů na pracovišti jak ke kolegům, tak podřízeným.  

 

6.4.1. Příklady konfliktů a volba strategie jejich řešení 

Konflikty a stres jsou v každé větší organizaci prakticky nevyhnutelné. Lze se s nimi 

setkat ve většině manažerských situací, a to jak interně (konflikt uvnitř firmy), tak 

externě (konflikt v obchodním vztahu, s klientem aj.).  

V dotazníku jsem respondentům dala otevřenou otázkou prostor pro vyjádření příkladů 

konfliktů, se kterými se nejčastěji setkávají s možností stručného popisu jejich řešení 

posledně zaznamenaných konfliktních situací. Navazující otázka byla směřována na 

strategii konfliktu, kterou manažeři v takových případech volí.  

 

4 z respondentů se vyjádřili, že se s konflikty téměř nesetkávají, protože situaci často 

vyřeší vzájemnou domluvou s protivníkem, a to hned v momentě, kdy hrozí nebezpečí 

vzájemné neshody. Dále respondenti často zmiňovali, že dojde-li ke konfliktu, jsou 

pouze menšího rázu. Vyhrocené situace nikdo z manažerů zatím nezažil.  

 

Někteří z manažerů uvedli konkrétní případy, se kterými se setkali v praxi při řešení 

konfliktů:  

 

Interní konflikty 

 

R2: „Interně často řeším nekázeň podřízených, kdy nedodržují dohodnuté postupy a 

pravidla nebo vypracovávají zadané úkoly se zpožděním.“ 

 

R3: „Pokud řeším složitou interní situaci, tak většinou toho rázu, že některé z oddělení 

nedodá pro mou práci nutné podklady v dohodnutých termínech. Když taková situace 
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nastane, snažím se nejdřív zjistit její příčinu a domluvit se s druhou stranou, aby se 

problém neopakoval. Konflikty s podřízenými nemám.“ 

 

R5: „Poslední konflikt byl z oblasti povinnosti zaměstnance doložit potřebné 

dokumenty při změně stavu. Tato informace je uvedena v pracovním řádu, často jsou 

na ni také zaměstnanci upozorňování, ale stejně když zapomenou, tak se hájí tvrzením, 

že o této povinnosti nevěděli. Zaměstnanec byl upozorněn, že informaci musel 

minimálně znát z pracovního řádu, který osobně podepsal.“ 

 

R6: „Zaměstnanci za mnou chodí pro rady, jak řešit konflikty, které mezi nimi vznikly. 

Často se jedná o konflikt mezi vedoucím týmu a prodejcem zájezdů či mezi dvěma 

prodejci. Chtějí znát můj názor na věc a následný rozsudek.  Ve většině případů, se 

jedná o snahu zaměstnance vyhýbat se stanoveným firemním procesům, žádá o udělení 

výjimky. Občas řeším také jistý „boj“ mezi firmou a zaměstnanci – firma chce po 

prodejcích výkon, oni se naopak neustále ohání prosbami o vyšší finanční ohodnocení 

a to bez ohledu na výsledky a svůj výkon. Poslední konflikt se týkal opět nedodržení 

pracovního postupu prodejce, vznikl nedoplatek zájezdu klienta v řádu desetitisíců. 

Východiskem je sankce prodejci jakožto kárné opatření, aby se taková zásadní chyba 

opět neobjevila.“ 

 

R9: „Konflikty, které řeším, vznikají nejčastěji s vedoucími prodejních týmů. Často 

ignorují IT postupy, které dám v obecnou platnost.„ 

 

Všech 5 respondentů se shoduje v tom, že interní konflikty vznikají ve vztahu 

nadřízený-podřízený a jsou způsobeny nedodržováním pracovních postupů či 

pravidel.  

 

Externí konflikty 

 

R2: „V externí spolupráci často řeším konflikty z důvodu arogance některých 

obchodních partnerů, též velmi často nedodržování dohodnutých pravidel – výše 

provizí, pravidla prodeje atd. Většinou vše vyřeší osobní setkání, kdy najdeme s 

protistranou východisko. Někdy je dostačující upozornění obchodního partnera 
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telefonicky či e-mailem, že zaměstnanci jeho cestovní kanceláře nedodržují stanová 

pravidla a problém je vyřešen.“ 

 

R4: „Externě mne do konfliktu přivádějí obchodníci, kteří nám volají a neustále něco 

nabízí, nejčastěji reklamu a propagační předměty. Snažím se je slušně odmítat. 

Protože mne tyto k ničemu nevedoucí telefonáty zdržují od práce, hodlám je delegovat 

na jednoho ze svých podřízených.“ 

 

Případy externích konfliktů uvedli pouze 2 respondenti. Product manager popsal 

konflikty týkající se obchodní spolupráce s cestovními kancelářemi, marketing 

manager musí řešit konflikty s externími dodavateli, kteří často nabízejí služby, o které 

nemá společnost zájem.   

 

Závěr: Nejčastější případy interních konfliktů, které na pracovišti vznikají, mají ráz 

nedodržení termínů či neakceptování firemních postupů a pravidel. Externí konflikty 

na bázi obchodních vztahů vznikají rovněž z důvodu nepochopení pravidel. 

 

Respondentům byla v další otázce nabídnuta volba typu strategií, která je jim nejvíce 

blízká 

a) Strategii úniku – konflikt neřeším 

b) Strategii přizpůsobení  -  zcela ustoupím v konfliktu druhé straně 

c) Strategii kompromisu -  částečně ustoupím v konfliktu druhé straně, provede-li 

totéž 

d) Strategii konfrontace – snažím se o prosazení pouze mého stanoviska 

e) Strategii spolupráce – naleznu s protivníkem východisko oboustranně vyhovující  

 
Graf 13 Strategie řešení konfliktů (Zdroj: autorka) 
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0 respondentů používá strategii úniku či strategii přizpůsobení. 4 z respondentů 

zaškrtli 2 varianty volby strategie – uplatňují je v závislosti na tom, s kým konflikt 

řeší. Celkem tedy 13 odpovědí. Výsledky jsou 8 odpovědí pro strategii spolupráce, 3 

pro strategii konfrontace a 2 pro strategii kompromisu.  
 

INVIA.PL 

 „Co se týče interních konfliktů, v mém týmu nejsou žádné problémy.“ 

„Externí konflikty musím občas řešit s rozzlobenými klienty. Je to kvůli tomu, že na 

webu máme někdy uvedené chybně ceny zájezdů, tak musím klientům vysvětlovat, jak 

k této chybě došlo. „ 

Při řešení konfliktu volí strategii spolupráce.  

Polka má zkušenost pouze s konflikty ve vztahu společnost – klient. Interní konflikty 

ve vztahu ke svým zaměstnancům ani k českým kolegům neřeší.  

 

INVIA.HU 

„Interní konflikt často řeším s oddělením, které zadává katalogy cestovních kanceláří 

na maďarský web. Situace je složitá, protože toto oddělení pracuje v Bratislavě. 

Musela jsem jim vysvětlit, jaké dopady jejich chyby mají. Když není zájezd zadaný na 

webu správně, ztrácíme klienty, a tím i peníze.“  

 „Externí konflikty jsem měla s maďarskými cestovními kancelářemi. Nemají 

s agenturou INVIA.HU zkušenost, proto nechtějí měnit jejich zaběhnuté způsoby 

komunikace a nevěří nám, protože jsme na trhu noví.  Po prvním roce působení 

INVIA.HU na trhu se situace s cestovními kancelářemi zlepšila.  

Vidí, že umíme prodávat jejich zájezdy, začínáme být úspěšní. Spolupráce se tím 

zlepšuje a konfliktů je míň.“  

Obecně je Maďarce blízká volba strategie spolupráce.  

 

INVIA.RO 

„ Můj poslední interní konflikt se týkal dvou dřívějších zaměstnanců. Odmítali 

pracovní postupy a pravidla. Situace skončila tak, že jsem těmto zaměstnancům dala 

výpověď.“ 

Příklad externího konfliktu nebyl uveden.  

I u Rumunska zvítězila strategie spolupráce jako nejčastěji užívaná.  
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Závěr: Manažeři společnosti INVIA se neobrací k řešení konfliktních situací zády, 

naopak hledají řešení problému, nejlépe nalezením východiska vyhovujícího oběma 

stranám, což dokazuje nejfrekventovaněji volená strategie spolupráce. Někteří 

z manažerů nepociťují, že by konfliktní situace na pracovišti vůbec vznikaly. Zde se 

však obávám, aby případné hrozící konflikty nepřehlíželi, tudíž je považovali za 

neexistující. Nejvíce dochází k interním konfliktům na pracovišti ve vztahu 

nadřízený-podřízený. Zde doporučuji provádět časté pohovory se svými zaměstnanci, 

aby byli manažeři dopředu schopni odhalit problémy, které ve vzájemné spolupráci 

tkví.  

V zahraničí byl ve dvou případech zjištěn konflikt vznikající z chyb, které se objevují 

v nabídce zájezdů společnosti – tento aspekt je nutné řešit s oddělením zadávající 

zájezdy na web (spadá pod českého product managera).  

Konflikty nesmíme považovat za negativní aspekty ve firmě, z mnoha konfliktů se 

může manažer poučit a díky tomu nalézt novou inspiraci např. pro úpravu firemních 

procesů. 

6.4.2. Koučování zaměstnanců 

Otázka na koučování zaměstnanců byla otevřená. Manažeři v ní měli definovat jejich 

chápání podstaty koučování a vyjádřit se, zda jej v praxi aplikují.  

Pro vyhodnocení výsledků této otázky použiji opět doslovné odpovědi manažerů, 

protože ty nejlépe vystihují jejich náhled na věc.  

 

Co si vybavíte pod pojmem koučování zaměstnanců? Pokud jej používáte ve své 
praxi, tak uveďte, jakým způsobem. 

R1: „Cílené a soustavné rozvíjení schopností a dovedností podřízených. Používám jej 

jen částečně – nechávám podřízené, ať sami hledají řešení, v případě, že řešení není 

optimální, tak jim napovím.“ 

R2:  „Rozvoj potenciálu a schopností v koučovaném člověku. Moc jej nevyužívám.“ 

R3: „Koučování je učení zaměstnance, pojmenovaní jeho nedostatků s cílem je 

odbourat, dostat ho „výš“, zlepšovat postupně jeho schopnosti a dovednosti, 

odbourávat nedostatky.“ 

R4: „Vedení zaměstnanců správným směrem. Jednoduše něco jako vzdělávání, ale 

nenápadně – neví o tom, že se učí.“ 
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R5: „Koučování zaměstnanců považuji za soubor metod, které lze využít v rámci 

zvýšení motivace a osobního růstu zaměstnanců, s cílem pomoci jim dosáhnout lepších 

výsledků.“ 

R6:„Nechat zaměstnance, ať dokáže svými schopnostmi vyřešit danou situaci. Neříkat 

zaměstnanci hned řešení, ale ať si na to přijde sám, případně ať navrhne varianty 

řešení, které chce potom jen schválit. Ptám se, jaký má návrh na řešení, a jak si myslí, 

že je správné situaci uzavřít. Tlačím ho do rozhodnutí a přijmutí odpovědnosti za 

rozhodnutí.“ 

R7: „Rozvoj potenciálu zaměstnanců, osvojení si pracovních postupů, zapojení jejich 

vlastní kreativity při řešení problému. Koučování používám.“ 

R8: „Pro mě je to zvýšeni kvalifikace a zlepšení pracovních návyků zaměstnance, 

zvýšení jeho přínosu pro firmu. Ještě jsem se k tomu systematicky nedostal, kvůli 

škodám, které po sobě zanechal na oddělení můj předchůdce. Jediné co dělám, je 

každé 3 měsíce individuální pohovor s každým podřízeným - řešíme, co se mu líbí, co 

se mu nelíbí, co by chtěl zlepšit na firmě obecně, co na sobě, co se mu povedlo, a co 

ne.“ 

R9: „Školení a vedení zaměstnanců v praxi. Koučování nepoužívám.“ 

 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá většinový dobrý přehled manažerů o pojmu 

koučování. Shoda byla u 6 respondentů v definici pojmu chápaného jako rozvoj 

schopností a dovedností zaměstnance, 3 z respondentů jej chápou školení a zvyšování 

kvalifikace. 3 respondenti přiznali, že koučování nepoužívají, 2 jej používají, 1 

z respondentů je používá jen částečně. U 3 respondentů nebylo uvedeno, zda 

koučování v praxi využívají či nikoliv.  

 

INVIA.PL 

„ Neumím definovat koučování, nepoužívám jej.“ 

Polská vedoucí odpověděla, že nemá žádnou představu o pojmu koučování a o jeho 

užití v praxi, tudíž jej nepoužívá.  

 

INVIA.HU 

„Snažím se vybírat zaměstnance podle jeho dovedností. Velmi důležitá je týmová 

komunikace a nutnost vzájemné spolupráce mezi lídrem a zaměstnancem.“  
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V Maďarsku je chápan pojem koučování jako správný výběr nových zaměstnanců. 

Také jako následné vysvětlení úkolů, které po nich budou vyžadováni. Důležitým 

aspektem koučování mezi zaměstnancem a lídrem je komunikace.  

 

INVIA.RO  

„Koučování znamená, přesně lidem vysvětlit, jak se co dělá. Je důležité odhalit slabé a 

silné stránky zaměstnanců a podpořit je k dobrým výkonům.“  

Koučování neznamená ukazovat lidem, jak mají postupovat, ale podnítit je k tomu, 

aby sami přišli na způsob, jak problém vyřešit. Podporu zaměstnanců k lepším výkonů 

lze považovat za nástroj koučování.  

 

Závěr: Pojem koučování je manažery rozlišně chápán.  V Polsku jej neumí definovat, 

v Maďarsku jej spojují s výběrem zaměstnanců, v Rumunsku jako podporu silných 

stránek jednotlivců. Čeští manažeři pojem koučování nejen obsahově podrobně 

popsali, ale většina z nich jej využívá v praxi. Navrhuji provést v zahraničí školení na 

téma koučování a podnítit manažery k tomu, aby jej v praxi uplatňovali. 

 

6.4.3. Delegování úkolů  

Delegování jsem v dotazníku věnovala 2 otázky, přičemž jsem vycházela 

z přesvědčení, že se jedná o pojem velmi známý a není potřeba jej nijakým způsobem 

manažerům blíže specifikovat či po nich žádat vysvětlení tohoto pojmu.  

Respondenti měli vyjádřit svůj názor na delegování ve smyslu vlastního přesvědčení o 

jeho správném užití a jmenovat zásady delegování. Zároveň měli uvést případy úkolů, 

které delegovat nelze.  

 

Vyhodnocení prováním formou doslovných odpovědí.  

Máte pocit, že delegujete úkoly na své podřízené efektivně? Uveďte, jaké zásady 
nesmíte při správném delegování opomenout. 
 
Uveďte alespoň 3 příklady úkolů, které dle Vás delegovat nelze. 

R1: „Většinou ano. Ujišťuji se, že řešitel pochopil, co má být cílem a je schopen ho 

dosáhnout.“ 
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„ Delegovat nelze komplexní úkoly složitě strukturovatelné, jednatelské úkoly a 

mzdy.“ 

 

R2: „Deleguji často. V minulosti jsem měl problém s tím, že jsem si radši věci udělal 

sám, protože jsem si myslel, že je sám udělám lépe, efektivněji, rychleji a že než danou 

záležitost naučím někoho jiného, budu mít daný úkol hotový.“ 

„ Nelze delegovat motivaci podřízených“.  

 

R3: „Myslím, že deleguju efektivně. Učím podřízené samostatnosti. Určitě je potřeba 

mít na mysli, aby se nedelegoval úkol, který podřízený nemůže zvládnout (uvedu ho tím 

pouze do stresu nebo jej provede špatně).“ 

„Nedelegovat úkoly, které nespadají do jeho pracovní náplně či kompetencí. Jako 

důležitá manažerská rozhodnut o nestandardních situacích, postupech, procesech. 

Nelze delegovat tvorba mezd.“  

 

R4: „Snažím se o efektivní delegování, ale chci jej určitě zlepšit, vidím, že mám v této 

oblasti jisté rezervy. Při delegování nesmím opomenout jasné zadání, ověřit si, že 

podřízený úkolu rozumí a provést kontrolu – chtít po něm zpětnou vazbu.“ 

„Nemohu delegovat hodnocení podřízených, odpovědnost vůči mému nadřízenému a 

dávat lidem pravomoc, aby úkolovaly někoho na stejné úrovni.“ 

 

R5: „Ano, deleguji efektivně. Důležité úkoly vysvětluji ústně a zároveň je podřízenému 

zadám písemnou formou (emailem). Dbám na srozumitelnost, jasnost, jednoznačnost. 

Ověřím si, že druhá osoba úkol pochopila.“ 

„Nemohu delegovat úkoly, které jsou velice odpovědné – souvisí s úředními 

kontrolami, případně přímo s výkonem činnosti zaměstnanců. V jistém smyslu však 

neexistuje žádný úkol, který nelze na nikoho delegovat, protože musí existovat určitá 

zastupitelnost. Tento zástup by však měla provádět pouze jedna osoba, nejlépe můj 

nadřízený.“ 

 

R6:„Své delegování považuju za efektivní. Při zadání úkolu popíšu zadání a jeho cíl, 

vyzdvihnu, čeho je nutné dosáhnout. Uvedu termín, do kdy má být úkol vypracován. 
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Výsledek zaměstnance porovnám se zadáním, provedu případné korekce, předám mu 

jej k přepracování nebo to rovnou uzavřu.“  

„ Nemůžu delegovat pravomoc rozhodnutí, která ovlivňují pracovníky na stejné pozici, 

na které je delegovaný včetně jeho samotného. Jinak lze delegovat nejspíš vše.“ 

 

R7: „Ano, deleguji a domnívám se, že efektivně. Důležité je přesné zadání úkolu, 

ověření, zda zadání bylo pochopeno a pak zpětná vazba.“  

 „Nedeleguji úkoly, které vnímám jako strategické a za něž nesu odpovědnost. Pokud 

je to však trochu možné, delegují dílčí části těchto úkolů. Dále nedeleguji mzdovou 

agendu a slovní hodnocení zaměstnanců.“ 

 

R8:„Ne a je to dáno náplní práce mého oddělení. Hlavní problém je v kontrole. 

Víceméně všichni podřízení mají podobné zkušenosti i praxi.“ 

„Delegovat nelze propouštění zaměstnanců a rozhodování o jejich platech.“ 

 

R9: „Delegování volím podle toho, o jaký úkol se jedná. Vím, že nesmím opomenout 

úkol přesně popsat a zadat termín splnění“ 

„Většinu úkolů, které provádím, nemohu delegovat. Nesu za ně plnou odpovědnost“.  

 

V odpovědích manažerů je zřetelná jasnost pochopení problematiky. Deleguje 8 

respondentů z 9, 8 respondentů se domnívá, že delegují efektivně. Problém vidím 

v tom, že někteří manažeři nebyli schopni správně definovat, jaké úkoly delegovat lze 

a jaké nikoliv.   

 

INVIA.PL 

„Myslím, že deleguji správně, ale musím mít kompletní informace o úkolu.“ 

Bližší specifikaci delegování a případy úkolů, které delegovat nelze, neuvedla.  

Chybí podrobnější popis delegovaných úkolů, jejich zpětná kontrola.  

 

INVIA.HU 

„ Deleguji efektivně, když sama vím, jak úkol provést a mám vhodného zaměstnance, 

který umí úkol splnit. Vysvětlím zaměstnanci, co od něj očekávám, jaký je cíl. Dám mu 
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rozumný termín a pak kontroluji, zda termín dodržel. Pokud zaměstnanec potřebuje 

poradit, tak mu pomůžu.“  

„Nedeleguji zaučování nových pracovníků, komunikaci s obchodními partnery a 

řešení konfliktů s problémovými klienty.“ 

 Maďarka detailně specifikovala, jak k delegování úkolů přistupuje, nezapomněla na 

zpětnou kontrolu. Nedeleguje úkoly, za které je sama odpovědná.  

 

INVIA.RO 

„Věřím, že efektivní delegování úkolů je klíčovým atributem dobrého manažera. 

Nejlepší je, když znáte slabé a silné stránky svých zaměstnanců a podle toho úkoly 

rozdělujete.“ „Nelze delegovat pohovory se zaměstnanci, řešení její stížností a 

problémů. Dále tvorbu pracovních smluv a mzdy.“ 

 

Závěr: Delegování bylo lépe vysvětleno a je i více využíváno českými manažery. 

Polsko má problémy s pochopením této kompetence a jejím užitím, rumunská 

formulace je nejasná a v Maďarsku vidím náznaky efektivního delegování.  

U českých manažerů bych ještě vytkla opomíjení kontroly a přesného zadávání 

termínů úkolů – tento aspekt nebyl všemi manažery postřehnut. Rovněž byly 

zaznamenány nesrovnalosti v tom, jaké úkoly jsou delegovatelné, a jaké nikoliv. 

6.4.4. Hodnocení zaměstnanců  

Pojem „hodnocení“ je sám o sobě velmi obšírný. V pracovním poměru navíc zaštiťuje 

více úkonů. K položení této otázky mne navedly nastudované teoretické podklady této 

problematiky. Odhalení, jak manažeři vnímání slovní spojení „hodnocení 

zaměstnanců“ bylo hlavním námětem další dotazníkové uzavřené otázky.  

 

Jednalo se otázku uzavřenou, nabízející přesné možnosti výběru.  

Co si jako první vybavíte pod pojmem hodnocení zaměstnanců?  
 

a) Průběžné (každodenní) slovní hodnocení jejich aktuálně odvedených výkonů 
b) Dlouhodobé hodnocení jejich výkonů  
     (intenzita a množství jimi prováděné práce, jejich celkový přínos pro společnost) 
c) Finanční hodnocení (mzda zaměstnance) 
d) Vše výše uveden 
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Správnou odpovědí je varianta d). Zde jsou výsledky šetření.  

 

 
Graf 14 Vnímání pojmu „hodnocení zaměstnanců“ (Zdroj: autorka) 

 

5 respondentů volilo variantu d), tzn., že hodnocení zaměstnanců vnímají jako 

jednotný celek, 3 volili b), kdy je hodnotí z dlouhodobého přínosného hlediska a 1 c), 

tedy pouze jako finanční ohodnocení zaměstnance mzdou.  

 

INVIA.PL 

Zvolena varianta d).  

INVIA.HU 

Zvolena varianta d).  

INVIA.RO  

Zvolena varianta d).  

 

Závěr: Všichni zahraniční manažeři chápou pojem hodnocení zaměstnanců jako 

variantu d), jejímž obsahem je celistvé zahrnutí všech typu hodnocení zaměstnance  - 

slovní denní hodnocení, hodnocení dlouhodobého přínosu pro firmu a finanční 

ohodnocení. Tuto variantu volilo rovněž 5 českých respondentů, 3 respondenti vnímají 

tento pojem jako dlouhodobé hodnocení výkonu, 1 respondent vnímá hodnocení jako 

mzdu. Hodnocení zaměstnanců je sférou variabilní. Např. mzda může být motivací 

pouze pro některé zaměstnance, jiní upřednostňují kariérní růst, slovní pochvalu nebo 

mají uspokojení z nefinančních benefitů (např. sleva při nákupu dovolené.)  

V každém případě je důležité zjistit, co je pro kterého zaměstnance motivačním 

faktorem a tyto nástroje motivace pak uplatňovat v praxi.  

Zjištění motivace je nejlépe zjistitelné formou osobního pohovoru se zaměstnancem.  
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6.4.5. Výběr zaměstnanců 

Jednotlivá oddělení ve firmě špatně fungují, je-li podceněn kvalitní výběr 

kvalifikovaných a schopných zaměstnanců. Jádrem věci jsou osobnostní předpoklady 

vybíraného zaměstnance, jeho přizpůsobivost k již vytvořené firemní kultuře, 

vzájemná harmonická spolupráce se zaměstnanci a dobrá komunikace mezi ním a 

nadřízeným či jemu svěřenými podřízenými. Proto se jedna z otázek dotazníku zabývá 

právě výběrem zaměstnanců, a to z pohledu manažera na utváření jeho vlastního týmu 

– zda si rád vybírá zaměstnance sám či preferuje výběr přes personální oddělení, které 

má v dané oblasti bohatší zkušenosti.  

 

Celé znění otázky: 

 

Jakým způsobem se účastníte výběru svých zaměstnanců? 
 

a) výběr zaměstnanců nechávám čistě na personálním oddělení 
b) účastním se alespoň druhého kola pohovorů, zaměstnance chci před přijetím 

vidět 
c) zaměstnance si nejraději vybírám sám, personální oddělení mi pouze zajistí výběr 

potencionálních adeptů 

d) účastním se jinak, uveďte jak………………………………. 

 

Jsem si vědoma, že tato otázka byla bezpředmětná pro HR manažerku, který má 

samozřejmě výběr zaměstnanců v pracovní náplni. Na otázku však odpověděla a 

specifikovala svůj podíl práce na výběru pracovníků.  

 

Výsledky šetření byly následující. Nejvíce respondentů preferuje osobní výběr 

zaměstnanců, personální oddělení jim pouze sjedná schůzku s jednotlivými uchazeči, 

které předtím selektuje na základě jejich došlých životopisů.  

Druhou nejčastější odpovědí bylo „jinak“, a to u 3 respondentů. Tito 3 respondenti 

však zároveň volili variantu a) – tedy, že výběr zaměstnanců nechávají čistě na 

personálním oddělení, v možnosti d) pouze specifikovali případy, ve kterých 

upřednostňují osobní výběr. Se svou interpretací se shodli v tom, že osobně si vybírají 

zaměstnance pouze na stěžejní pozice, tedy střední management, v případě CEO výběr 

top managementu.  
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Pouze ve dvou případech bylo uvedeno, že se respondent účastní alespoň druhého kola 

pohovorů.  

 
Graf 15 Výběr zaměstnanců (Zdroj: autorka) 
 

Výběr zaměstnanců v zahraničí je odlišný, jelikož na zdejších pobočkách není 

přítomen žádný personalista. Proto INVIA využívá externích personálních společností 

v daných zemích, které připraví inzeráty a pozvou adepty na pohovory. Samotného 

výběru uchazečů se účastníci vedoucí místní pobočky a v případech hromadných 

letních náborů cestuje do dané země český personalista v přítomnosti asistentky 

projektu, která hovoří, jak česky, tak jazykem dané země a výběr provedou společně.  

 

INVIA.PL 

Zvolila variantu b, tedy účastní se alespoň druhého kola pohovorů.  

INVIA.HU 

Zvolila variantu c, kdy si vybírá své zaměstnance nejraději sama.  

INVIA.RO 

Zvolila variantu b, účastní se alespoň druhého kola pohovorů.  

 

Závěr:  Manažeři INVIA se buď sami účastní pohovorů, případně jsou v úzkém 

kontaktu s personálním oddělením, který adepty doporučuje. Zahraniční pohovory se 

většinou dělají v těsné spolupráci české HR manažerky, která provádí inzerci práce, 

definuje průběh pohovorů a zahraniční manažerky, která provádí výběr uchazečů na 

pobočce.  
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6.4.6. Hodnocení vztahu k podřízeným 

V předposlední otázce dotazníků B, měli respondenti prostor k ohodnocení svého 

vztahu k podřízeným. Byla jim nabídnuta hodnotící škála o pěti bodech a dále možnost 

slovně ohodnotit právě zvolenou odpověď. Protože byl dotazník poskytnut pouze 

manažerům, probíhalo hodnocení pouze v linii „shora – dolů“. Výsledky dat nejsou 

objektivní, odrážejí pouze subjektivní názor manažera.  

 

Ohodnoťte své vzájemné vztahy ke svým podřízeným  
a) výborné  
b) velmi dobré   
c) dobré  
d) uspokojivé 
e) velmi špatné 

Prostor pro případné slovní ohodnocení: 

 
Graf 16 Hodnocení vztahů s podřízenými (Zdroj: autorka) 
 

5 respondentů hodnotilo vzájemné vztahy jako velmi dobré, 2 jako výborné a 2 jako 

dobré. 2 z respondentů využili prostoru slovního komentáře, které cituji:  

 

R3: „Své lidi řídím formou týmové spolupráce, přátelské (ne zas kamarádské) 

komunikace. Ve většině případů dospěje komunikace k výsledkům vzájemné 

spokojenosti. Důležitá je domluva ne jednostranný rozkaz „ze shora“. Z odezvy si 

tohoto cení a výsledkem je výhoda pro mě – jsou ochotnější, přizpůsobivější, 

loajálnější.“ 

R6: „Každý z mých přímých podřízených má svůj pohled na věc. Jelikož jsou ve 

vedoucích pozicích, požaduji od nich více respektu a prosazování firemních zájmů. 

Oni naopak apelují k prosazování zájmů svých podřízených. U některých se s názorem 
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rozcházím, ale nemohu jejich nelogické a pro firmu nevýhodné „nápady“ z mé pozice 

akceptovat.“  

 

Ze slovních ohodnocení vyplývá, že z velké části závisí na vzájemné důvěře a dobré 

komunikace mezi manažerem a podřízenými. Souhlasím s kolegou, že není možné 

v některých případech vyhovět všem návrhům zaměstnanců na změny firemních 

procesů, jelikož jsou mnohdy navrhovány pouze se zájmem jejich vlastního 

prospěchu, nikoli v zájmu celé organizace.  

 

INVIA.PL 

Zde vnímá manažerka vztahy ke svým podřízeným jako výborné. Slovní ohodnocení 

neposkytla.  

 

INVIA.HU 

I v Maďarsku jsou vztahy mezi vedoucí a jejími podřízenými hodnoceny jako 

výborné.  

 

INVIA.RO 

V Rumunsku jsou tyto vztahy označeny za dobré, bez dalšího komentáře.  

 

Závěr: Hodnocení vztahů pouze ze strany nadřízeného k podřízeným není objektivní, 

přesto vystihuje názor a konkrétní vnímání této problematiky manažery. Zajištění 

objektivity by bylo docíleno ohodnocením manažera svými podřízenými (může být 

provedeno i anonymně). Dobré vyjasnění vztahů na pracovišti je významným 

předpokladem dobře fungujícího týmu. Důležité je dát lidem prostor, aby sdělili, co se 

jim líbí a nelíbí a z těchto podnětů pak vytvářet společná řešení. 

 

 

 

 

 

 

84



 

 

6.4.7. Hodnocení vztahu ke kolegům 

Otázka směřována k hodnocení vztahu ke kolegům byla z pozice českým manažerů 

směřována na vnímání jejich atmosféry mezi jednotlivými členy top managementu 

včetně jednatele společnosti.  Jelikož mne zajímal i vztah český manažer – zahraniční 

manažer, byla otázka pro zahraničí cílena tímto směrem.  

Otázka na české manažery: 

Ohodnoťte své vzájemné vztahy ke svým kolegům v managementu 
a) výborné  
b) velmi dobré   
c) dobré  
d) uspokojivé 
e) velmi špatné 

Prostor pro případné slovní ohodnocení: 

 
Graf 17 Hodnocení vztahů v top managementu (Zdroj: autorka) 

 

Slovního ohodnocení využili pouze 2 z respondentů.  

 

R2: „Váhám s odpovědí. Nejlépe kdyby to šlo rozdělit do dvou skupin. S některými 

kolegy vycházím velmi dobře, máme kamarádský vztah, vždy se domluvíme. Jen s pár 

lidmi je domluva složitější, ale stále to považuji za dobré.“  

 

R6: „Tým mých kolegů je pevnější než tým mých podřízených.“ 

Jelikož jsem sama součástí tohoto týmu, mohu potvrdit, že převládají velmi dobré 

vztahy. S kolegy trávíme mnoho času i mimopracovně, u většiny přerostl pracovní 

vztah ke kamarádství. V top managementu vládne vzájemný respekt a úcta.  

 

Zahraničním kolegyním byla položena následující otázka, uvádím její český překlad: 
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Ohodnoťte vztahy ke svým českým kolegům z managementu:  

a) výborné  
b) velmi dobré   
c) dobré  
d) uspokojivé 
e) velmi špatné 

Prostor pro případné slovní ohodnocení:  

 

INVIA.PL 

Polka hodnotí vztahy s českými kolegy jako uspokojivé. Více jejich hodnocení 

nerozvinula.  

 

INVIA.HU 

Maďarka je hodnotí jako velmi dobré, bez dalšího komentáře.  

 

INVIA.RO  

Rumunka je označila za dobré, dále jinak slovně nehodnotila.  

 

Závěr: Hodnocení je subjektivní. Pouze 2 z respondentů uvedli bližší specifikaci 

vztahů ke kolegům. I když z výzkumu vyplynulo, že vzájemné vztahy českých 

manažerů a zahraničních nejsou hodnoceny pozitivně, nevyplynul z odpovědi důvod, 

proč byly vztahy takto ohodnoceny. Navrhuji tedy další konzultace se zahraničními 

manažery., kterým by se problémy odkryly. Vztahy mezi českými manažery jsou 

pevnější, přátelštější a tudíž lépe hodnocené než ve vazbě zahraničí – ČR. Skutečnost 

horších vztahů mezi zahraničními a českými kolegy přisuzuji vzdálenosti mezi 

zeměmi a také neosobní komunikaci na dálku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

86



 

 

6.5. Hlavní výsledky sběru dat – Dotazník C 
 

Třetí dotazník poskytuje přehled o vnímání expanze jednotlivými členy managementu 

a vystihuje názor na vzájemnou spolupráci se zahraničím. V této části dotazníku došlo 

ke drobným úpravám otázek ČR x zahraničí. Úpravy vznikly z toho důvodu, že český 

management měl ohodnotiv vnímání všech kultur, se kterými v rámci expanze 

spolupracuje. Zahraniční respondenti pak měli stručně definovat vnímání vlastní 

kultury a kultury Čechů. Otázky byly obohaceny o přímé dotazování na pracovní 

náplně jednotlivců, na množství času stráveného vzájemným kontaktem a nejčastější 

způsob udržování kontaktu. Závěr dotazníku byl věnován přímé otázce na budoucí 

expanzi společnosti a odůvodnění výběru daného trhu.  

6.5.1. Dopady expanze na kompetence manažerů 

Společnost INVIA.CZ se rozhodla pro expanzi na zahraniční trhy poměrně po krátké 

době své existence, čímž se podstatně odlišila od své konkurence na českém trhu.  

Expanze přinesla manažerům větší množství práce, časovou náročnost, ať už 

v přípravných a projektových fázích, tak v jejím stávajícím průběhu.  

 

Management INVIA.CZ byl na problematiku expanze dotázán otevřenými otázkami, a 

to následovně:  

 

A) Jaké hlavní změny jste pocítil/a ve své pracovní náplni v rámci expanze 
na trhy PL,HU,RO? 
 

B) Jsou Vaše úkoly, které máte vykonávat pro PL,HU, RO jasně 
definované? Uveďte několik z těchto úkolů, které pro společnosti PL, 
HU, RO vykonáváte. 

 

C) Kolik % svého času věnujete ročně právě těmto úkolům ve vztahu 
k zahraničí?  
 

Odpovědi byly u některých respondentů více rozvinuté, u některých velmi strohé. 

Přisuzuji to míře, jakou byla jejich oddělení do expanze začleněna. Pro někoho to 

znamenalo menší, pro někoho naopak větší zátěž jeho obvyklé pracovní náplně.  
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R1: A) „ Expanze přinesla více cestování. V podstatě se ale řeší problémy, které se již 

dříve řešily v ČR.“  

B) „Hlavním úkolem v rámci expanze je všeobecná kontrola všech oddělení.“ 

C) „Expanzi věnuji méně jak 10% času ročně.“ 

 

R2: A) „Musel jsem začít více služebně cestovat, řešit úkoly, které byly jen pro CZ 

stejným způsobem i pro další trhy, tj. x krát více práce.“ 

B) „Drtivá většina úkolů pro expanzi je jasně definovaných. Nové bylo pro mě např. 

jednání s bankami, místními právními zástupci, řízení lidí, které úkoly pro naše 

jednotlivé zahraniční společnosti vykonávali.“ 

C) „Zahraničí věnuji cca 30% svého času.“ 

 

R3: A) „Najednou jsem musela začít komunikovat v angličtině. Seznamovala jsem se 

s komunikačními rozdíly a jinými zvyklostmi.“ 

B) „Myslím, že úkoly jsou jasně definované, v mém případě komplexně řídit finance. 

Tzn., za co jsem zodpovědná v CZ, za to jsem zodpovědná i v ostatních zemích.“ 

C) „Trávím tím 30% svého času ročně“. 

 

R4: A) „Nová byla komunikace v cizím jazyce, výzkum lokálních trhů – místní weby, 

konkurence, najímání cizinců, komunikace s partnery, a to z pozice, kdy jsme pro 

zahraniční partnery byly neznámá (nová) firma.“ 

B) „Ano, jsou definované přesně, kompletní marketing, tedy stejně jako v ČR.“ 

C) „30% ročně“ 

 

R5: A) „Asi jedinou významnou změnou je, že se musím snažit rozvíjet své pracovně 

právní znalosti i v rámci ostatních zemí, kde působíme a kde se liší legislativa.“    

B) „Ano, v podstatě kopírují moje povinnosti v ČR.“ 

C) „ 30%.“ 

 

R6: A) „Pocítil jsem to, že zahraničí nechápe zavádění některých postupů, které po 

nich vyžadujeme, protože s nimi máme v ČR dobré zkušenosti. Dále je změnou 

složitější komunikace. Vadí mi omezená možnost kontroly práce na dálku a také to, že 

mi více času zabírá vysvětlit lidem naše cíle. Stoupl mi tím také počet podřízených.“  
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B) „Úkoly jsou stejné jako pro ČR, neustále zefektivňovat práci prodejního oddělení, 

sledovat růst, dle toho přizpůsobovat počet zaměstnanců. Hledat a řešit místní 

specifické problémy v prodeji a procesech dané země, vytvářet individuální 

odměňovací systémy pro jednotlivé země. Úkol je jasný, zvyšovat objem prodeje 

zájezdů.“ 

C) „Čas strávený prací na expanzi se odvíjí od sezonnosti, takže ročně odhaduju, že 

25% práce, co dělám, je pro zahraničí.“ 

 

R7: A) „ Expanze přinesla větší množství práce a spoustu nových zkušeností v tom, jak 

jiné země realizují jisté postupy, jak tam např. funguje trh realit, pojišťovnictví, trh 

telekomunikací apod. Vidím v tom pozitivní dopady – přineslo mi to větší přehled, 

donutilo více delegovat a mohu komunikovat v angličtině.“  

B) „Ano, úkoly jsou jasně definované v mé pracovní náplni. Co řeším pro ČR, řeším i 

pro zahraničí.“  

C) „ 30% času ročně.“ 

 

R8: A) „Jako hlavní změnu cítím komunikaci v angličtině.“ 

B) „Ano. Úkoly se v podstatě v ničem neliší. Tvorba webu i interního systému se pro 

zahraničí zpracovala podle českého vzoru.“ 

C) „ Zhruba 20%.“  

 

R9: A) „Expanze přinesla více práce, starostí a odpovědnosti.“ 

B) „Mé úkoly pro zahraničí jsou stejné jako v ČR.“ 

C) „Úkoly pro zahraničí mi zabírají 25% mého času.“ 

 

Pozitivním zjištěním tohoto šetření je, že si manažeři uvědomují své postavení a náplň 

práce pro expanzi. Manažeři nevidí rozdíly mezi úkoly, které zpracovávají pro 

zahraničí a které řeší v České republice – jejich obsahová náplň je stejná nebo velmi 

podobná.  

Otázky směřované na zahraničí byly následné. Uvádím český překlad.  

A) Jmenujte kolegy z ČR, s kterými jste nejčastěji v kontaktu.  

B) Uveďte příklady, jakou problematiku s nimi nejčastěji řešíte.  

C) Kolik času ročně věnujete kontaktu s manažery ČR.  
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U otázky A) uvádím pracovní zařazení těchto osob. Jména by byla pro nezasvěcené 

osoby nic neříkající. Pro jasné pochopení otázky jsem v anglické verzi použila právě 

definování konkrétních osob.  

 

INVIA.PL  

A)„Finanční oddělení, koordinátorka polského projektu, call center manager.“ 

B)„Nejčastěji řeším s finančním oddělením převody plateb – na cestovní kanceláře, 

aktualizaci webu s koordinátorkou a s manažerem prodeje platy.„ 

C)„Věnuji tomu 7-10% času ročně.“ 

Polská manažerka je nejčastěji v kontaktu s finančním či prodejním oddělením. 

INVIA.HU 

A)„Finance manager a finanční oddělení, call center manager, product manager a 

projektový specialista, office manager, CEO.“ 

B)„ Řeším finanční záležitosti, nové projekty, nové zaměstnance, platy a obecně chod 

kanceláře v Budapešti.“  

C)„ 20% času.“ 

Maďarka komunikuje s českým managementem frekventovaněji a v širší 

problematice.  

INVIA.RO  

A)„Call center manager, product manager, finanční oddělení.“ 

B) „Řešíme účetnictví, nové projekty, nábory zaměstnanců a platy.“ 

C)„80%.“  

Doba, kterou věnuje Rumunka komunikaci s českými manažery je ohromující, je ale 

také dána skutečností, že umí hovořit plynně česky a původně ve společnosti 

pracovala jako koordinátorka projektu. Rok již ale žije v Bukurešti.  

 

Závěr: Expanze přinesla manažerům INVIA.CZ logicky více práce a odpovědnosti. 

Znamenala nutnost rozšíření znalostí jejich práce v daných zemích a komunikační 

změny v cizím jazyce. Zatíženost českých manažerů expanzí je většinou podobná, 

pohybuje se kolem 30%. Vytíženost zahraničních manažerů v kontaktu s českou 

centrálou je rozdílná. Nejvíce je s českými manažery v kontaktu Rumunsko, následuje 

Maďarsko a Polsko. Nejčastější otázky vznikají v oblasti finanční a prodejní.   
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6.5.2. Přehled manažerů o pracovních náplních kolegů 

Tuto otázku jsem položila, abych zjistila, zda jsou manažerům známé pracovní náplně 

jejich spolupracovníků, což musí bezpodmínečně znát, aby věděli, na koho se s čím 

obracet. Pro náležité vyhodnocení správnosti odpovědí nejprve uvedu, jaká je skutečná 

pracovní náplň jednotlivých manažerů, stručně dle jejich profesiogramů. Ve 

společnosti INVIA.CZ jsou uváděny názvy pracovních pozic v anglickém jazyce: 

 

Management INVIA.CZ 

Chief Executive Officer: statutární orgán  - jednatel společnosti, zastupuje společnost 

svým jménem, kontroluje činnosti celé organizace 

Finance manager: odpovědnost za finance a účetnictví společnosti, platební morálku, 

řídí finanční oddělení společnosti 

Call center manager: řídí prodejní oddělení společnosti, přímý nadřízený středního 

managementu (teamleaderů), odpovědnost za pracovní postupy prodejního oddělení a 

za jejich odváděný výkon 

Office manager: řídí back office oddělení a tím podporu prodeje (asistenti prodeje, 

rezervační oddělení, telefonní operátoři, oddělení odbavení), nese odpovědnost za 

kanceláře v celé společnosti, jejich vybavení a kontrolu nákladů s tím spojenou 

IT manager: řídí IT specialisty, nese odpovědnost za IT správu celé společnosti včetně 

telekomunikací  

Product manager: řídí produktové oddělení a koordinátorky zahraničních projektů, 

domlouvá smluvní partnery (cestovní kanceláře), uzavírá s nimi obchody a výše 

provizí 

IT/LAB manager: řídí programátorské oddělení, odpovídá za chod a aktualizace 

firemního interního systému a správu webu po stránce technické a funkční  

HR manager: řídí recruitment specialistu a interního kouče, zodpovídá za pracovní 

směrnice, mzdový řád, etický kodex a výběr zaměstnanců, provádí personální audit 

jednotlivých oddělení 

Marketing manager: řídí oddělení marketingových specialistů a externistů spojených 

s marketingovou činností, odpovídá za náklady za reklamu, prezentaci společnosti 

navenek - plní úlohu tiskového mluvčího. Odpovídá za obsahovou náplň webů 

společnosti.  
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Manažeři odpovídali na tuto otázku otevřeným slovním popisem dané pozice. Pro 

jednodušší vyhodnocení výsledků uvedou pouze procentuální vyjádření toho, zda 

manažeři správně uvedli u daných osob podstatu jejich pracovní náplně.  

 

CEO: 100%   

Finance manager: 100% 

Call center manager: 100% 

Office manger: 100% 

IT manager: 100% 

Product manager: 100% 

IT/LAB manager: 100% 

HR manager: 100% 

Marketing manager: 100% 

 

Všichni čeští manažeři prezentovali naprosto správné popisy pracovní náplně svých 

kolegů.  

U zahraničních kolegyň byla situace složitější. Všechny jen napsali název pracovní 

pozice dané osoby, na kterou byli tázáni, nikdo z nich neuvedl ani strohý popis 

pracovní náplně. Proto hodnotím následovně:  

 

INVIA.PL  

Správně uvedené názvy pracovních pozic, popis pracovní náplně českých manažerů 

0%.  

INVIA.HU  

Správně uvedené názvy pracovních pozic, popis pracovní náplně českých manažerů 

0%.  

INVIA.RO  

Správně uvedené názvy pracovních pozic, popis pracovní náplně českých manažerů 

0%.  

 

Závěr: Zahraniční manažeři nemají žádný přehled o pracovní náplni českých 

manažerů, kterým jsou odpovědní a se kterými jednají.  

Znalost vzájemných pracovních náplní u českých kolegů je výborná.  
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6.5.3. Kontakt se zahraničím a jeho forma 

Kontakt se zahraničními pobočkami může probíhat čtyřmi způsoby. Manažeři měli 

uvést, který z nich využívají nejvíce.  

 

Bylo možné zaškrtnout více variant najednou. Přesné znění otázky: 

Kontakt se zahraničím mám nejčastěji formou: 
 

a) Osobního kontaktu (návštěva v dané zemi) 

b) Telefonického kontaktu 

c) Emailového kontaktu 

d) prostřednictvím ICQ1 

 

 
Graf 18 Forma kontaktu se zahraničím (Zdroj: autorka) 
 

Osobní a telefonický kontakt se zahraničními manažery vůbec neprobíhá, vše se řeší 

formou emailového a ICQ kontaktu. K mluvené formě komunikace tedy téměř 

nedochází, písemný projev je preferován. 

 

INVIA.PL 

Nejčastější forma kontaktu je emailová.  

INVIA.HU 

Využívá email a ICQ.  

INVIA.RO  

Pro komunikace volí email, ICQ 

 

1 Pozn.:  Internetový komunikátor umožňující online dopisování dvou i více osob 
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Další otázkou směřovanou na české manažery bylo označení zahraniční osoby, se 

kterou udržují nejvíce komunikační kontakt.  

 

Doslovné znění:  

S kým ze zahraničních osob jste nejčastěji v kontaktu a proč? 
 

 
Graf 19 Nejčastější kontakt se zahraničím (Zdroj: autorka) 

 

V této anketě zvítězila komunikace s rumunskou kolegyní, následuje Rumunsko a 

Polsko.  

 

Odůvodnění manažerů, proč bývají v kontaktu právě s těmito zeměmi:  

 

R1: „Nejvíce INVIA.HU, její vedoucí má nejlepší obchodní nadhled. Problémy, které 

identifikuje, mají většinou i ostatní zahraniční pobočky.„ 

  

R2: „S INVIA.RO a INVIA.HU, protože za Polsko, je v Čechách zaměstnána 

koordinátorka projektu, která má na starosti jednání s účetní společností, místním 

právním zástupcem, dalšími dodavateli – pojišťovny, banky atd. Tyto činnosti dělají 

v HU a RO jejich vedoucí, tudíž je více záležitostí k řešení než s Polskem, kde vedoucí 

funguje víceméně „jen“ jako vedoucí prodejního týmu“.  

 

R3: „INVIA.HU a INVIA.RO, řešíme nastavení a fungování nových produktů, které 

v zahraničí rozjíždíme, a to po finanční stránce. Dále řešíme s Rumunskem účetní 

problémy, které na dálku rumunská účetní outsourcingová společnost nechápe. Jde 

často o procesní věci, nově zaváděné, nemyslím tím běžné účetnictví. 
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R4: „ S INVIA.RO, tamní manažerka je sama aktivní, často mi klade marketingové 

otázky.“  

 

R5: „S INVIA.RO, je to způsobeno tím, že se známe s místní vedoucí osobně a 

nejčastěji se na mě obrací nejen v oblasti nových pracovních smluv, ale také v oblasti 

psychologické podpory a koučování zaměstnanců.“  

 

R6: „Nejčastěji s INVIA.RO, schvaluji jí návrhy, konzultujeme postupy, problémy a 

jejich řešení a často zjišťuji aktuální informace ohledně prodeje zájezdů. Po té 

s INVIA.PL, nastavujeme pracovní postupy a připravujeme školení pro nové prodejce 

na léto.“  

 

R7: „V tuto chvíli INVIA.RO, jelikož hledáme novou kancelář v Bukurešti. Dále 

s INVIA.HU, protože rovněž řešíme problematiku nové kanceláře a zároveň hledáme 

řešení úprav ve stávající kanceláři, abychom navýšili počet pracovišť.“  

 

R8: „Se zahraničím příliš nekomunikuji. Zahraniční projekty řeším ve vzájemné 

spolupráci se svým nadřízeným.“ 

 

R9: „Nejvíce s INVIA.HU, zde nejčastěji řešíme problémy týkající se IT správy.“ 

 

Poslední otázka zaměřená na komunikační tématiku měla odhalit, kolikrát do roka 

čeští manažeři využívají při své práci překladatele polského, maďarského a 

rumunského jazyka. Tito překladatelé jsou firmou zaměstnáváni externě.  

Jak často využíváte překladatele polštiny, maďarštiny, rumunštiny při své práci?  
PL:   …… x do roka 

HU:  …… x do roka 

RO:  …… x do roka 

 

Výsledky uvádím za celou společnost. Tedy kolik překladů celkem do roka zasílá 

český management překladatelům.  

Polština:  57 překladů ročně 

Maďarština: 45 překladů ročně 

Rumunština: 32 překladů ročně 
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Závěr: Jak u českých, tak zahraničních manažerů převládá písemná forma kontaktu, a 

to emailem či internetovým komunikačním prostředkem.  

Kontakt s rumunskou manažerkou je nejčastější, což přisuzuji faktu, že umí česky a 

vzájemná komunikace je tím pádem snadná a rychlá, na rozdíl od komunikace 

v angličtině, s jejímž projevem mohou mít někteří z manažerů díky svým 

nedostatečným jazykovým znalostem problémy. Kontakt s Polskem je slabý z toho 

důvodu, že práci, kterou zastávají v ostatních zemích místní vedoucí, řeší z České 

republiky koordinátorka polského projektu.  

Využívání překladatele je přitom nejvíce využíván právě pro Polsko.  

 

6.5.4. Vnímání polské kultury  

Manažeři společnosti INVIA.CZ měli ohodnotit jejich vlastním názorem a dle svých 

dosavadních zkušeností vnímání spolupráce s Poláky.  

Táž otázka na identifikaci byla položena polské kolegyni.  

 

Definujte stručně dle Vašich zkušeností hlavní rysy polské kultury a chování 
Poláků. 

Odpovědi českých manažerů byly následující, doslovná citace:  

 

R1: „Často hledají cesty, jak obejít dohody a pravidla s cílem získat prospěch. Jsou 

velice nacionalističtí. Vůči dalším zemím z bývalého východního bloku považuji Polsko 

za výrazně důležitější a perspektivnější zemi než ostatní země střední a východní 

Evropy.“ 

 

R2: „Poláci kladou výrazný důraz na finanční stránku obchodu, jak v případě klientů 

(prodej levnějších zájezdů), tak v případě obchodních partnerů (složité jednání o 

provizních a finančních podmínkách). U zaměstnanců více než v jiných zemích sleduji 

extrémní zájem na vlastní zisk i částečně podvodným jednáním.“ 

 

R3:„Je to národ, který má na vše čas, jsou pomalí, neflexibilní, zvyklí vše řešit 

osobním kontaktem. Komunikace přes email je s nimi velmi špatná.“ 
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R4: „U Poláků panují pomalé reakce. Chtějí co nejlevnější nabídky, hodně si vybírají 

a řeší drobnosti, proto vše trvá déle. Zároveň musím uznat, že jsou velmi pokročilí, co 

se kvality webu a internetu týká. V této oblasti jsou na tom lépe než my.“ 

 

R5:„V rysech Poláků vidím hlavně lenost, vypočítavost a vychytralost.“  

 

R6: „ Poláci se snaží získat výhodu za každou cenu. Hledají cesty, jak si přijít „ na 

lepší“. V případě polských zaměstnanců narážím na to, že neberou v potaz situaci ve 

firmě či na jejich pobočce, což se odráží ve špatných výkonech a v neplnění cílů. Zatím 

je u nich i malá úspěšnost v přesvědčování. I kdybych jim řekl, že je něco prověřené, 

protože se to dělá 20 let tímto způsobem a funguje to dobře, tak tomu nebudou věřit a 

budou se bránit.“  

 

R7: „Polský národ je silně orientovaný na vlastní prospěch. Vidím je jako uzavřené, 

nekomunikativní jedince. Nedbají na termíny, a to ani po častých urgencích. Jinak je o 

nich všeobecně známo, že jsou silně věřící národ a dbají na své národní tradice.“ 

 

R8:  „Nemám dostatek informací k tomu, abych popsal, jak je vnímám.“  

R9: „Poláci jsou nespolehliví, nedbají na termíny a na plnění činností.“ 

 

INVIA.PL 

„Poláci jsou pilní, pracovití, vynalézaví, zdvořilí, trpěliví, shovívaví, úspěšní.“ 

Polská kolegyně charakterizovala svůj národ jako pilný, pracovitý a vynalézavý. Jejich 

chování považuje za zdvořilé a shovívavé. V provádění svých činností jsou trpěliví a 

úspěšní. 

 

Závěr: Vzájemné chápání polské kultury je dle odpovědí zcela protichůdné. Zatímco 

čeští manažeři mají z Poláků spíše negativní pocity, Polka je hodnotí velmi pozitivně. 

Z tohoto výsledku je patrné, že my chápeme polskou kulturu zcela odlišně. Názor na 

Poláky odvíjíme od vlastních zkušeností, ve většině případů spíše negativních – 

pomalé reakce, špatná komunikace, nedodržování termínů.  Problematika vnímání této 

kultury by měla být více prohloubena.  
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6.5.5. Vnímaní maďarské kultury 

Průzkum názorů na maďarskou kulturu probíhal stejnou otázkou směrovanou na 

manažery.  

Definujte stručně dle Vašich zkušeností hlavní rysy maďarské kultury a chování 
Maďarů. 
 

R1:„Nesleduji žádné výrazné odlišnosti od chování Čechů.“  

R2: „ Sleduji výrazný důraz na osobní kontakt – v Maďarsku nefunguje tolik prodej 

online jako v Polsku. Maďaři dochází nejčastěji ze všech zemí, kde INVIA působí 

zakoupit zájezd přímo do kanceláře, kam následně chodí ještě pro pokyny k odletu a i 

řešit všechny další záležitosti přímo osobně.“ 

 

R3:„ Na Maďarech nesleduji nic zvláštního.“ 

R4: „Stejní jako Slováci.“ 

R5: „Maďarskou kulturu vystihuje temperament a svéhlavost.“ 

R6:„ Menší revolta vůči firemním postupům.“ 

R7:„Tvrdohlaví, rádi prosazují vlastní názory.“ 

R8: „ Na Maďary nemám žádný názor.“ 

R9: „Složitost maďarských předpisů prodlužuje rychlost řešených úkolů.“ 

 

 INVIA.HU  

„Maďaři jsou temperamentní a více individualisticky zaměření než Češi nebo Slováci. 

Maďaři jsou hodně kreativní, ale ve svých rozhodnutích ne moc rozvážní. Ve spoustě 

případů Maďaři nemyslí na to, co bude v budoucnu.“ 

 

Závěr:  Odpovědi českých manažerů byly v oblasti definování maďarské kultury 

velmi strohé. Ve dvou případech byla maďarská kultura ztotožněna s českou. Maďaři 

jsou vnímáni jako temperamentní národ, který rád prosazuje své názory. Tato 

domněnka byla potvrzena i maďarskou kolegyní.  
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6.5.6. Vnímaní rumunské kultury 

Čeští manažeři vystihují zkušenosti s Rumunskem následovně: 

R1:„ Rumuni jsou málo precizní.“  

 

R2:„ Rumuni jsou nedůvěřiví k prodeji zájezdů po internetu. V Rumunsku je patrná 

značná nezkušenost s novými technologiemi a postupy a pravidly. V mnoha ohledech 

je to rozvojová země. INVIA i další firmy působící na rumunském trhu zaznamenaly 

personální problémy – neochota lidí pracovat. V Bukurešti mě překvapila výše 

průměrných platů, která je velmi vysoká. Jinak Rumuni jsou velmi přátelští.“ 

 

R3:„Rumuni nejsou příliš pracovití – chtěli by hodně peněz za málo práce. Jsou 

nepečliví. A obecně je to velmi byrokraticky založená země.“ 

 

R4: „Rumuni jsou hodně pozadu, co se reakcí na moderní marketing týká. Je potřeba 

se vžít do roku 2004 v ČR, a tak člověk pochopí, jak to tam funguje.“  

 

R5: „Nezaznamenala jsem žádné charakteristické rysy pro tento národ. Je to dáno tím, 

že s nimi nejsem v tak úzkém kontaktu. Z doslechu vím, že je s nimi složitá 

komunikace.“ 

 

R6: „U Rumunska tvrdě narážíme na zavádění nových postupů v procesu prodeje 

zájezdů, když chceme aplikovat náš způsob. Myslím to ke vztahu k cestovním 

kancelářím, ne k prodejcům. Klienti moc nevěří novým agenturám, vidí v nich 

podvodníka, tzn., že i naše agentura musí pomalu vejít do podvědomí Rumunska. 

V minulosti došlo k podvodům od internetových agentur, proto ta ostražitost.“ 

 

R7: „Rumuni jsou silně poznamenáni bývalým režimem, jejich ekonomika i zákony 

jsou méně novelizovány než v Polsku či Maďarsku. Vznikají velké rozdíly mezi chudou 

vrstvou obyvatel a bohatou, kterou tvoří převážně ruští přistěhovalci. Ze strany 

obchodu mnohdy nabízí to, co nemají vůbec k dispozici. Například realitní kanceláře 

nabízejí na webu nabídky kanceláří, které jsou už pronajaté. Potřebují, aby jim klient 

zavolal, a řeknou, že už to je to obsazené, ale že můžou ukázat něco dalšího. Přitom 
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neumí poslat dopředu podklady, např. fotografie nebo půdorysy. Divný styl obchodu, 

kterému musíte věnovat spoustu času a přitom je málo efektivní. “  

 

R8: „ S Rumuny nekomunikuji.“ 

R9: „Rumuny vidím jako zaostalé. Jejich chování je navíc velmi temperamentní.“ 

 

INVIA.RO:  

„Rumuni jsou pohostinští, veselí, umí být vtipní. Všeobecně jsou šikovní.“ 

 

Závěr: Čeští manažeři definovali Rumuny jako zaostalý národ, nedůvěřivý 

k internetovému prodeji a cestovním agenturám. Zmínili také složitou komunikaci a 

složitost obchodních jednání. Rumunská manažerka uvedla pouze povahové vlastnosti 

Rumunů.  

6.5.7. Vnímání české kultury zahraničními manažery 

Zahraniční manažeři měli v dotazníku prostor pro vyjádření svého názoru na kulturu a 

chování Čechů. Odpovědi byly velmi málo rozvinuté.  

 

INVIA.PL 

„Češi jsou zdvořilý, přátelský a milý národ. Neradi druhým pomáhají, jsou zásadoví a 

koncentrují se na činnosti, ne na výsledek.“ 

INVIA.HU 

„Češi jsou zaujatí, systematičtí, umírnění, někdy jsou panovační. Osobně jich moc 

neznám, jen ty z INVIA.CZ, s kterými jsem v pracovním kontaktu.“ 

INVIA.RO 

„Češi upřednostňují neosobní kontakt, proto působí chladně. Umí být i zdvořilí, 

temperamentní, veselí.“ 

 

Závěr: Výsledek dotazníkového šetření týkající se vnímání Čechů neposkytl 

dostačující odpovědi. Byly popsány pouze některé charakterové vlastnosti, 

v pracovním zaměření nebyly zahraničními manažery uvedeny žádné případy 

osobních zkušeností v komunikaci s Čechy.  
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6.5.8. Výhledy budoucí expanze dle jednotlivých manažerů  

Poslední otázkou dotazníku byla zaměřena na výhledy dalšího rozšiřování teritoriální 

působnosti společnosti INVIA.CZ  

Navržený zahraniční trh měl každý manažer odůvodnit.  

 

Do jakých dalších zemí by podle Vás měla INVIA expandovat a proč.  

R1: „Měla by se soustředit na země, v kterých momentálně působí.“  

 

R2:„Turecký a ruský trh, protože jsou velké. Ukrajinský a bulharský trh, protože je dle 

mého názoru čeká velký růst.“ 

 

R3:„Ukrajina, Rusko, velké země, kde tento byznys není, je tam nedotčený trh, směrem 

na západ už přicházíme pozdě.“ 

 

R4:„Ukrajina a Rusko jako přirozený vývoj pokročilejší expanze. Německo – silný trh, 

fungující konfrontace se světovou špičkou. Litva, Lotyšsko, Estonsko – zajímavé země, 

velké využití internetu, celkem bohatí.“ 

 

R5:„Obecně východní státy, tam jsou ještě pole neoraná. Akorát ten začátek v daných 

zemích je velký nápor na trpělivost a náklady, jelikož přinášíme nějaké know-how, 

které má fungovat jinak než je v dané zemi zvykem.“ 

 

R6:„Uvažuje se o Ukrajině, protože zde je zatím v oblasti našeho působení teoreticky 

nedotčený obchodní trh.“ 

 

R7:„Pobaltské státy (Litva, Lotyšsko, Estonsko), které se mentalitou hodně podobají 

české, je zde potenciál obsazení trhu. Pak Ukrajina a Rusko. Všechny další expanze by 

se však měly uskutečnit až po stabilizaci nynějších zahraničních poboček.“ 

 

R8: „Pobaltí, a to kvůli rozšíření internetu a obecnému povědomí o technologiích, což 

je pro online prodejce zájezdů důležité. Dále Rusko kvůli velikosti trhu.“ 

 

R9: „Na západní trhy. Německo a Velká Británie.“ 
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Zahraničním manažerům jsem položila na expanzi více otázek. Zajímalo mne zjistit, 

zda mají přehled o tom, do kterých zemí INVIA již expandovala, co ví o těchto 

zemích a dále dostali stejnou otázku jako Češi, kam by měla společnost v budoucnu 

expandovat.  

A) Do jakých zemí INVIA již expandovala? 

B) Co víte o těchto zemích? 

C) Do kterých zemí by měla v budoucnu expandovat a proč?  

 

INVIA.PL 

A)„Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko.“ 

B) „Jsou to země východní Evropy. Česko, Slovensko a Polsko jsou slovanské země. 

Maďarsko a Rumunsko balkánské.“ 

C) „Myslím, že se společnost musí zaměřit na země, v kterých působí a upevnit jejich 

pozici na trhu cestovního ruchu. Pak může expandovat do západní Evropy. Přineslo by 

to větší reputaci společnosti a vyšší zisky.“ 

 

INVIA.HU 

A) „Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko.“ 

B) Na tuto otázku Maďarka neodpověděla  

C) Na tuto otázku Maďarka neodpověděla.  

 

INVIA.RO 

A) „Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko.“ 

B) „Vím docela hodně věcí o jejich historii a kultuře. Všechny země kromě Polska 

jsem navštívila.“  

C) „Rusko – ruští lidé mají finanční prostředky a touhu cestovat, ale trh cestovního 

ruchu u nich není ještě tak rozvinut. Dále Srbsko – ačkoliv to není bohatá země, rychle 

se rozvíjí a je zde velký potenciál, že by INVIA dosáhla pozice jedničky na jejich trhu.“ 

 

Závěr:  6 českých manažerů se shodlo na budoucí expanzi na ruský trh, ten navrhuje i 

Rumunka. 5 respondentů uvedlo Ukrajinu, 3 respondenti pobaltské státy. 1 respondent 

volil Turecko, Bulharsko, Srbsko. 1 český manažer a Polka obecně doporučují expanzi 

na západní trhy.  3 respondenti preferují stabilizovat situace v současných zemích.  
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6.6. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
 

 Průměrná délka pracovního vztahu českých manažerů ve společnosti je 4,3 let, 

zahraničních 1,6 let.  

 Fluktuace na manažerských pozicích je minimální, pouze 2 manažeři z 9 byli za 

dobu existence na pozici vyměněni.  

 Nikdo z manažerů společnosti INVIA nemá dlouholetou praxi v oblasti 

managementu. Společnost je řízena mladými lidmi na všech stěžejních pozicích. 

Věkový průměr českého managementu je 28 let, zahraničního 27 let.  

4 manažeři přešli v průběhu působení ve společnosti z výkonné pozice na vedoucí.  

 Nikdo ze zahraničních manažerů nemá předchozí zkušenost s řízením lidí.  

 Největší výhody manažerské práce shledali čeští i zahraniční respondenti 

v možnosti rozhodovat a podílet se tak na rozvoji společnosti a v získávání nových 

zkušeností spojených s rozvojem kariéry.  

 Největší nevýhody manažerské práce vidí čeští manažeři v časové náročnosti a 

v množství úkolů, za které nesou odpovědnost. Zahraniční manažeři jako nevýhodu 

označili komunikační problémy a rozdílný styl praxe v cestovním ruchu v jejich 

zemích oproti České republice.  

 Počet podřízených, které manažeři řídí, závisí na sezonnosti. V mimosezonně 

má 56% manažerů méně jak 10 podřízených, včetně nepřímých. V zahraniční mají 

manažeři v mimosezonně méně než 10 zaměstnanců, v sezonně jejich počet stoupá 

na 15 osob. 

 Manažeři společnosti INVIA.CZ nejsou vesměs vysokoškolsky kvalifikovaní, 5 

manažerů má středoškolské vzdělání (56%), 2 bakalářské (22%) a 2 magisterské 

(22%).  Zahraniční manažeři mají všichni vysokoškolské vzdělání.  

 Znalosti anglického jazyka, který je využíván ve vztahu k zahraničí jako 

komunikační, nejsou u všech respondentů na stejné úrovni, což vidím jako velký 

nedostatek jejich vzájemné komunikace. 5 českých manažerů je na pokročilé 

úrovni, 3 středně pokročilí a 1 má pouze základní znalost jazyky. Polská manažerka 

má pouze základní znalost angličtiny, Rumunka středně pokročilou, Maďarka 

pokročilou.  

 Rezervy ve vzdělání českých i zahraničních manažerů jsou nejvíce v jazykové 

oblasti, ve vedení lidí a jejich motivaci, v komunikačních dovednostech. 
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 Největší bariérou manažerů v rozvoji jejich dalšího vzdělávání je čas a 

nedostatek vůle.  

 Nejčastější případy interních konfliktů, které na pracovišti vznikají, mají ráz 

nedodržení termínů či neakceptování firemních postupů a pravidel ze strany 

podřízených. Externí konflikty na bázi obchodních vztahů vznikají rovněž 

z důvodu nedodržování předem dohodnutých pravidel. 

 Při řešení konfliktů je volena strategie spolupráce.  

 Zahraniční manažeři nekoučují zaměstnance. Naopak čeští manažeři prokázali 

v této oblasti dobré znalosti, 66% manažerů jej využívá v praxi. 

 Delegování využívá 8 manažerů a zároveň se domnívá, že deleguje efektivním 

způsobem. Polsko má problémy s pochopením této kompetence a jejím užitím, 

rumunské delegování je nejasné, v Maďarsku jsou náznaky efektivního delegování.  

 Hodnocení zaměstnanců je 5 českými a všemi zahraničními manažery chápáno 

jako celistvé hodnocení zaměstnance  - slovní denní hodnocení, hodnocení 

dlouhodobého přínosu pro firmu a finanční ohodnocení.  

 5 českých manažerů hodnotí vzájemné vztahy s podřízenými jako velmi dobré, 2 

jako výborné a 2 jako dobré. V Polsku a Maďarsku jsou vztahy manažerů 

k podřízeným vnímány jako výborné, v Rumunsku dobré.   

 Vzájemné vztahy manažerů ke svým kolegům jsou v 6 případech hodnoceny 

jako velmi dobré, ve 3 jako výborné.  Polka hodnotí vztahy k českým kolegům jako 

uspokojivé, Maďarka jako velmi dobré a Rumunka jako dobré.  

 Expanze přinesla českým manažerům více práce a odpovědnosti. Znamenala 

nutnost rozšíření znalostí jejich práce v daných zemích a komunikační změny 

v cizím jazyce. Zatíženost českých manažerů expanzí se pohybuje se kolem 

30%. Vytíženost zahraničních manažerů v kontaktu s českou centrálou je rozdílná. 

Nejvíce je s českými manažery v kontaktu Rumunsko, následuje Maďarsko a 

Polsko. Nejčastější otázky vznikají v oblasti finanční a prodejní.   

 Zahraniční manažeři nemají žádný přehled o pracovní náplni českých 

manažerů, kterým jsou odpovědní a se kterými jednají. Znalost vzájemných 

pracovních náplní u českých kolegů je výborná.  

 Jak u českých, tak zahraničních manažerů převládá písemná forma kontaktu, a to 

emailem či ICQ -internetovým komunikačním prostředkem.  
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 Nejčastěji jsou čeští manažeři v kontaktu s Rumunskem, následuje Maďarsko a 

Polsko. Překlady jsou nejvíce využívány do polského jazyka.  

 Český management vnímá Poláky negativně, zmiňuje jejich pomalé reakce, 

špatná komunikace, nedodržování termínů.  Polská kolegyně charakterizovala svůj 

národ jako pilný, pracovitý a vynalézavý. Jejich chování považuje za zdvořilé a 

shovívavé.  

 Maďaři jsou vnímáni jako temperamentní národ, který rád prosazuje své 

názory. Tato domněnka byla potvrzena i maďarskou kolegyní. Opět je zde nízká 

vypovídací hodnota otázky, vnímání Maďarů je založeno na subjektivním názoru 

jedné osoby.  

 Čeští manažeři definovali Rumuny jako zaostalý národ, nedůvěřivý 

k internetovému prodeji a cestovním agenturám. Zmínili také složitou 

komunikaci a složitost obchodních jednání. Rumunská manažerka uvedla pouze 

povahové vlastnosti Rumunů.  

 Výsledek dotazníkového šetření týkající se vnímání Čechů neposkytl 

dostačující a plnohodnotné odpovědi. Popsány byly pouze některé charakterové 

vlastnosti Čechů, v pracovním zaměření nebyly zahraničními manažery uvedeny 

žádné případy osobních zkušeností v komunikaci s Čechy.  

 6 českých manažerů se shodlo na budoucí expanzi na ruský trh, ten navrhuje i 

Rumunka. 5 respondentů uvedlo Ukrajinu, 3 respondenti pobaltské státy. 1 

respondent volil Turecko, Bulharsko, Srbsko. 1 český manažer a Polka obecně 

doporučují expanzi na západní trhy.  3 respondenti preferují stabilizovat situace v 

současných zemích.  
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IV. NÁVRHOVÁ ČÁST 

V důsledku zjištěných výsledků výzkumu navrhuji manažerům společnosti INVIA 

následující řešení.  

 

1. Personální audit českých i zahraničních manažerských pozic s navržením 

plánu osobního rozvoje jednotlivců 

Fungování společnosti závisí na jejich manažerech a jejich rozhodnutích. 

Management firmy INVIA je složen z mladých manažerů, kteří nemají mnoholeté 

zkušenosti s řízením lidí a procesů. Z výsledků šetření navíc bylo zjištěno, že 

většina manažerů je časově velmi vytížena a uvedla hned několik oblastí, v kterých 

by se chtěli dále rozvíjet. Tyto nedostatky je nutné podrobněji zanalyzovat, 

podrobnějšími osobními pohovory s manažery.  

 

      Co je nutné identifikovat:  

 důvody časové přetíženosti 

Zjistit zda časová přetíženost je způsobena špatným time management 

manažera, zda si tvoří časový harmonogram prováděných úkolů podle priorit 

(každodenní plán, týdenní plán, měsíční plán). Zda není přetíženost způsobena 

technickými nedostatky (nekvalitní software, pomalé počítače), špatným 

pracovním prostředím (hlučnost na pracovišti, rádio v kanceláři apod.) či zda 

manažer neztrácí čas nepracovními aktivitami (nepracovní ICQ komunikace, 

návštěva nepracovních internetových stránek atd.).  

 psychologická diagnostika manažerů – odhalení slabých a silných stránek 

           Jelikož většina manažerů nebyla do společnosti přijata s tím, že budou 

vykonávat manažerskou funkci, je vhodné provést diagnostiku osobnostního 

profilu a osobnostních vlastností manažera, zjistit jeho sociální modely chování 

a změřit jeho výkonové schopnosti.  

 stanovit priority plánu vzdělávání – konkrétní identifikace problému v oblasti  

Např. v oblasti cizích jazyků by si měl manažer uvědomit, co mu dělá největší 

problémy (gramatika, písemná komunikace, neznalost odborných termínů, 

mluvený projev) 

 

106



 

 

 profesiogramy  

U pozic, u kterých profesiogramy chybí, je nutné co nejdříve vytvořit aktuální 

verze, provést analýzu, zda někteří podřízení mohou provádět některé úkony za 

manažery a pokud ano, tak tyto úkoly delegovat.  

Provést profesiogramy se zahraničními manažery v anglickém jazyce.  

Všechny činnosti managementu je nutné podrobně procesovat, (ideálně 

formou procesních diagramů u jednotlivých činností), jelikož v případě, že by 

některý z klíčových manažerů odešel ze společnosti, jeho nástupce by neměl 

k dispozici předem daná schémata, jak v jakých situacích postupovat.  

 

     Dvě možnosti proveditelnosti personálního auditu: 

     provede jej HR manažerka společnosti 

     provede se formou outsourcingu  - výběr vhodného vzdělávacího centra, které 

audit zrealizuje 

    Abych mohla lépe nastínit odhad nákladů personální auditu, který by byl proveden 

interně nebo externě, kontaktovala jsem v záležitosti odhadu nákladů za externí 

personální audit společnost Cegos Gradua, která působí nejen na českém, ale i na 

stejném zahraničním trhu jako společnost INVIA. Na základě telefonického hovoru 

s panem Fedrichem mi byl sdělen přibližný kvalifikovaný odhad nákladů 

personálního auditu na 1 českého manažera a na 1 zahraničního manažera (vč. 

DPH).    

HR manažerka INVIA   Outsourcing -  Cegos Gradua   
náklady na kurz  
personální audit 4 400 Kč náklady na zpracování auditu   
( u spol. Cegos Gradua)   český manažer 8 000 Kč
    x 9 manažerů  72 000 Kč
mzda HR manažerky       
odhad 180 hodin práce 40 000 Kč zahraniční manažer 12 000 Kč
    x 3 manažeři 36 000 Kč
SP 25 % - zaměstnavatel 10 000 Kč     
ZP 9 % - zaměstnavatel 3 600 Kč     
odvody celkem  13 600 Kč     
mzdový náklad – firma 53 600 Kč     
        
CELKEM  58 000 Kč CELKEM 108 000 Kč

     Tab. 3 Srovnání nákladů personálního auditu (Zdroj: autorka)  
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Z výsledků je patrné, že finančně výhodnější je provedení interního auditu. U 

externího navíc došlo pouze k přibližnému odhadu, je možné, že náklady mohou 

ještě narůst. Práci HR manažera jsem simulovala na 180 hodinách práce, což 

odpovídá jednomu měsíci. Předpokládám, že pohovory s jednotlivými manažery 

mohou trvat přibližně 8 hodin x 11 osob = 88 hodin – v případě zahraničí budou 

provedeny na dálku, emailovou formou. Nejvíce času zabere samotné vyhodnocení 

personálního auditu, případné doplňkové pohovory a finální tvorba profesiogramů. 

Externí audit je přitom méně časově náročný, firma by uměla provést analýzu i 

vyhodnocení auditu v horizontu 15 pracovních dní, což odpovídá 3 týdnům.  

Výhody interního auditu:  

- HR manažerku znají všichni manažeři, mají k ní důvěru 

- HR manažerka zná situaci ve firmě  

- interní audit vychází finančně výhodněji 

Nevýhody interního auditu:  

- HR manažerka nemůže analyzovat sama sebe 

- nemá předchozí zkušenosti s personálním auditem managementu 

- nemá dostatečné jazykové znalosti pro provedení zahraničního auditu 

      Výhody externího auditu:  

- outsourcingová firma má více zkušeností s prováděním auditu, a to 

v globálním měřítku 

- může lépe a rychleji identifikovat problémy manažerů 

- audit bude proveden bez zaujatosti vůči manažerům 

     Nevýhody externího auditu:  

- vyšší nákladovost  

- osoba provádějící audit může v manažerech vyvolat nedůvěryhodnost, nemusí 

na všechny otázky odpovídat upřímně 

 

Osobně bych personální audit raději svěřila do rukou externí společnosti a jejich 

zkušených odborníků, hlavně z důvodu nezaujatosti vůči managementu. Externí 

firma musí navíc splnit audit v přesném časovém horizontu, v případě interního 

auditu by mohlo dojít k prodloužení doby jeho zpracování z důvodu přetížení HR 

manažerky. Konečné rozhodnutí, zda zvolit pro manažery formu externího či 

interního auditu bych ponechala na rozhodnutí jednatele společnosti.  
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2. Vytvořit plán vzdělávání managementu s přesným časovým 

harmonogramem  

Důkladný a přesný plán vzdělávání managementu nebyl ve společnosti nikdy 

řešen. Management se v průběhu svého působení ve společnosti účastnil pouze 

kurzů time managementu a asertivního chování přes společnost TUTOR. 

Všechna školení, která se ve firmě uskutečňují, jsou zaměřena na prodejní 

oddělení. Vzhledem k zjištěným skutečnostem navrhuji pro manažery 

společnosti následující vzdělávací kurzy: 

 kurzy interkulturního tréninku  

Kurzy interkulturního tréninku navrhuji z toho důvodu, že umožní 

prohloubit vnímání a porozumění kulturních rozdílů a chování lidí 

v rozličných kulturách a dokázat se v nich orientovat. Trénink také pomůže 

definovat, zvládat a řešit interkulturní konflikty, posílí komunikaci v jednání 

se zahraničními kolegy. Manažeři se naučí rozvíjet kompetence potřebné 

pro svou práci v multikulturním prostředí, prohloubí své kompetence 

znalostní i zkušenostní. Pro rozhodnutí, u které společnosti bude 

nejvýhodnější realizovat kurzy interkulturního tréninku, jsem provedla 

srovnání 3 společností:  

1. TUTOR, s. r. o.  

2. ICV Professional Training, s. r. o.  

3. Force 1, s. r. o.  

Tyto společnosti jsem vybírala na základě dlouhodobějšího internetového 

průzkumu mezi vzdělávacími agenturami působícími na českém trhu. 

Společnost TUTOR volím z toho důvodu, že je pro společnosti INVIA 

spřátelenou společností (měla v minulosti majetkový podíl na společnosti 

INVIA), nabízí společnosti INVIA výrazné slevy na vzdělávání.  

Společnost ICV Professional Training, s. r. o. působí na trhu již 13 let, a po 

celou dobu svého působení se zabývá problematikou mezinárodních 

společností. Společnost Force 1 jsem osobně kontaktovala z toho důvodu, 

že prováděla vzdělávací programy pro několik významných společností 

(např. Pepsi, E-on, ING Life, Pricewaterhouse&Coopers a jiné velké 

společnosti). Pozitivním překvapením pak byl fakt, že kurzy pořádané touto 

společnosti jsou cenově výhodné.  
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Dodavatel TUTOR ICV  FORCE 1 

Název kurzu  Interkulturní trénink
Interkulturní 
komunikace  Trénink efektivní  

    a etiketa  
komunikace  v 

interkultur. 
      prostředí  
Data konání 17.-18-3.2010 duben  dle dohody  
  19.5.-20.5.2010 2010   
Délka kurzu  2 dny - 16 hodin 2 dny - 16 hodin 2 dny - 16 hodin  
Místo konání Praha  Praha  Praha  
Cena kurzu bez 
DPH/osoba 5 999 Kč 8 300 Kč 8 000 Kč 
Nabídnuta sleva  30% 0% 0% 
Cena po slevě  4 200 Kč 8 300 Kč 8 000 Kč 
Náklad pro 9 
manažerů  37 800 Kč 74 700 Kč 72 000 Kč 
Cestovné a pobytové 
náklady          
pro brněnské 
manažery         

(5 osob)  5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 
cestovné 500 Kč/os.  2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 
pobytové 600 Kč/os.  3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 
NÁKLADY CELKEM 43 300 Kč 80 200 Kč 77 500 Kč 

 
           Tab. 4 Srovnání dodavatelů – interkulturní trénink (Zdroj: autorka)  
              

          Cenově nejvýhodněji vychází kurz od společnosti TUTOR, s. r. o., kde by byla  

 poskytnuta sleva 30% z ceny (15% věrnostní + 15% za více jak 4 osoby 

v kurzu).  

  

Nutné je však srovnat i ve stručnosti obsahovou náplň kurzů.  

 

TUTOR, s. r. o. – Interkulturní trénink je zaměřen na orientaci v kulturních 

rozdílech a chování lidí v jednotlivých zemích, dále na problematiku 

interkulturních konfliktů a na týmovou spolupráci v interkulturním prostředí. Na 

místě bude provedena analýza manažerských kompetencí s cílem vytvořit plán 

profesního růstu absolventů kurzu.  
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ICV Professional Consulting, s. r. o. – Interkulturní komunikace a etiketa je 

kurz zaměřen na posílení schopností vyplývající z interkulturní komunikace, jak 

verbální, tak neverbální. Řeší také téma kulturních dimenzí, problematiku 

kulturního šoku, typizaci mentalit vybraných zemí. Vše řeší na příkladech jiných 

mezinárodních podniků a jejich kultur. Součástí jsou i praktická cvičení, kde se 

manažeři mohou naučit taktiky vyjednávání při styku se zahraničním partnerem. 

Jak už název napovídá, v kurzu je řešena i otázka zahraniční etikety.  

 

Force 1 – Trénink efektivní komunikace v interkulturním prostředí má za 

cíl porozumět odlišnostem jiných národů a optimalizovat komunikaci 

s příslušníky jiných kultur. Řeší jak problematiku kulturních standardů podle 

Alexandra Thomase, tak kulturní dimenze podle Geerta Hofstede.  I v tomto 

kurzu je vyhrazen prostor pro řešení případových studií s omezením předsudků a 

stereotypů o jednotlivých kulturách.  

   

 Všechny kurzy jsou obsahově velmi zajímavé. Přesto bych volila cestu 

nejnižších nákladů a tedy spolupráci se společností TUTOR, s. r. o. Výhodu 

vidím i v tom, že kurz je zakončen analýzou osobního růstu manažerů, což 

koncepčně nejvíce odpovídá představě celého návrhového řešení.   

 

 kurzy e-komunikace 

Kurzy elektronické komunikace navrhuji z důvodu, že čeští manažeři 

komunikují se zahraničními nejčastěji právě touto formou. Program e-

komunikace rozvíjí dovednosti komunikace po síti tak, aby využití 

elektronických nástrojů vedlo k úspoře času a geografických bariér a 

nedocházelo k nedorozuměním a zádrhelům v elektronické komunikaci.  

Orientační cena kurzu, např. od společnosti Expertis je v hodnotě 4700 Kč 

bez DPH.  

 

 kurzy obchodní angličtiny 

Před volbou jazykových kurzů doporučuji, aby všichni manažeři 

absolvovali kontrolní testy z anglického jazyka a identifikovali největší 

nedostatky ve znalostech, které bude potřeba dále prohloubit.  
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Podle úrovně pak navrhuji absolvovat kurzy obchodní angličtiny, protože 

znalost odborných termínu je v interkulturní komunikaci nezbytná. 

Doporučuji kurzy, které zároveň slouží jako soustavná příprava na složení 

mezinárodně uznávané zkoušky – např. Cambridgská zkouška  BEC – 

Business English Certificate.  

Tuto jazykovou zkoušku je možné absolvovat na třech úrovních:  

BEC Preliminary: stupeň A2  

BEC Vantage: stupeň B1  

BEC Higher: stupeň C1  

V Praze i Brně působí společnosti, které mají dlouholetou praxi v pořádání 

těchto kurzů – London Institute Praha, Brno English Centre.  

Ceny kurzů BEC jsou v hodnotě 5400 Kč vč. DPH na roční období září – 

květen, ve frekvenci 1x týdně, ve frekvenci kurzu 2x týdně je cena 7500 Kč.  

 

 odborné kurzy dle specializace manažerů  

Na základě poznatků získaných personálním auditem, který odhalí mezery v 

odborných znalostech manažerů, navrhuji výběr kurzů, které tyto znalosti 

prohloubí. Vždy podle oblasti, v které se manažer pohybuje (marketing – 

marketingové kurzy, manažer prodeje – kurzy vedení obchodních týmů, IT 

– specializované IT kurzy atd.) Tyto kurzy budou blíže specifikovány po 

závěru personálního auditu, neuvádím tedy konkrétní případy kurzy ani 

kalkulaci jejich nákladů.  

     

3. Pravidelné reporty a porady se zahraničními manažery  

Ve společnosti INVIA neexistuje standardizovaná podoba reportů. Zahraniční 

manažeři nemají jasně definované KOMU, CO, KDY a JAK reportovat. 

Navrhuji vytvořit procesní diagramy, které budou přesně definovat obsah a 

strukturu reportu a vymezí témata, která je nutná reportovat a to v přesně 

definovaných časových termínech a frekvenci.  

Návrh formy a struktury reporty je součástí příloh této práce.  
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 reporty rozdělit podle oddělení a témat 

            Pro bližší představu uvádím alespoň stručné rozdělení témat reportů  

- prodej – reporty call center managerovi – přebírka objednávek, výtěžnost 

prodeje, počty prodaných zájezdů atd.   

- obsah webu – reporty product managerovi a IT/LAB managerovi – chybovost 

na stránkách, problémy s cestovními kancelářemi, počty reklamací aj. 

 

 porady formou telekonferencí  

Doposud ve společnosti nebyly realizovány hromadné porady českého a 

zahraničního managementu, což je dáno nadřazeností českých manažerů 

zahraničním.  

Porada formou telekonference je účinným nástrojem řešení problematiky, 

jelikož tento komunikační nástroj umožňuje:  

- hovor až třiceti osob najednou 

- snadné spojení se všemi pobočkami – Polsko, Maďarsko i Rumunsko 

- odstranit cestovní a pobytové náklady  

- rychlé reakce účastníků telekonference 

- rychlé sdělení informací geograficky rozstoupeným příjemcům 

 

Jako poskytovatele telekomunikačních služeb v případě telekonferencí 

doporučuji komunikátor Skype, kde je možné spojit hovory několika osob 

najednou a tato služba není nijak zpoplatněna. Je důležité mít pouze kvalitní 

připojení na internet, což společnost splňuje.   

 

4. Pravidelná návštěva zahraničních poboček 

Ačkoliv telekonferenční porady umožní na dálku vyřešit jisté problémy, 

neopomíjela bych ani pravidelnou návštěvu zahraničních poboček.  Z návštěvy 

zahraniční pobočky totiž mohou vyplynout důležité poznatky – můžeme 

odhalit, jaká panuje v kanceláři atmosféra, jak se prodejci věnují během dne 

své práci. Zda je pobočka řádně označena, klientské pracoviště v 

odpovídajícím stavu atd.  
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Navrhuji kontroly stavu poboček 4x do roka (1x za čtvrtletí), přičemž návštěvy 

plánovat neohlášeně, aby zahraniční manažeři nevěděli dlouho dopředu, že se 

revize poboček chystá.  

        Týdenní cestovní a pobytové náklady v zahraničí:  

         
        Tab. 5 Cestovní a pobytové náklady (Zdroj: autorka) 
           

         Při kalkulaci nákladů pracovní cesty jednoho manažera v zahraničí beru v potaz 

následující skutečnosti – cena jízdenky/letenky je z Prahy, v případě letenky se 

jedná o průměrné ceny letenek např. od společnosti ČSA. Cestovní náhrady za 

den jsou přepočteny kurzem 28,5 Kč/EUR.      

         Z kalkulace je zřejmé, že náklady při vyslání 1 manažera na zahraniční pobočku 

se pohybují v rozmezí 13-19 tisíc korun. V případě Polska vychází čtvrtletní 

návštěva zahraničí na 52000 Kč/manažer/ročně, v případě Maďarska a 

Rumunska na 76 000 Kč/manažer ročně.  

          Je na posouzení jednatele, zda bude manažery na pobočku posílat vždy po 

jednom člověku nebo cestu absolvují 2 kolegové zároveň.  

 

5. Změna etnocentrické firemní strategie na synergickou 

Dalším návrhem, který dle mého názoru může přinést vyšší prodeje zájezdů je 

změna etnocentrické firemní strategie na synergickou. Změna strategie umožní 

zahraničním pobočkám jistý volný prostor, ve kterém mohou implementovat 

specifika jejich země. Mateřská společnost stále bude rozhodovat o 

strategických plánech, ale dá zahraničním manažerům jistou volnost 

v rozhodování např. v náboru zaměstnanců a hlavně v obchodních taktikách na 

prodej zájezdů. Zahraniční prodejci doposud pracovali na bázi českého know-

how a je potřeba jejich styl práce zefektivnit o poznatky chování zákazníků 

v dané zemi. Marketing společnosti doposud nemá vypracovanou analýzu 

  Náklady na osobu Polsko Maďarsko Rumunsko 
Zpáteční letenka (průměrná cena)   8 000 Kč 8 000 Kč 
Zpáteční jízdenka/vlak 2 000 Kč     
Ubytování/noc 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 
Cestovní náhrady/den 35 EUR 35 EUR 35 EUR 
Cestovní náhrady přepočtené v 
Kč/den 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 
Náklady 5 dní/4 noci manažer 13 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč 
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nákupního chování polského, maďarského a rumunského zákazníka 

společnosti INVIA . Tento rapidní nedostatek by se měl v blízkém horizontu 

zlepšit, jelikož marketingové oddělení již vypracovává dotazníky pro klienty.  

 

6. V horizontu 1-2 let nerozšiřovat expanzi do dalších zemí  

Pro společnost je v tuto chvíli nesmírně důležité stabilizovat pobočky 

stávajících zemí. Rozšíření expanze do dalších zemí by vedlo jen k vyššímu 

zatížení manažerů a vyšší nákladovosti.  

 

7. Zpětná vazba a určení efektivity investice do vzdělání manažerů 

Po provedených krocích personálního auditu a vzdělávání manažerů bude 

nezbytné vytvořit zpětnou vazbu celého projektu. Vklad investice do vzdělání 

manažerů se může projevit až v dlouhodobějším horizontu. Nevýhodou je 

obtížnost vyhodnocování investice, protože přínosy vzdělávání není snadné 

určit pouze ve finančních hodnotách, jelikož přínosy se odráží i 

v kvalitativních aspektech (např. zlepšení týmové spolupráce, komunikace).  

Pro vytvoření zpětné vazby doporučuji vytvořit dotazník pro manažery, 

v kterém definují přínosy vzdělávacích aktivit pro jejich práci, a to v časech 

krátce po kurzech, a pak po uplynutí určitého časového úseku (po půl roce, 

roce trvání vzdělávacích aktivit).  

Dobu návratnosti investice do vzdělání, vyčíslitelnou v peněžních jednotkách 

můžeme určit tak, že náklady na investici vzdělávacího projektu vydělíme 

ročními očekávanými čistými peněžními příjmy (roční cash flow). Tento 

výpočet zde nespecifikuji, jelikož náklady na investici celého vzdělávacího 

projektu nejsou v tuto chvíli přesně vymezeny.  

            Zhodnocení celého projektu je pak možné určit nárůstem produktivity práce 

manažerů.  
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V. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo identifikovat kompetence manažerů cestovní agentury INVIA.CZ, 

jejichž pracovní náplň byla zasažena expanzí společnosti na zahraniční trhy Polska, 

Maďarska a Rumunska, a navrhnout řešení pro zlepšení stylu jejich řízení.  

 

Z podrobné analýzy kompetencí českého i zahraničního managementu byly zjištěny 

nedostatky manažerů v oblasti vzdělání, jazykových znalostí, vedení lidí a 

komunikačních dovedností. Zároveň byla odhalena časová vytíženost manažerů, 

přičemž zatížení zahraniční expanzí tvoří v průměru 30% pracovního času ročně.  

Management společnosti nemá předchozí dlouholeté zkušenosti, jedná se o 

management, který tzv. vyrostl do svých pozic. Vzhledem k této skutečnosti není 

společnost připravena na variantu, že by některý z manažerů opustil svou funkci -  

pracovní náplně manažerů nejsou dokonale procesně propracované, zahraniční 

manažeři neznají pracovní náplně svých českých kolegů, chybí detailní zpracování 

profesiogramů a interní seznámení zaměstnanců s těmito dokumenty.  

Ve společnosti neexistuje plán vzdělávání manažerů. 

 

Mým návrhem na zlepšení celé situace je provedení personálního auditu 

manažerských pozic vedených pod taktovkou externí vzdělávací agentury, 

s následným vytvořením vzdělávacího plánu managementu s přesným časovým 

harmonogramem. Doporučené vzdělávací kurzy jsou zaměřené na interkulturní 

trénink, jazykové kurzy obchodní angličtiny završené mezinárodně uznávanou 

zkouškou, a dále na specializované kurzy střižené na míru jednotlivým pracovním 

zaměřením manažerů. Zlepšení komunikace se zahraničním doporučuji provést 

konáním pravidelných porad formou telekonferencí, doplněné o čtvrtletní návštěvy 

zahraničních poboček. Kontrola práce zahraničních manažerů je řešena formou 

pravidelných, strukturovaných reportů pro jednotlivá oddělení společnosti.  

Z důvodu vysoké nákladovosti a současné nestability zahraničních poboček, 

nedoporučuji v následujících 2 letech provádět expanzi na nové zahraniční trhy.  

Celý projekt vzdělávání musí být završen zpětnou vazbou manažerů a vyhodnocením 

efektivity investice do vzdělání manažerů.  

Cíl práce byl dosažen.  
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Příloha č. 1 Dotazník – česká verze 

 

DOTAZNÍK A:  Obecná identifikace 

 

1. Jak dlouho pracujete ve společnost INVIA.CZ, s. r. o.?  
 
……………………………………………………………………………….. 
 

2. Byl/a jste do společnosti INVIA.CZ rovnou přijat/a do manažerské pozice? 

ano – ne  

3. Pokud ne, co jste dříve vykonával/a v INVIA.CZ s. r. o. za pracovní pozici a po 
jak dlouhou dobu?  
 

……………………………………………………………………………….. 
 

4. Vykonával/a jste v předchozím zaměstnání pracovní pozici podobného 
zaměření? 
Pokud ne, specifikujte své dřívější pracovní zkušenosti.  

 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

5. Uveďte, co považujete v současné době za hlavní výhody Vaší manažerské 
práce v INVIA.CZ 
(alespoň 3 skutečnosti) 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

6. Uveďte, co považujete v současné době za hlavní nevýhody Vaší manažerské 
práce v INVIA.CZ (alespoň 3 skutečnosti) 
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

7. Kolik máte v současnosti podřízených (včetně nepřímých)? 
 
……………………………………………………………………………….. 
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8. Máte  
              a) Humanitní vzdělání 

              b) Technické vzdělání 

              c) Ekonomické vzdělání 

              d) Jiné: uveďte…………………………………….. 

             

              Dosažený stupeň vzdělání: a) středoškolské  

                          b) vysokoškolské – bakalářské 

                                                          c) vysokoškolské – magisterské       

                                                        

 

9. Uveďte své jazykové znalosti a úroveň jejich užití. 
 
Jazykové úrovně podle Rady Evropy:  
Začátečník (tj. uživatel základů jazyka): stupeň A1  („Průlom“), stupeň A2 („Na cestě“) 
Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka): stupeň  B1 („Práh), stupeň B2 („Rozhled“) 
Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka): stupeň C1 („Účinný uživatel jazyka“), stupeň C2 („Zvládnutí“)  

 

a) anglický jazyk, stupeň:  
b) německý jazyk, stupeň: 
c) jiné, uveďte: ………………………………………, stupeň:  

                                           

 

10. V jakých oblastech své práce máte podle Vás ještě rezervy, které lze odstranit 
dalším rozvojem (vzděláváním)? Můžete zaškrtnout více možností. 

 
 cizí jazyky 
 vedení lidí a jejich motivace 
 komunikační a prezentační dovednosti 
 ekonomická a finanční oblast 
 odborná technická oblast 
 informační technologie 
 jiné, uveďte: ……………………………………………… 

 

11. Uveďte hlavní faktory, které Vám brání v případném dalším rozvoji (vzdělání). 

 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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DOTAZNÍK B:  Manažerské kompetence 

 

1. Uveďte příklady konfliktů, se kterými se v rámci své pracovní pozice 
nejčastěji setkáváte - ať interně v rámci firmy, tak externě v rámci 
obchodní spolupráce.  
Popište, jak jste řešili svůj poslední konflikt, co k němu vedlo a jaké bylo 

konečné východisko z této situace.  

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

2. Jakou strategii řešení konfliktů obvykle volíte? 
 

f) Strategii úniku – konflikt neřeším 
g) Strategii přizpůsobení  -  zcela ustoupím v konfliktu druhé straně 
h) Strategii kompromisu -  částečně ustoupím v konfliktu druhé straně, 

provede-li totéž 
i) Strategii konfrontace – snažím se o prosazení pouze mého stanoviska 
j) Strategii spolupráce – naleznu s protivníkem východisko oboustranně 

vyhovující 
 

3. Co si vybavíte pod pojmem koučování zaměstnanců? Pokud jej používáte 
jej ve své praxi, tak uveďte, jakým způsobem. 
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

4. Máte pocit, že delegujete úkoly na své podřízené efektivně? Uveďte, jaké 
zásady nesmíte při správném delegování opomenout. 
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
5. Uveďte alespoň 3 příklady úkolů, které dle Vás delegovat nelze. 

 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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6. Co si jako první vybavíte pod pojmem hodnocení zaměstnanců?  
 

a)  Průběžné (každodenní) slovní hodnocení jejich aktuálně odvedených  
výkonů 

b) Dlouhodobé hodnocení jejich výkonů (intenzita a množství jimi prováděné 
práce, jejich celkový přínos pro společnost) 

c) Finanční hodnocení (mzda zaměstnance) 
d) Vše výše uvedené 

 

 

7. Jakým způsobem se účastníte výběru svých zaměstnanců? 
 

a) výběr zaměstnanců nechávám čistě na personálním oddělení 
b) účastním se alespoň druhého kola pohovorů, zaměstnance chci před 

přijetím vidět 
c) zaměstnance si nejraději vybírám sám, personální oddělení mi pouze 

zajistí výběr potencionálních adeptů 
d) účastním se jinak, uveďte jak:  

 

8. Ohodnoťte své vzájemné vztahy ke svým podřízeným  
a) výborné  
b) velmi dobré   
c) dobré  

      d) uspokojivé 
e) velmi špatné 

                  Prostor pro případné slovní ohodnocení: 

    

 

9. Ohodnoťte své vzájemné vztahy ke svým kolegům v managementu 
a) výborné  
b) velmi dobré   
c) dobré  
d) uspokojivé 
e) velmi špatné 

 

                  Prostor pro případné slovní ohodnocení: 
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DOTAZNÍK C: Expanze společnosti, vnímání kulturních rozdílů 

 

1. Jaké hlavní změny jste pocítil/a ve své pracovní náplni v rámci expanze na trhy 
PL,HU,RO ? 
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

2. Jsou Vaše úkoly, které máte vykonávat pro PL,HU, RO jasně definované? 
Uveďte několik z těchto úkolů, které pro společnosti PL, HU, RO vykonáváte.  
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
 

3. Kolik % svého času věnujete ročně právě těmto úkolům ve vztahu k 
zahraničí? 
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

4. Máte přehled, jaké úkoly vykonávají Vaši kolegové z managementu ve vztahu 
k dceřiným zahraničním společnostem (PL,HU,RO)? 

Uveďte, pokud možno u každé osoby, co si myslíte, že má zakotveno ve své 

pracovní náplni.  

 

Adamusová Z. 

Drozd M. 

Kašparec A. 

Macečková K. 

Svoboda V. 

Šafařík R.  

Šebela J. 

Ševelová I. 

Tůma M. 
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5. Uveďte, jaké hlavní činnosti podle Vás vykonávají tyto konkrétní osoby: 
 

 Urszula Koba, PL 

 Orsolya Riba, HU 

             Ileana Florea, RO 

 

6. S kým z těchto osob jste nejčastěji v kontaktu a proč. 
……………………………………………………………………………….. 

 

7. Kontakt se zahraničím mám nejčastěji formou: 
 

e) Osobního kontaktu (návštěva v dané zemi) 
f) Telefonického kontaktu 
g) Emailového kontaktu 
h) prostřednictvím ICQ 
 

8. Jak často využíváte překladatele polštiny, maďarštiny, rumunštiny při své 
práci:  
PL:    …..  x do roka 

HU:         …..  x do roka 

RO:          …..  x do roka 

 

9. Definujte stručně dle Vašich zkušeností hlavní rysy polské kultury a chování 
Poláků. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

10. Definujte stručně dle Vašich zkušeností hlavní rysy maďarské kultury a 
chování Maďarů. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

11. Definujte stručně dle Vašich zkušeností hlavní rysy rumunské kultury a 
chování Rumunů. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

12. Do jakých dalších zemí by podle Vás měla INVIA expandovat a proč.  
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Příloha č. 2 Dotazník – anglická verze 

 

QUESTIONNAIRE A  - General information 

1. How long have you been working for INVIA ? 
……………………………………………………………………………….. 
 

2. Have you been employed as a leader from the beginning of your working in 
INVIA? 
yes – no  

3. If not, what was your former job description and for how long? 
 

    ……………………………………………………………………………….. 
 
4. Did your last job have a similar orientation as your current job in INVIA? 

If not, define your last job experience.  

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

5. What do you think are the biggest advantages of your current job position? 
(introduce at least 3 facts) 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 

6. What do you think are the biggest disadvantages of your current job position?                    
(introduce  at least 3 facts) 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

7.  What is the contemporary number of your subordinates? 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

8. Your education  is orientated on: 
A) humanities  
B) technologies 
C) economics 
D) other, (describe it) :.................................................... 
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                 Your education degree:   a) secondary 

                                                          b) college / Bachelor 

                           c) college/ Master 

 

9. Specify your language skills and its level. 
 

Levels according to Council of Europe: 
Beginner:  level A1  („Breakout“), level A2 („Waystage“) 
Intermediate: level B1 („Treshold“), level B2 („Vantage“) 
Advanced: level C1 („Effective  Operational Proficiency“), level C2 („Mastery“)  

 

a) English, level:  
b) German, level:  
c) other, specify: ......................................, level:  
                            

10. In what areas of your work do you find knowledge reserves that could be 
improved by further development (education)? More answers are possible.  
 

 foreign  languages  
 managing people and their motivation  
 communication and presentation skills  
 economy and financial matters  
 technical skills  
 information technologies  
 other, specify : ……………………………………………… 

 

 

11. Introduce main factors that disenable your further development (education).  
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QUESTIONNAIRE B: Managerial competence 

 

1. Present an example of conflicts you are mostly dealing with according to your 
job– including internal (company) and external (business) conflicts.  
Describe your latest conflict, why it occurred and what the solution of this 

situation was.  

            
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………….. 
 

2. What is your strategy of solving a conflict? 
 

a) Escape strategy – I do not solve the conflict 
b) Conformation strategy – I will compromise with adverse party 
c) Compromise strategy – I will compromise with adverse party, if she/he 

does the same 
d) Confrontation strategy – I try to enforce my viewpoint  
e) Cooperation strategy – both parties find the same solution  

 

3. How do you percept coaching of employees? If you apply it in practice, explain 
the way of using it.  
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 

 
 

4. Do you think that you can delegate duties to your employees effectively?  
Explain the rules of correct delegating.  
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 

 

5. Introduce 3 examples of duties that cannot be delegated.  
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 
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6. What is your perception of job evaluation of your workers? It is:  
 

a) Continuous (daily) verbal assessment of their current achievements  
b) Long term evaluation of their performance (intensity and quantity of their 

work in progress, their total benefits to company) 
c) Financial evaluation (wage workers) 
d) All the above 

 

7. How do you participate in the selection of your employees?  
 

a) I leave selection purely to the Human Resource department 
b) I participate at least the second part of interviews, I want to see the 

employee before accepting  
c) I prefer to choose employees alone, HR department will ensure only 

selection of potential adepts  
d) I participate otherwise, set as: .................................................. 

 
8. Rate relations to your subordinates: 

 

a) Excellent 
b) Very good 
c) Good 
d) Satisfactory 
e) Very bad 

 

           Space for the possible word appraisal: 

 

 

9. Rate relations to your Czech colleagues:  
 

a) Excellent 
b) Very good 
c) Good 
d) Satisfactory 
e) Very bad 

 

 Space for the possible word appraisal : 
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QUESTIONNAIRE C: Cooperation with Czechs, cultural differences perception 

 

1. Name colleagues from Czech republic whom you are mostly in contact with: 
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………….. 

2. Give examples of mostly solve matters with your Czech colleagues. 
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

3. How many % of your time per year takes solving matters with Czechs?  
 
……………………………………………………………………………….. 

 

4. Do you have an idea of job description of these Czech managers?  
Write to each person, what you think (or know) he/she is doing.  

Adamusová Z. 

Drozd M. 

Kašparec A. 

Macečková K. 

Svoboda V. 

Šafařík R.  

Šebela J. 

Ševelová I. 

Tůma M. 

 

5. My contact with Czechs is mostly: 
a) personal contact 
b) via telephone or skype 
c) via email 
d) via ICQ  

 

 

 

 

131



 

 

6. Define main features of your nation and its behaviour:  
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

7. Due to your opinion define main features of Czech nation and its behaviour:  
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 

 

8. Into what countries has INVIA.CZ already expanded?  
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

9. What do you know about these countries? 
……………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………………………………….. 

 

10. Into what countries should INVIA expand in the future and why?  
 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………….. 
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Příloha č. 3  Struktura profesiogramu 

INVIA.CZ, s. r. o. PROFESIOGRAM 

Název funkce Office manager 

Přímý 

nadřízený 

Chief Executive Officer 

Podřízení recepční, pokynáři, nákupčí, asistentky, pokladní, office koordinátor 

Zastupující Chief Executive Officer 

Požadavky na kvalifikaci (vzdělání, praxe) a výcvik: min. SŠ vzdělání 

− dobrá znalost práce na PC 

− komunikativní znalost AJ 

− ekonomický přehled 

− organizační schopnosti 

 

Dosažená kvalifikace:  

vysokoškolské vzdělání Bc.  

Pracovní náplň:  

Kontrola a dozor nad odděleními: recepce, pokyny, nákup, asistentky, pokladní, office 
koordinátorem - sledování jejich výkonu, vedení a kontrola statistik, kontrola správnost 
prováděných úkolů, práce se systémem MDA.  

Kontroly pokladen a cenin, příležitostné vystavování PPD/VPD, kontrola prodeje 
vstupenek, zasílání práv uživatelských skupin HR managerovi, editace docházky, 
odpovědnost za správné předání podkladů ke mzdám, monitoring hovorů recepčních, 
pokynářů, nákupčích. 50 % času 

Správa všech rezervačních systémů CK: kontrola funkčnosti, příprava manuálu, aktualizace 
údajů za CZ a SK. 10% času 

 Kontrola tuzemských cestovních dokladů, dohled na vypracování zahraničních cestovních 
příkazů. Odpovědnost za trezory, razítka, klíče, mobily, SIM karty. 5% času 

Office záležitosti pro CZ i zahraničí- podnájmy/pronájmy poboček + jejich pojištění , 
zajišťování pojištění hmotné odpovědnosti pro zaměstnance, komplet zařízení kanceláří, 
starost o některé obchodní záležitosti - telefonní operátoři, security služba, dodavatelé 
vybavení kanceláří, úklid, občerstvení aj. 30% času 

Zajišťování revizí, kontrol a údržby elektrických zařízení  a prostor společnosti.  

Rozesílání infocest a výběr zaměstnanců, kteří tento benefit mohou využít. Odpovědnost za 
komunikaci s CK v rámci infocest. Tato činnost se vztahuje i na franchise. 5% 
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Přístup do prostor  

přístup do všech prostor společnosti  

Práva do SW a adresářů (Rozsah práv) 

práva na server S:(public, sellers,include), přístup do systému MDA, práva na server O:, 

systém tTcket portrál, Queuemetrics, přístup do internetových obchodů dodavatelů. 

 

Vymezení odpovědnosti:  

Plánování, organizování, kontrola jednotlivých oddělení. Odpovědnost za dodržování 
nařízení, vnitřních kodexů a směrnic, kontrola přestávek a nepřítomnosti. Odpovědnost za 
platnost obchodních smluv. Odpovědnosti za činnosti vyplývající z pracovní náplně.  
 

Vymezení pravomoci:  

− snížení odměn pracovníků Back office 

− výběr dodavatelů ve spolupráci s nadřízeným 

− přidělování odměn a benefitů 

− rozhodování o přidělování dovolené 

− schvalování dokladů při nákupu vybavení poboček  

− kontrola nákladů – nájemné, provozní náklady spojené s chodem kanceláří 

− podání návrhu na vytvoření zápisu o porušení pracovní kázně 
 

 Datum Jméno Podpis 

Zpracoval    

Schválil    

Platí od:    

Pracovník přebírá profesiogram a bere na vědomí své povinnosti a odpovědnosti. 

Podpis pracovníka:                                                                          Datum: 

 

 

 

 

134



 

 

Příloha č. 4 Návrh standardizované struktury reportu 

 

           REPORT  Forma:  

Reportér:  (INVIA.PL, INVIA.HU, INVIA.RO) 

Datum:  (den, měsíc, rok) 

Sledované období:  (týden, měsíc)  

Sledovaná problematika:  (prodej, marketing, finance, web, IT,back office, personalistika) 

Konkretizace:  (prodej- množství prodaných zájezů) 

Report pro:  (call center manager) 

Sledovaní podřízení:  (výčet podřízených) 

Výsledky reportu:  (množství odvedené práce, chybovost, změna ve výkonu) 
Návrh na zlepšení 
situace:  (doporučená řešení) 

Přílohy :  (statistika prodeje) 
 
 
Příklad reportu:   

Reportér:  INVIA.RO - Ileana Florea  

Datum:  31. 7. 2009 

Sledované období:  31. týden 
Sledovaná 
problematika:  back office – recepce 

Konkretizace:  počet zapsaných telefonických objednávek  

Report pro:  Office manager 

Sledovaní podřízení:  
Dracea Iuliana, Dragu Simona, Puscov Christian, Malonache 
Lavinia 

Výsledky reportu:  
Ve sledovaném období bylo podle statistiky telefonní ústředny 
zaznamenáno celkem 298 hovorů, 

  
z toho bylo 231 vyřízeno, 67 nevyřízeno, což odpovídá úspěšnosti 
77,5 % 

  
Z vyřízených hovorů bylo celkem zapsáno 42 telefonických 
objednávek, což odpovídá výtěžnosti 18%. 

  
Změny oproti minulému týdnu: nárůst celkových hovorů o 25 ks, 
nárůst vyřízených hovorů o 10 ks, 

  nárůst nevyřízených hovorů o 15 ks, pokles úspěšnosti o 7,5%. 

  Nárůst zapsaných objednávek o 5 ks.  

  
Interpretace výsledků jednotlivců - počet přijatých hovorů 
jednotlivých podřízných plus 

  počet jimi zapsaných objednávek v příloze reportu.  

  Nejhorší výkon podal zaměstnanec: Puscov Christian 
Návrh na zlepšení 
situace:  

V příštím týdnu náslechy hovorů zaměřeno na zaměstnance -
Puscov Christian. Zjištění důvodů nevyřízených hovorů. 
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