






 

 

 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury 

cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je 

analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené společnosti, posoudit její stav z po-

hledu efektivnosti a na základě provedeného výzkumu stanovit taková řešení, která by 

stávající kultuře pomohla ke stavu žádoucímu. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the current state of organizational culture and content agency No-

valja and its impact on the efficiency of company operations. The aim is to analyze the 

current organizational culture in the selected companies, to assess its status in terms of 

effectiveness and, based on research to determine solutions that would help the current 

culture to the desired state. 

 

Klí čová slova 

organizační kultura, prvky organizační kultury, změna organizační kultury, typologie 

organizační kultury, metody diagnostiky organizační kultury, analýza organizační kultu-

ry, zlepšení 

 

Key words 

organizational culture, elements of organizational culture, organizational culture chan-

ge, typology of organizational culture, methods for the diagnosis of organizational cul-

ture, organizational culture analyse, improvement 



 

 

 

Bibliografické citace práce 
 

TESAŘOVÁ, J. Návrh změny organizační kultury CK Novalja. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012 107 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Zdeňka Konečná, Ph.D. 



 

 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem jí samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autor-

ská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejí-

cích s právem autorským) 

 

V Brně dne 2. května 2012 

 ………………………………………... 

  Bc. Jaroslava Tesařová 



 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Zdeňce Konečné, Ph.D. za její 

odborné rady a čas stráveny při konzultačních hodinách 

 

Děkuji také majiteli CK Novalja a jeho zaměstnancům za poskytnuté informace a jejich 

ochotu při spolupráci. 



 

 

 

Obsah 

1 Úvod a cíl práce 10 

1.1 Úvod ................................................................................................................. 10 

1.2 Cíl práce ............................................................................................................ 10 

2 Teoretická část 11 

2.1 Základní vymezení kultury ............................................................................... 11 

2.1.1 Kultura jako mentální naprogramování ................................................... 12 

2.1.2 Druhy kultury ........................................................................................... 13 

2.2 Definice organizační kultury ............................................................................ 14 

2.2.1 Prvky organizační kultury ........................................................................ 15 

2.2.2 Determinanty organizační kultury............................................................ 17 

2.2.3 Základní faktory ....................................................................................... 18 

2.2.4 Faktory managementu .............................................................................. 18 

2.2.5 Faktory okolního prostředí ....................................................................... 19 

2.3 Organizační kultura a výkonnost organizace .................................................... 19 

2.3.1 Výhody silné organizační kultury: ........................................................... 20 

2.3.2 Nevýhody silné organizační kultury: ....................................................... 21 

2.3.3 Klíč k silné a žádoucí organizační kultuře ............................................... 22 

2.4 Typologie organizační kultury .......................................................................... 23 

2.4.1 Typologie podle Harrisona a Handyho .................................................... 25 

2.4.2 Typologie dle Deala a Kennedyho ........................................................... 27 

2.4.3 Ansoffova typologie ................................................................................. 29 

2.5 Formování organizační kultury ........................................................................ 30 

2.6 Metody diagnostiky organizační kultury .......................................................... 32 

2.6.1 Kvantitativní metody výzkumu ................................................................ 33 

2.6.2 Kvalitativní metody výzkumu .................................................................. 37 



 

 

 

2.7 Změna organizační kultury ............................................................................... 39 

2.7.1 Okolnosti změny podnikové kultury ........................................................ 40 

2.7.2 Proces změny podnikové kultury ............................................................. 41 

2.8 Dvourozměrný datový soubor kvalitativních znaků ......................................... 43 

2.8.1 Znázornění dat .......................................................................................... 43 

2.8.2 Výpočet charakteristik ............................................................................. 44 

3 Analytická část 47 

3.1 Identifikační údaje společnosti ......................................................................... 47 

3.1.1 Živnostenská oprávnění ........................................................................... 48 

3.1.2 Předmět podnikání a produkty CK Novalja ............................................. 49 

3.1.3 Obchodní a personální politika ................................................................ 50 

3.1.4 Organizační struktura společnosti ............................................................ 51 

3.2 Informační technologie užívané ve společnosti ................................................ 53 

3.2.1 Hardware a software ................................................................................ 53 

3.2.2 STOVKA – rezervační systém pro cestovní kanceláře ............................ 53 

3.3 Analýza organizační kultury CK Novalja ........................................................ 57 

3.3.1 Analýza z pohledu zaměstnanců CK Novalja .......................................... 57 

3.3.2 Analýza z pohledu klientů CK Novalja ................................................... 58 

3.3.3 Cíl dotazníkového šetření ......................................................................... 58 

3.3.4 Vymezení výzkumného vzorku................................................................ 58 

3.3.5 Metodika .................................................................................................. 59 

3.3.6 Průběh dotazování .................................................................................... 59 

3.3.7 Interpretace získaných dat ........................................................................ 60 

3.3.8 Výpočet charakteristik datového souboru ................................................ 74 

3.4 Shrnutí výsledků výzkumu ............................................................................... 76 

3.4.1 Klady a zápory stávající organizační kultury z pohledu zaměstnanců .... 77 



 

 

 

3.4.2 Klady a zápory stávající organizační kultury z pohledu klientů .............. 78 

4 Vlastní návrhy změny stávající organizační kultury 81  

4.1.1 Návrh nového orientačního plánku .......................................................... 81 

4.1.2 Návrh zlepšení pracovního prostředí ....................................................... 83 

4.1.3 Návrh zlepšení webových stránek ............................................................ 86 

4.1.4 Doporučení letovisek a fakultativních výletů .......................................... 88 

4.1.5 Cenová kalkulace návrhů ......................................................................... 96 

5 Závěr 97 

Seznam použitých zdrojů ........................................................................................ 99 

Seznam použitých zkratek .................................................................................... 101 

Seznam obrázků .................................................................................................... 102 

Seznam grafů ........................................................................................................ 102 

Seznam tabulek ..................................................................................................... 103 

Seznam příloh ....................................................................................................... 104 



 

10 

 

1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Společnosti, které se zaměřují na produkci výrobků či služeb, se setkávají a působí na 

ně různé problémy. Ať jsou to konkurenti v oboru, ekonomické prostředí, zákazníci, 

propagace výrobků nebo služeb, ale i vnitřní prostředí firmy, které představují přede-

vším zaměstnanci společnosti. Jednotlivé společnosti se snaží vyhnout problémům, kte-

ré způsobují tyto elementy, proto si stanovují konkrétní pravidla, podle kterých se pre-

zentují a chovají. Tato pravidla, dle kterých se zaměstnanci chovají a firmy prezentují, 

se nazývají „Organizační kultura“. 

 

Organizační kultura je velmi důležitou a nedělitelnou částí každé společnosti. Může 

pozitivně i negativně působit na postavení společnosti na trhu. Pokud se manažeři i za-

městnanci dobře zorientují v této problematice a pochopí svou roli, pak se kvalitní or-

ganizační kultura může stát silnou konkurenční výhodou. Jedná se o různé normy, hod-

noty, přístupy a pravidla chování jednotlivců i společnosti jako celku. A právě každý 

jednotlivec uvnitř firmy musí pochopit, že je součástí organizační kultury a že jí může 

svých chováním nejen prospět, ale také i uškodit. Je důležité dbát na to, aby byly hod-

noty sdíleny a byl vytvořen pevný pracovní tým. Zlepšení organizační kultury patří me-

zi faktory zvyšující zisk společnosti. 

1.2 Cíl práce 

V teoretické části bude vymezen pojem organizační kultura, její prvky, typologie, změ-

na a kvantitativní a kvalitativní metody diagnostiky organizační kultury. Praktická část 

obsahuje stručnou charakteristiku CK Novalja. Dále pro upřesnění stávajícího stavu 

organizační kultury použiji metodu dotazníkového šetření. Cílem této diplomové práce 

bude určit spokojenost zákazníků s jednáním, komunikací, pracovním prostředím a se 

službami, které CK Novalja poskytuje. Na základě zjištěných výsledků z dotazníkového 

šetření pak navrhnout zlepšení stávající organizační kultury.  
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2 Teoretická část 

2.1 Základní vymezení kultury 

Vědci, kteří se zabývají teorií kultury, se shodují na tom, že kultura zahrnuje velmi širo-

kou oblast, od předmětů vyrobených lidmi, přes řeč, hodnoty, ideje, pohled na svět 

a filosofii, až po způsob zacházení s živými a neživými předměty.1 

 

Thomas definuje kulturu takto: „Kultura je univerzální fenomén. Všichni lidé žijí ve 

specifické kultuře a rozvíjejí ji. Kultura strukturuje pole konání, které je pro určité oby-

vatelstvo specifické a které zahrnuje vše od jím vytvořených a používaných objektů až 

po instituce, ideje a hodnoty. Kultura se projevuje v orientačním systému, který je pro 

národ, společnost, organizace nebo skupinu typický. Tento systém je tvořen specifickými 

symboly např. řeč, gestikulace, mimika, oblečení, rituály pozdravů a je v té které spo-

lečnosti, organizaci nebo skupině tradován, to znamená předáván z generace na gene-

raci. Orientační systém definuje všem členům jejich příslušnost ke společnosti nebo 

skupině a umožňuje jim zcela vlastní vypořádání se s okolím. Kultura ovlivňuje vnímání, 

myšlení, hodnoty a jednání všech příslušníků a té které společnosti. Kulturně specifický 

orientační systém vytváří na jedné straně možnosti jednání a podněty k jednání, na 

straně druhé ale také podmínky jednání, a pevně stanovuje i hranice jednání.“2 

 

Obecně pojem kultura označuje specifický způsob organizace, rozvoj činností, jejich 

realizace ve výsledcích duševní a fyzické práce. Do managementu byl tento pojem pře-

jat ze sociologie, kulturní antropologie a psychologie. Sociologie nahlíží na kultury jako 

na relativně autonomní adaptivní systémy s určitým obsahem. Sociologové považují 

kulturu za třídu mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu okolí. Tato adaptace 

existuje v podobě lidské práce, norem, idejí, hodnot, kulturních vzorů a institucí, které 

organizují lidské chování. 

                                                 

1 NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. 2005. s. 11 

2 tamtéž, s. 11 



 

12 

 

 

Z antropologického pohledu můžeme kulturu chápat jako způsob života skupiny lidí, 

který je více či méně stereotypní, co se týče vzorců chování a které se přenášejí z gene-

race na generaci prostřednictvím jazyka a napodobování. Z psychologického úhlu po-

hledu kultura není to, co je pro nás pozorovatelné, ale rozdílnosti v lidském chování 

ano. Jedná se o rozdíly v tradicích, rituálech a činnostech apod. Kultura je mezioboro-

vým pojmem, který si lidé zavedli k popsání a pochopení podobnosti jednotlivců uvnitř 

skupiny a rozdíly mezi skupinami.3 

2.1.1 Kultura jako mentální naprogramování 

V průběhu života patří každý člověk k více sociálním skupinám a tím se setkává 

s různými kulturními vzorci, které pak nosí v sobě. Jinak řečeno – člověk v sobě nosí 

několik úrovní kultury. 

 

Základními úrovn ěmi kultury podle Hofstede jsou: 

� úroveň národní kultury, 

� úroveň kultury spojená s určitým etnikem, náboženstvím nebo jazykem, 

� úroveň kultury spojená s náležitostí k pohlaví (mužská a ženská kultura), 

� úroveň kultury spojená s příslušností k určité generaci (generace se liší svými 

symboly, hrdiny, rituály a hodnotami), 

� úroveň související s příslušností k určité třídě, 

� úroveň organizační kultury (zaměstnaný jedinec je socializován organizací, ke 

které náleží). 

 

Charakter kulturní determinace je spojen v rámci úrovně kultury s odlišnými podmín-

kami. Například členové odlišných sociálních tříd mají jiné možnosti ve vzdělání, nebo 

příslušníci jiné generace mají jiný unikátní vliv na technologický pokrok atd. Jelikož se 

                                                 
3 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ A KOLEKTIV, I. Organizační kultura od sdílených hodnot a cílů k vyšší 

výkonnosti podniku. 2004. s. 18-19. 
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sociální celky překrývají, umožňují člověku fungovat v rámci více kultur. Všechny so-

ciální systémy mají stejný kulturní základ, který je dán národní kulturou. Mentální na-

programování má různé úrovně kultury a ty nemusí být v harmonii. Např. náboženské 

hodnoty mohou být v konfliktu s generačními hodnotami atd.4 

2.1.2 Druhy kultury 

Jak již vyplývá z výše uvedeného textu, každý jednotlivec si osvojil jisté vzorce chování 

a je součástí určité sociální skupiny. Své názory, hodnoty více či méně sdílí s jinými 

členy těchto skupin. Každý jednotlivec je tedy tvůrcem i produktem kultury.  

 

Na jedné straně existuje kultura jen prostřednictvím jednotlivců a na druhé straně je 

sociálním jevem, který má nadindividuální povahu – jednoduše řečeno – nahromaděné 

zkušenosti určité sociální skupiny. Členové každé skupiny předávají hodnoty, normy, 

přesvědčení a způsoby chování dalším členům skupiny a tyto hodnoty, normy, způsoby 

chování a přesvědčení se ukázaly jako funkční pro přežití skupiny. Odpovědi na ohro-

žení skupiny, které by zachovaly její existenci, jsou např. zcela viditelné (druhy potra-

vy, způsob oblékání, apod.) nebo méně viditelné, či zcela skryté (postoje, hodnoty).  

 

Jednotlivé sociální skupiny mají své specifické fungování, své odlišnosti a kulturní sys-

témy spojené s těmito skupinami. Obecně jsou tato specifika kultury označována jako 

druhy kultury. V managementu jsou studovány především kultury národní, organizační, 

podnikové, ale také kultury regionální, kultury jednotlivých oblastí průmyslu, kultury 

povolání i kultura globální.5 

                                                 
4LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ A KOLEKTIV, I. Organizační kultura od sdílených hodnot a cílů k vyšší vý-

konnosti podniku. 2004. s. 18-19 

5 tamtéž s. 19 
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2.2 Definice organizační kultury 

Pojem organizační kultura je chápán současnými autory odborným způsobem, avšak 

konkrétní vymezení obsahu zůstává různorodé. Organizační kulturu vymezují přední 

autoři např. jako:  

 

Denison píše: „základní hodnoty, názory a přesvědčení, které existují v organizaci, 

vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyja-

dřují spojení mezi přesvědčeními, hodnotami a chováním členů organizace.“6 

 

Schein uvádí: „vzorec sdílených základních přesvědčení, které si skupina osvojila při 

řešení problémů externí adaptace a interní integrace, jež se natolik osvědčily, že jsou 

považovány za platné a jsou předávány novým členům organizace jako způsob vnímání, 

myšlení a cítění, který je ve vztahu k těmto problémům správný.“7 

 

Vláčil uvádí daleko širší pohled na organizační kulturu: „ve smyslu empirické sociologie 

pojem organizační kultury analytický … organizační kultura se prvotně ustavuje jako 

určitá kultura práce – sociálně ustavený způsob kolektivního vykonávání výrobních čin-

ností, vyplývající z vysoké intenzity kontaktů pracovníků ve vymezené prostoru podniku, 

založený na dlouhodobé, většinou mnohogenerační akumulaci jejich zkušeností a umož-

ňující jistou seberegulaci pracovních skupin.“8 

 

V odborné literatuře existuje několik desítek definic organizační kultury. Jde o označení 

společenských přístupů, představ, norem a hodnot sdílených ve firmě. Tento pojem také 

zahrnuje usměrňování jednání, postojů, chování pracovníků prostřednictvím určitých 

symbolů a rituálů jako jsou např. loga, znaky, oblečení. Na základě těchto rituálů 

a symbolů se jednotlivec nebo skupiny i podnik mohou rozvíjet. Vytváří si vlastní, ori-

ginální a nezaměnitelné představy a hodnotové systémy, které se projevují ve stejném 
                                                 
6 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010. s. 17 

7 tamtéž, s. 17 

8 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 10 
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nebo podobném jednání jednotlivců uvnitř podniku i ve směru k vnějšímu okolí. Jisté 

normy, hodnoty a myšlení charakterizují chování zaměstnanců na všech úrovních a vy-

tváří tím i „tvář“ podniku. Organizační kultura charakterizuje ur čitého ducha pod-

niku, jeho vnitřní nepsaná pravidla, která ovlivňují chování a myšlení pracovníků, 

ale i celou atmosféru, která ve firmě probíhá. Organizační kultura je brána jako důle-

žitá část řídícího procesu. Organizační kulturou se zabývá marketingová praxe i teorie 

a v sociologické literatuře se o ní hovoří jako o sociálním klimatu podniku.9 

2.2.1 Prvky organizační kultury 

Kulturní prvky jsou nejjednodušší strukturální a funkční jednotky, ze kterých se skládá 

kulturní systém. Za prvky organizační kultury jsou považovány základní předpoklady, 

hodnoty, normy, postoje i artefakty materiální a nemateriální (behaviorální) povahy: 

1. Artefakty -  za artefakty materiální  povahy považujeme materiální vybavení fi-

rem, architekturu budov, propagační brožury, výroční zprávy firmy apod. K Ar-

tefaktům nemateriální povahy patří historky a mýty, jazyk, organizační hrdi-

nové, zvyky, rituály a ceremoniály. Řada autorů mezi artefakty řadí i symboly 

např. logo firmy. 

 

a) Organizační architektura a vybavení – vybavení a vnější vzhled budovy jsou 

pro společnosti důležité. Budovy mohou být pro zaměstnance jistými totemy, 

mohou firmu odlišovat od jiných firem, mohou být symbolem blahobytu, sym-

bolizovat tradici a historii. 

 

b) Jazyk – užívání jazyka představuje předpoklady a hodnoty uznávané v organi-

zaci nebo míru formálnosti či neformálnosti vztahů atd., také je důležitým činite-

lem pro porozumění a integraci uvnitř firmy. Problémem v organizaci bývá růz-

né pochopení pojmu např. přijatelná kvalita či optimální cena. 

 

                                                 
9 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 9-10 
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c) Historky  – jsou příběhy, které se v minulosti odehrály. Pramení ze skutečných 

událostí, jsou různými lidmi vyprávěny rozdílnými způsoby a jejich interpretace 

je obtížná. Historky jsou lehce zapamatovatelné a emocionálně přitažlivé, jsou 

tedy nástrojem předávání kultury, důležitým indikátorem hodnot a norem přija-

telných pro organizaci. 

 

d) Mýty  – nemají racionálně podložený základ, jsou vytvářeny proto, že lidé potře-

bují něčemu věřit. Mýty mohou být vyprávěny pomocí příběhů, které se od his-

torek liší, jenže jejich obsah je smyšlený. Mýtus je např. to, že nějaká manažer-

ská metoda funguje, aniž by někdo změřil její výsledek. 

 

e) Zvyky, rituály, ceremoniály – jsou to vzorce chování, které napomáhají hlad-

kému fungování organizace, snižují nejistotu pracovníků atd. Tyto součásti or-

ganizační kultury jsou udržovány a předávány dál. Příkladem zvyků mohou být 

vánoční večírky, oslava narozenin, oslava povýšení nebo odchodu do důchodu. 

Rituály mají symbolickou hodnotu, odehrávají se v určitém čase a místě. Jde na-

příklad o zdravení (při ranním příchodu do práce), hlasování na poradě, každo-

měsíční referování prodejců o situaci v regionu nebo přijímání nového pracov-

níka. Rituály posilují mocenské struktury.10 

 

f) Hrdinové: „Pro pracovníky jsou hrdinové zosobnění základních hodnot 

a v organizaci plní důležité funkce (Deal a Kennedy, 1982): 

� dokládají dosažitelnost úspěchu pro každého zaměstnance, 

� poskytují modelové chování, 

� nastolují vysoké standardy výkonu, 

� symbolizují organizaci vnějšímu světu, 

� udržují a posilují jedinečnost organizace, 

                                                 
10 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ A KOLEKTIV, I. Organizační kultura od sdílených hodnot a cílů k vyšší 

výkonnosti podniku. 2004. s. 22-26 
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� motivují zaměstnance.“11 

 

2. Základní předpoklady, hodnoty, postoje 

Tyto základní předpoklady mají lidé zafixovány, takže je považují za zcela samozřejmé  

a nepochybné při fungování v realitě. 

 

Hodnoty jsou to, co jednotliví lidé či skupina lidí považuje za význam, ovlivňují hodno-

cení a promítají se do rozhodování jednotlivce či organizace. Hodnoty individuálního 

člověka determinují to, co je pro něj osobně důležité. Organizační hodnoty jsou to, če-

mu přikládají význam v organizaci např. být lepší, porazit konkurenci, chovat se zodpo-

vědně vůči životnímu prostředí, stále se učit novým věcem apod. Podstatné organizační 

hodnoty jsou vyjádřeny v poslání či etickém kodexu organizace. 

 

Postoj se užívá k pozitivním či negativním pocitům, týkajících se některé osoby, věci, 

události či problému.12 

2.2.2 Determinanty organizační kultury 

Je nutné propojit všechna dílčí hlediska vědeckých disciplín a veškeré faktory, které 

působí na organizační kulturu. Determinanty vzniku podnikové kultury lze znázornit 

takto13: 

 

                                                 
11LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ A KOLEKTIV, I. Organizační kultura od sdílených hodnot a cílů k vyšší 

výkonnosti podniku. 2004. s. 25 

12 tamtéž s. 22-23 

13ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 13 
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Obrázek 1 Determinanty organizační kultury 

 

(Zdroj: ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. 2004. s. 13) 

2.2.3 Základní faktory  

1. Rituály a symboly – jde o rychlé a kvalitní telefonování, příjemné vystupování 

jak uvnitř firmy, tak i na veřejnosti, přijímání návštěv, vyřizování reklamací atd. 

Důležité je také chování řídících osob, povyšování se nad ostatní pracovníky ne-

bo naopak. Způsob jakým stylem vedou porady, jak využívají tradice firmy atd. 

 

2. Osobní profil řídících pracovníků – sem bychom zařadili životopis, dobu ve 

funkci, zájem o inovace a o sebevzdělávání se, vytrvalost, schopnost řešit pro-

blémy a odolávat intenzivnímu stresu atd. 

2.2.4 Faktory managementu 

Do faktorů managementu se řadí: 

1. Podnikatelská strategie, kam spadají například funkcionální strategie (výrobní, 

výzkumná, finanční, sociální strategie), cíle podniku, obchodní strategie atd. 

 

2. Řídící systémy – technická vybavenost systémů, reakce těchto systémů na vnitř-

ní a vnější impulzy, rozsah systémů. 
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2.2.5 Faktory okolního prostředí 

1. Hospodářská situace státu, vývoj v odvětví, ve kterém firma působí, benchmar-

kingová srovnání, technologické a ekologické aspekty činnosti podniku atd. 

 

2. Možnosti společenského a kulturního rozvoje podniku jako jsou např. interkultu-

rální procesy, sociálně-kulturní přeměna hodnot, kulturní vzorce atd. 

 

3. Komunikace – jakým stylem firma komunikuje s vnitřním i vnějším okolím 

podniku, zda neotevřená k poskytování informací, zda dokáže udělat kompro-

mis. Dále sem můžeme zařadit služební cesty, sponzoring, podnikový časopis, 

public relations, účast pracovníků na řízení firmy atd. 

 

3. Organizační struktura, neformální struktury, neformální podnikové kontakty 

a způsoby vytváření pracovních míst.14 

2.3 Organizační kultura a výkonnost organizace  

Výkonnost organizace je ve spojení s organizační kulturou studována od počátku 80. let 

minulého století. Zájem o tuto problematiku byl podnícen snahou amerických manažerů 

obstát ve srovnání s japonskými manažery a udržet konkurenceschopnost svých firem. 

Obsah a síla jsou hlavními parametry organizační kultury, které hrají hlavní roli 

z hlediska způsobu a míry ovlivňování výkonnosti firmy. Obsah organizační kultury 

zahrnuje názory, hodnoty, postoje a normy chování. Síla organizační kultury znamená, 

jak intenzivně jsou příslušné názory, hodnoty, postoje a normy a z nich vyplývající 

vzorce v organizaci sdíleny.  

 

Jestliže jsou sdíleny ve vysoké míře, pak se jedná o silnou organizační kulturu, která má 

značný vliv na směřování a fungování organizace. Záleží však na jejím obsahu, zda bu-

                                                 
14 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 13-15 
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de její vliv pozitivní či negativní. Pokud je organizační kultura slabá, tak to znamená, že 

její členové sdílí hodnoty, názory a postoje v malé míře.15 

 

Silná podniková kultura se vyznačuje: 

� Jasností a zřetelností - každá část podnikové kultury musí dávat svým spolu-

pracovníkům jasně a zřetelně najevo, jaké chování je žádáno, jaké je ještě akcep-

továno a které je zásadně vyloučené. Dodržet tento požadavek je možné tehdy, 

když se podniková kultura dostatečně opírá o rozsáhlý soubor hodnot, symbolů 

a standardů, které dohromady vytvářejí vnitřní, logicky uspořádaný celek, který 

je snadno sdělitelný pro všechny zaměstnance. 

 

� Rozšířeností – je nutné, aby byli všichni spolupracovníci firmy nejen seznámeni 

s prvky organizační kultury, ale aby se s ní setkávali v každé situaci a na každém 

místě. 

 

� Zakotveností – znamená určitou míru identifikace podnikových vzorců, hodnot 

a norem jednání. Pokud je organizační kultura každodenní součástí jednání 

všech nebo většiny spolupracovníků, teprve tehdy je možné říci, že jde o silnou 

organizační kulturu.16 

 

2.3.1 Výhody silné organizační kultury: 17 

� Silná organizační kultura vytváří soulad vnímání a myšlení pracovníků. Usnad-

ňuje se tak komunikace, redukují konflikty uvnitř firmy, zvyšuje se schopnost 

dosahovat konsensu (sjednocení názorů), urychluje se tak rozhodování při reali-

zaci přijatých rozhodnutí. 

                                                 
15 DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 2007. s. 222 

16 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 18 

17 DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 2007. s. 222 
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� Silná kultura usměrňuje chování lidí, což snižuje budování formálních kontrol-

ních systémů. 

� Silná kultura znamená sdílení společných hodnot a cílů, tím se stává zdrojem 

soudržnosti společnosti a zdrojem motivace. 

 

2.3.2 Nevýhody silné organizační kultury: 18 

� Silná organizační kultura vede k uzavřenosti, k ignorování signálů z vnějšího 

prostředí. 

� Silná organizační kultura způsobuje rezistenci vůči změnám. Tzn., že i když se 

manažeři rozhodnou pro změny, spolupracovníci silně sdílející určité hodnoty, 

názory a normy uvnitř firmy nechápou a neakceptují nutnost změn.  

 

V silné kultuře se mohou projevit i nedostatky, které se mohou stát blokátorem žádou-

cích změn v řízení podniku. Vznik subkultur v podniku může zkomplikovat pozitivní 

vliv podnikové kultury. „Subkultury jsou kultury vznikající v některých oblastech podni-

kové kultury a vyznačují se odlišnými sociálními normami nebo jinou hierarchií hodno-

tových preferencí. Tato diferenciace vzniká obvykle mezi různými úrovněmi řízení, mezi 

jednotlivými funkčními oblastmi a mezi regionálně vzdálenými pracovišti.“19 

 

Problém podnikové kultury a jejich subkultur je často aktuální v nadnárodních společ-

nostech zaměstnávajících zaměstnance z různých národních kultur a jsou komplikovaně 

řízeny a organizovány. Kultura podniku bývá silně ovlivněna předmětem podnikání, 

technikou a používanou technologií. Jiná kultura bude v podniku zabývající se těžbou, 

jiná bude v podniku zabývající se obchodní činností a jiná kultura bude u podniku za-

bývající se strojní výrobou apod. Pomocí stabilní podnikové kultury jsou věci v podniku 

jasnější.20 

                                                 
18 DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 2007. s. 222 

19 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 18 

20 tamtéž s. 16-18 
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2.3.3 Klí č k silné a žádoucí organizační kultu ře 

Při řízení lidí je důležité vědět, díky kterým hlavním faktorům dochází k rozvoji a udr-

žení kvalitního pracovního prostředí. 

 

Pozitivní postoj manažerů k zaměstnancům 

Manažeři jsou především ti, kteří ovlivňují kulturu firmy. Má-li být oslovení zaměst-

nanců manažery adekvátní, musí být osobní a musí probouzet emoce, které následně 

směřují vůli zaměstnanců k velkému úsilí. V managementu se stále více kladou nároky 

na emoční inteligenci vedoucích pracovníků. Střední a nižší management více inklinuje 

k zaměstnancům, naopak vrcholový management se svými výzvami a vizemi zůstává 

spíše pozadu a nemá možnost je naplňovat. 

 

Efektivní firemní komunikace 

Zlepšení informovanosti pracovníků požaduje zlepšení komunikace ve firmě. Komuni-

kace bývá zatížena bariérami ve formě subkultur, které bývají zdrojem konfliktů a jed-

notlivých podnikových útvarů. Přínosné je s lidmi mluvit o změnách, které se jich bu-

dou týkat, vysvětlovat jim, k čemu jsou dobré, připravit je na ně a do změn je zapojit. 

Zlepšení komunikace mohou přinést pracovní porady, nebo schránky, kam pracovníci 

anonymně vloží své otázky a čekají na ně od vedení odpověď. 

 

Jasně stanovený strategický plán 

Je nutné, aby každý zaměstnanec znal své cíle, věděl, jakým způsobem je může splnit, 

ať se jedná o společnost malou či velkou. 

 

Odměňovací model 

Společnost by měla motivovat své zaměstnance na základě vlastního vypracovaného 

odměňovacího modelu. Podle něj pak odměňuje pracovníky. Ale nejde pouze o stano-

vování mzdy za odvedenou práci, protože ta nebývá brána pracovníky jako dlouhodobá 

motivace. V mnoha firmách se osvědčilo např. odměnit pracovníky za týdenní výsledky 

dovolenou navíc, poukázkou k návštěvě kvalitní restaurace, lístky do divadla, poukáz-
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kou do fitcentra atd. Možností je mnoho. Záleží, jakou podporu motivace si společnost 

zvolí. 

 

Přístup ke vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnancům by mělo být poskytnuto nejenom školení potřebné pro práci, ale také by 

měli mít možnost získat znalosti z jiných oblastí, jako například komunikační techniky, 

jednání se zákazníky, software, jazykové znalosti atd. Tímto společnost může podporo-

vat produktivitu a chuť setrvat ve firmě. 

 

Dalšími klíčovými faktory k silné a žádoucí organizační kultuře jsou: 

� otevřenost vůči změnám, 

� týmová práce, 

� osobní plán rozvoje každého zaměstnance, 

� zainteresovanost zaměstnanců na zisk, 

� pozitivní a přátelská atmosféra ve firmě.21 

2.4 Typologie organizační kultury 

Různé typologie organizační kultury najdeme v odborné literatuře. Její podstatou je vy-

tvořit určitý počet kritérií a skupin. Více je uvedeno v následující tabulce. 

                                                 
21 DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 2007. s. 224-225 
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Tabulka 1Přehled typologie organizačních kultur 

Autor Rok Typologie 

Deal  
Knnedy 

1988 Všechno nebo nic 
Chléb a hry 
Analytický projekt 
Proces 

Handy 1993 Orientace na moc 
Orientace na role 
Orientace na výkon 
Orientace na  
podporu a spolupráci 

Pfeifer 
Umlautová  

1993 Kultura přátelských expe-
rimentů 
Kultura jízdy na jistotu 
Kultura ostrých hochů 
Kultura mašliček 

Quin 
Cameron 
Bass 
(Mužík 2002) 

1989 Klanová kultura 
Spontánní kultura 
Prodejní kultura 
Spekulativní kultura 
Hierarchická kultura 
Tržní kultura 
Správní kultura 
Investiční kultura 

Senge 
(Mužík 2002) 

 Učící se organizace 

(Zdroj: ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 28) 

 

Organizační kultura je něco jedinečného, co se svou podstatou vzpírá klasifikaci. Přesto 

se objevily některé zdařilé typologie jako např. typologie dle Harrisona a Handyho, ty-

pologie podle Deala a Kennedyho, Ansoffova typologie a další. 
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2.4.1 Typologie podle Harrisona a Handyho 

Patrně první publikovanou typologií organizační kultury byla typologie Rogera Harri-

sona. Harrison vymezil čtyři základní typy, a to kulturu moci, kulturu rolí, kulturu úkolů 

a kulturu osob. Charles Handy navázal na Harrisona a ukázal prostřednictvím piktogra-

mů, jak jsou jednotlivé typy kultur spojeny s organizačními strukturami. viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Schematické znázornění organizačních struktur 

 
(Zdroj: LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010 s. 100) 

 

Kultura moci představuje strukturu pavučiny (viz obrázek 2 vlevo). Vlákna pavučiny, 

která se rozbíhají ze středu, značí sílu a vliv a jsou propojena specializacemi a funkční-

mi vztahy. V centru pracují osoby, které jsou dominantní a ostatní jim jsou podřízeni. 

Osoby v centru rozhodují, vědí všechno a mohou všechno. Autorita je často postavena 

na faktoru strachu. Kultura moci je kulturou silnou a pružnou, schopnou reagovat na 

hrozby a nebezpečí. Jednotlivci zvenčí bývá vnímána jako tvrdá a drsná, ale úspěšná. 

Takovou kulturu mívají podniky zabývající se financemi, rodinné podniky i zločinecké 

organizace. 
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Kultura rolí je založena na pravidlech, postupech, plánech, na logice a racionalitě. Slo-

vo role vyjadřuje určitý způsob jednání, který je očekáván od zastavatele v určité pozici. 

Struktura, která odpovídá takové kultuře, je hierarchická struktura, vypadající jako řec-

ký chrám. Jedná se o spojení článků řetězů. Na vrcholu je ředitel, pod ním top manage-

ment a další organizační stupně. Kultura rolí je úspěšná ve stabilním prostředí, kontro-

lovatelných trzích, životní cyklus výrobku je velmi dlouhý. Negativum v této kultuře 

spočívá v pomalém rozpoznávání změn a reagování na ně. Je obvyklá ve státní správě, 

armádě a velkých komerčních organizacích. 

 

Kultura úkol ů (výkonů) se soustřeďuje na úkoly a projekty, které mají být splněny, 

než na dodržování formálních stránek. Bývá znázorňována jako síť nebo matice. Důle-

žitý je motivační faktor radosti a uspokojení z vykonané práce. Kultura úkolů je vhodná 

tam, kde je nutná přizpůsobivost tržnímu prostředí, tam kde je životní cyklus produktu 

krátký, trh je silně konkurenční, důležitější je rychlost reakce, než specializace. Kultura 

výkonu je typická pro reklamní agentury, malé soukromé firmy.  

 

Kultura osob (podpory) poskytuje svým členům uspokojení skrze kooperaci, pocit 

sounáležitosti, vzájemné vztahy. Lidé se tak cítí být potřební pro organizaci a pociťují 

možnost přispět k jejímu úspěchu. Vzniká tehdy, když se několik jedinců, např. právní-

ků nebo architektů rozhodne, že se spojí a budou sdílet náklady na vybavení, adminis-

trativu atd. Znázorněna může být jako shluk, ve kterém nemá žádný jedinec dominantní 

postavení. 

 

Harrisonova/Handyho typologie je velni známá a díky jasnému výkladu a Handyho sro-

zumitelným piktogramům významně přispěla k popularizaci problematiky organizační 

kultury.22 23 

                                                 
22 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010 s. 99-102 

23 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1996 s. 112-113 
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2.4.2 Typologie dle Deala a Kennedyho 

Předchozí typologie zaměřuje obsah organizační kultury zejména k organizační struktu-

ře. Podle Deala a Kennedyho je organizační kultura nejvíce ovlivněna širším sociálním 

a podnikatelským prostředím, ve kterém společnost funguje. Po prostudování stovek 

firem autoři definovali s přihlédnutím k vlivu prostředí čtyři základní typy kultur. Tyto 

kultury se rozlišují dle ochoty nést riziko a rychlosti zpětné vazby. Jde tedy o: kulturu 

drsných hochů, kulturu tvrdé práce, kulturu sázky na budoucnost a procesní kulturu. 

Výše uvedené kultury jsou určeny dvěma hledisky trhu, a to mírou rizika a rychlostí 

zpětné vazby ze strany trhu. Mírou rizika je míněno spojení s aktivitami realizovanými 

společnostmi a rychlostí zpětné vazby ze strany trhu se rozumí rychlost odezvy na roz-

hodnutí a aktivity firmy, viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Typologie organizační kultury dle T. E. Deala a A. A. Kennedyho 

 
(Zdroj: LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010 s. 104) 

 

Kultura drsných hochů je malá a rychlá, zaměřená na všechno nebo nic. Členové této 

kultury nechtějí být týmovými hráči, jsou individualisté, chtějí být hvězdami. Potřebují 

rychlou zpětnou vazbu o úspěchu nebo neúspěchu. Podstupují vysoké riziko při inves-

tování velkých částek do reklamních kampaní, do drahých stavebních projektů atd. Jsou 

tvrdí k sobě i k ostatním, protože nechtějí promarnit šanci, která se již nemusí opakovat. 

Tato kultura bývá úspěšná v podnicích pohybujících se ve vysoce rizikovém prostředí. 

S kulturou drsných hochů se lze setkat v zábavním průmyslu, v kosmetické oblasti, re-

klamě, stavebnictví atd. 
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Kultura tvrdé práce se vyskytuje tam, kde je pro podnikání nízká míra rizika a zpětná 

vazba trhu je rychlá. Je kladen důraz na iniciativu, na aktivitu a týmovou práci, která je 

spojena s legrací a zábavou. Kultury tvrdé práce se zaměřují na zákazníka a jeho potře-

by. Úspěch je poměřován prodaným nebo vyrobeným množstvím, tedy kdo chce uspět, 

musí být produktivní. Hlavní roli hrají slogany, kluby, setkání, soutěže, tedy vše, co 

podporuje vysokou motivaci u členů této kultury. Nejčastěji se jedná o kulturu prodej-

ních organizací např. Avon, Mary Kay Cosmetics apod., nebo např. McDonald´s. 

 

 Kultura sázky na budoucnost existuje tam, kde jsou investovány miliony až miliardy 

a trvá několik let, než organizace zjistí, jestli byl jejich projekt úspěšný či neúspěšný. 

Lidé, kteří rozhodují, si nemohou dovolit udělat chybu, protože riskují budoucnost celé 

organizace. Rozhodnutí musí být uvážlivé, každý krok musí být několikrát zkontrolován 

a riziko musí být maximálně eliminováno. Příkladem takových kultur jsou např. naftař-

ské či letecké společnosti, organizace z oblasti farmaceutického, jaderného nebo che-

mického průmyslu. Lidé v této kultuře jsou schopni pracovat pod dlouhotrvajícím tla-

kem a jsou na sebe tvrdí jako u kultury drsných hochů. 

 

Procesní kultura se uplatňuje ve společnostech s nízkým rizikem a malou, nebo téměř 

žádnou zpětnou vazbou, kde se pracovníci orientují na proces, kterým se práce uskuteč-

ňuje, než na výsledek. V této kultuře jsou uznávány hodnoty jako technická dokonalost, 

správný postup a zaměření se na detaily. Pracovníci nemají zpětnou vazbu a nevědí, zda 

jsou efektivní. Jelikož chybí jasně definovaný úspěch, hrdiny vytváří spíše pozice, než 

jednotliví lidé. Tato kultura je funkční ve stabilním prostředí, kde je možno předvídat, 

ale není schopna rychlé reakce a pohledu do budoucna např. banky, pojišťovny, státní 

správa. 

 

Výše uvedené organizační kultury jsou zjednodušením, jak je tomu u všech typologií. 

Minimální počet podniků odpovídá přesně jednomu z uvedených typů, v praxi jde 

o mix. Deal a Kennedy zjistili, že většina marketingových oddělení mívá tendenci ke 

kultuře drsných hochů, ke kultuře tvrdé práce zase prodejní a výrobní oddělení, vý-
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zkumné a vývojové úseky se přiklání ke kultuře sázky na budoucnost a rysy procesní 

kultury mívají ekonomické úseky.24 25 

2.4.3 Ansoffova typologie 

Ansoff rozlišuje typy organizační kultury podle toho, jak organizace na požadavky pro-

středí reaguje. Organizační kultura může podle něj být:26 

� stabilní – je-li organizace introvertní, orientovaná do minulosti a má averzi 

k riskování, 

� reaktivní  – pokud je organizace uzavřená, ale orientuje se na současnost a při-

pouští alespoň minimální riskování, 

� anticipující  – pokud je společnost orientována na současnost, ale v o něco větší 

míře akceptuje riziko, především druhy rizika, které jsou pro ni známé a je 

schopna dílčích změn, 

� prozkoumávající - je-li organizace otevřená, orientovaná na současnost i bu-

doucnost a riziko i změny akceptuje ve značné míře, 

� tvořivá – pokud je organizace velmi otevřená, orientovaná na budoucnost a ak-

ceptuje rizika, která jsou pro ni běžnou součástí každodenního života. 

 

V tabulce níže je uvedeno podle Ansoffa pět typů prostředí, ke každému typu doporuču-

je příslušnou organizační strategii a postoj managementu k prostředí. 

                                                 
24 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010 s. 104-106 

25 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1996 s. 112 

26 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. 2010 s. 106-107 
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Tabulka 2 Ansoffova typologie prostředí - turbulence, strategie, postoj 

  Chování prostředí Organizační strategie Postoj managementu 

1 Opakované - žádné  
nebo malé změny. 

Neměnné chování - založené 
na precedentu. 

Hledání stability  
- odmítání změn. 

2 Expandující - pomalu 
narůstající změny. 

Strategie následování - změ-
ny založené na vlastních  

zkušenostech. 

Zaměření na efektivitu 
- adaptace na změny. 

3 Měnící se - rychle  
narůstající změny. 

Vytváření předpovědí - od-
had změn založený  

na stávajících změnách. 

Zaměření na trhy  
- hledání známých 

změn. 

4 Nespojité - nespojité,  
ale předpověditelné. 

Podnikatelské - na základě 
zkoumaných příležitostí  

soustavné zavádění nových 
strategií. 

Zaměření na okolí  
- hledání nových, ale 
souvisejících zněn. 

5 Překvapivé - nespojité  
a nepředpověditelné 

Kreativní strategie - soustav-
né zavádění nových a kreativ-

ních strategií. 

Vytváření okolního 
prostředí - hledání 
novátorských změn. 

 (Zdroj: DĚDINA, J. Management a moderní organizování firmy. 2007 s. 27) 

 

U nadnárodních společností některé firmy upřednostňují nadvládu kultury, ze které fir-

ma vznikla. U nás jde například o Japonské nebo Korejské firmy. Riziko tohoto přístupu 

je dominance specifické národní kultury a problém pracovníků se identifikovat s touto 

kulturou. Tento přístup může vyústit ke vzniku subkultur nebo narušení organizačního 

klimatu.27 

2.5 Formování organizační kultury 

Jakubíková uvádí: „Podniková kultura je ovlivněna kulturou společnosti, kulturou regi-

onální, podnikatelskou kulturou, kulturou odvětví, podnikovými subkulturami, kulturou 

                                                 
27 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 29 
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vrcholového managementu a také procesy probíhajícími vně i uvnitř samotného podni-

ku.“28 

Obrázek 4 Východiska formování organizační kultury 

 
(Zdroj: ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 30) 

 

Podnikovou kulturu formulují čtyři nesouměrné subjekty, které pochází z odlišných 

vrstev ekonomického chování. Těmito subjekty jsou společnost, velký a střední ma-

nagement, vlastníci a zakladatelé firem, drobní a střední soukromí podnikatelé. 

 

Širší kultura ovlivňuje organizační kulturu ve dvou smyslech: 

� různé společnosti mají mnoho odlišností ve vstupních bariérách v oblasti podni-

kové kultury, 

� kodexy přijatého chování jsou převzaty z širší kultury a nejsou s ní v rozporu. 

 

Podnikatelskou kulturu také ovlivňuje mravní kultura podnikatelů, která by měla být 

výrazem poctivosti při všech jednáních v podniku i navenek, respektováním zájmů o 

                                                 
28 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 30 
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rozvoj podniku a vynecháváním vedlejších aktivit a sebeobohacování na úkor podniku 

nebo spolupracovníků. 

Mravní a morální zřetel organizační kultury je spojen s managementem firmy. Manažeři 

se musí chovat tak, aby byli příkladem pro své zaměstnance ať pozitivním či negativ-

ním. Vše, co manažeři sdělují svému okolí, ať partnerům, investorům, tisku, zákazní-

kům, zaměstnancům atd., se odráží v organizaci, a tak tedy spoluutváří organizační kul-

turu. Management podporuje organizační kulturu personálním výběrem, socializací 

a akcemi vrcholového vedení. 

 

Dobrá organizační kultura je účinným nástrojem organizačního managementu. Dobře 

řízená firma svoji organizační kulturu využívá jako nenápadný, ale velmi účinný a efek-

tivní nástroj vedení. 

 

Podniková kultura, jako každá kultura, není homogenní a obsahuje subkultury. Příklad 

subkultur: úseky, dílny, profese, různé divize, skupiny – sociální, národnostní, politické 

atd. 

 

V současnosti, kdy roste globalizace a změny v prostředí i v dělbě práce uvnitř podniků, 

je důležité sledovat vztahy mezi subkulturami. Pochopit subkultury a následně je koor-

dinovat znamená možnost eliminace konfliktních situací a dosažení cílů podniku. Špič-

kové podniky vedou jednání svých zaměstnanců k orientaci na uspokojení zákazníka 

a užívají tržně orientované strategické řízení. Toto řízení se nazývá marketingové říze-

ní.29 

2.6 Metody diagnostiky organizační kultury 

K získání přesných a spolehlivých informací, musí být nejprve provedena diagnostika 

organizační kultury, která se opírá o kvalitní metodologii. Pokud má diagnostika přinést 

informace potřebné k řešení problému, měla by být provedena kvalifikovaně a 

                                                 
29 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 30-35 
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s respektováním zákonitostí vědeckého výzkumu. Výzkumný projekt by měl zahrnovat 

tato důležitá rozhodnutí:30 

� volba a specifikace teoreticko-metodologických východisek (jaký bude zvolen 

přístup, teoretický koncept kultury, který jev bude analyzován a které prvky or-

ganizační kultury budou postihovány), 

� volba výzkumných metod (jaké metody při sběru dat budou použity), 

� vymezení jednotky analýzy (organizace jako celek, subjednotky organizace), 

volba zkoumaného souboru (velikost zkoumaného souboru, složení zkoumaného 

souboru, způsob výběru zkoumaných osob) a způsob zpracování dat. 

Uvedená rozhodnutí jsou velice důležitá, jelikož ovlivňují kvalitu získaných dat a přínos 

výzkumu pro řešení manažerského problému. Při zkoumání organizační kultury mohou 

být použity dva typy výzkumu - kvalitativní či kvantitativní31 

 

Na základě stanoveného cíle výzkumu, se rozhoduje, zda bude realizován kvalitativní 

nebo kvantitativní výzkum. Okruhy metod a technik kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu není možné přesně rozlišit, jelikož se mnohé, po určité modifikaci, využívají 

jak v jednom, tak ve druhém typu výzkumu. Každý z těchto typů výzkumu vyžaduje 

odlišný způsob práce výzkumníka. Kvantitativní a kvalitativní výzkumy se mohou pro-

línat v interpretaci, ale při zpracování informací je nelze kombinovat či doplňovat.32 

 

2.6.1 Kvantitativní metody výzkumu 

Kvantitativní výzkum lze realizovat tehdy, jde-li o jevy relativně jednoduché a do jisté 

míry poznané. Jednoduché znamená, že nejdou skryty smyslovému poznání, mají jed-

noznačný výraz a jsou dostatečně popsané jak ve struktuře, tak v dynamice. 33 

                                                 
30 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 98-99 

31 tamtéž s. 99 

32 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení.  2007 s. 722-725 

33 tamtéž s. 722-723 
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Tyto metody nevyužívají respondentův plný pohled na zkoumaný jev. Je zde omezení 

nabízenými otázkami a variantami odpovědí, které zvolil výzkumník. Nevýhodou je 

problém nalezení spolehlivých ukazatelů a výrazná redukce informací. Výhodou je 

snazší sběr dat, možnost využití více metod statické analýzy a možnost srovnávání (me-

zi organizacemi, odděleními apod.). 34 

 

Základními technikami sběru dat jsou pozorování a dotazování. Dotazování může být 

ústní (rozhovor) nebo písemné (dotazník). Na rozdíl od výzkumu kvalitativního se 

v kvantitativním výzkumu využívá metod ve standardizované podobě. Pro získání od-

povědí respondentů jsou využívány jednotné podněty a odpovědi jsou omezeny předem 

vybranými kategoriemi možností.35 

 

a) Dotazování  

Dotazování je založeno na komunikaci, podněty přichází ze strany výzkumníka a odpo-

vědi jsou reakcí na podněty. Nutno je mít na paměti, že odpovědi mohou být zkreslené 

z nedostatku znalostí odpovídajících, neschopností či neochotou odpovídat. 

V dotazování se zvyšuje věrohodnost výpovědí následujícími způsoby:36 

� dotazy by měly být orientovány na konkrétní a jednoduché skutečnosti, 

� takové dotazy, u kterých se dotazovaný nebude obávat, že jeho odpověď sníží 

jeho prestiž, 

� volí se dotazy na obdobné skutečnosti, kde by si měly být odpovědi blízké, 

� na první pohled patrný smysl dotazů by měl být jiný, než jaký je skutečný záměr 

výzkumu. 

 

                                                 
34 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 101 

35 tamtéž s. 104 

36 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení.  2007 s. 725-726 
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Dotazování ovlivňuje řada podmínek, např. vztah k předmětu dotazování, scénář rozho-

voru, prostředí, kde rozhovor probíhá a také osobností dotazovaného a tazatele. Základ-

ním stavebním kamenem pro dotazování v kvantitativních výzkumech je otázka.  

Používá se široký rejstřík různých typů otázek: 

� pokud otázky obsahují alternativy odpovědí se člení na uzavřené, otevřené a 

polootevřené, 

� podle toho, pokud má otázka skrytý nebo zjevný význam nepřímé a přímé, 

� dle funkce otázky v dotazníku se otázky dělí na instrumentální a meritorní .37 

 

Ústní dotazování (rozhovor) 

Pokud se sběr informací provádí pomocí strukturovaného rozhovoru je potřeba si při-

pravit otázky, které jsou respondentům kladeny jednotný způsobem. Osobní kontakt 

respondenta a tazatele je na jedné straně výhodou, jelikož tazatel může podněcovat od-

povědi respondenta a na druhé straně také nevýhodou, protože by chtěl respondent zů-

stat v anonymitě u tak citlivého tématu, jako je organizační kultura. Tento postup je 

nákladný a zdlouhavý. Výhodný je spíše pro polostrukturovaný a ne pro striktně struk-

turovaný rozhovor.38 

 

Písemné dotazování (dotazník) 

V posledních desetiletí byly vyvinuty desítky dotazníkových diagnostických nástrojů, 

které zjišťují obsah organizační kultury firem. Vzájemně se liší především volbou di-

menzí, na kterých jsou založeny, rovinou analýzy a mírou použitelnosti pro příslušné 

účely a typy organizací. Ashkanasy, Broadfoot a Falkus rozlišili a označily dvě základní 

kategorie metod na dotazníky typologické a dotazníky profilové. Profilové dotazníky 

rozčlenili na další podkategorie a to deskriptivní dotazníky, dotazníky zaměřené na zjiš-

                                                 
37 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení.  2007 s. 725-726 

38 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 104 



 

36 

 

ťování souladu a dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů efektivnosti. Níže je 

uvedena jejich bližší charakteristika:39 

� typologické dotazníky – prostřednictvím dotazníku se zjišťuje přítomnost či 

nepřítomnost příslušné soustavy znaků charakterizujících jednotlivé typy orga-

nizační kultury. Na základě přítomnosti daných znaků lze určit, které organizač-

ní kultuře je firma nejblíže. 

� profilové dotazníky – prostřednictvím otázek v dotazníku se zjišťuje míra vý-

skytu názorů, hodnot, chování apod., které odpovídá příslušným dimenzím. Pro 

každou dimenzi získané skóre, naznačuje pozici organizace na každé jednotlivé 

dimenzi. 

� deskriptivní dotazníky – jsou určeny k popisu obsahu organizační kultury, měří 

míru přítomnosti příslušných hodnot, norem apod. v organizaci. 

� profilové dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů efektivnosti – jsou 

zkonstruovány za účelem identifikace přítomnosti charakteristik organizační 

kultury, které podporují efektivnosti organizace. Zahrnuty jsou rysy organizační 

kultury, determinující míru motivovanosti a participace pracovníků organizace. 

� dotazníky zaměřené na zjišťování souladu – měří míru souladu mezi hodno-

tami, zastávanými managementem a zaměstnanci organizace, mezi hodnotami 

jedince a organizace atd.40 

b) Pozorování 

Pokud je použit ke sběru dat pozorování v kvantitativním výzkumu, tak si musí pozoro-

vatelé připravit záznamové archy s kategoriemi typů chování a jejich projevů, které se 

mohou objevit v organizaci. Jestliže nesledují pouze frekvenci určitých projevů, ale 

jejich úkolem je sledovat míru projevu určitých předem stanovených charakteristik, 

potřebují k tomu navíc příslušné škály s podrobnou instrukcí a příklady.41 

c) Experiment 

                                                 
39 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 105-108 

40 tamtéž s. 105-108 

41 tamtéž s. 104 
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Principem je, že se za kontrolovaných podmínek zasahuje do situace záměrnou změnou 

definovaných faktorů a zjišťují se změny v chování, případně další reakce lidí na tyto 

změny. Nevýhodou experimentu je náročnost na přípravu, na provedení a na správné 

vyhodnocení a zpracování. Nejvyšší míra kontroly je v laboratorním experimentu a 

nejmenší kontrolu podmínek dovolují přirozené experimenty.42 

2.6.2 Kvalitativní metody výzkumu 

Kvalitativní výzkumy se orientují na jedince a jejich zaměření je hlavně psychologické. 

Používají se především dotazovací techniky, které odhalují významy a smysly, které 

lidé sledují. Rozkrývají se jevy neznámé a nepopsané.43 

 

Respondenti odpovídají podle toho, co považují za relevantní, pohlížejí na realitu svým 

vlastním pohledem. Nevybírají si z omezeného počtu připravených variant otázek a od-

povědí. Informace získané těmito postupy jsou obsáhlé a detailní, lide zvenčí umožňují 

náhled do kultury organizace, což je předností těchto postupů. Nevýhodou je náročnost 

používání těchto metod, jak z hlediska sběru dat, zpracování tak i interpretace, jsou 

zdlouhavé, nákladné a malou možností srovnávání mezi organizacemi.44 

 

Metodami, které se užívají, v rámci kvalitativní diagnostiky organizační kultury jsou 

pozorování, individuální (hloubkový) rozhovor, skupinový rozhovor, analýza dokumen-

tů a metody projektivní. Níže jsou tyto metody charakterizovány:45 

d) Pozorování 

Pozorování může být realizováno bud jako pozorování zúčastněné, kdy se výzkumník 

účastní na každodenním životě lidí ve sledované organizaci, nebo jako pozorování ne-

zúčastněné, kdy pozoruje chování lidí v organizaci jako vnější pozorovatel (např. na-

                                                 
42 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení.  2007 s. 739-740 

43 tamtéž s. 744 

44 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 101 

45 tamtéž s. 102-103 
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vštěvuje pravidelně porady). Při zúčastněném pozorování si pozorovatel zaznamenává 

chronologicky vše, co sleduje. Při nezúčastněném využívá i technických pomůcek, např. 

magnetofon či videokamery. Audiozáznam a videozáznam je vhodný pro zamezení ztrá-

ty informací a možností analyzování více lidmi. 

 

e) Hloubkový rozhovor 

Jde o nestandardizovaný rozhovor, který se uskutečňuje na základě předem připravené-

ho schématu. Tazatel nemá připravené otázky, ale tematické bloky, klade volné otázky a 

pružně reaguje na situaci, aby stimuloval odpovědi dotazovaného. Problém je rozlišit 

individuální názory a sdílené názory. 

 

f) Skupinový rozhovor 

Zde je také předem připravený rámcový scénář s dotazy. Využívá se zde vzájemné in-

terakce a výměny názorů členů skupiny. Snadněji lze odlišit individuální a sdílené názo-

ry. Skupinový rozhovor bývá častěji využíván než rozhovor individuální, ale je náročný 

na organizaci, moderaci i na kvalitu záznamu. Analyzuje se nejen co bylo řečeno, ale 

také jak to bylo řečeno. 

 

g) Analýza dokumentů 

Analyzované dokumenty jsou různé záznamy, uchovávané v organizaci např. výroční 

zprávy atd. cílem analýzy může být získání určitých informací z dokumentů či může jít 

o hlubší analýzu spojenou s porozumění významu znaků identifikovaných 

v dokumentech.  

 

h) Projektivní metody 

Tyto metody jsou založeny na tom, že je respondentovi předložen podnět (obrázek, po-

pis situace, začátek věty, kterou je třeba dokončit…), který jej přinutí k interpretaci (ob-

rázku, situace, věty…), založené na jeho vlastním kulturním vnímáním. Aby metoda 
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přinesla kvalitní data, je třeba, aby podnět respondenta vedl k výpovědím, které pro dia-

gnózu potřebujeme, a aby mu zároveň poskytoval dostatečnou volnost k vlastní inter-

pretaci. 

 

Uplatnění kvalitativních metod diagnostiky organizační kultury je velmi náročné jak 

z pohledu realizace, tak analýzy a interpretace dat. Aby mohl člověk kvalitativní meto-

dy aplikovat, musí mít potřebné odborné znalosti, komunikační dovednosti, schopnosti 

navázat kontakt a vytvořit atmosféru a důvěru, která je potřebná. Spolehlivost výsledků 

lze zvýšit, že jsou využívána data různého charakteru, sběr dat provádí více pozorovate-

lů a analýzu dat více hodnotitelů.46 

 

2.7 Změna organizační kultury 

Formování kultury je dlouhodobým procesem sociálního učení. Schein definuje dva 

způsoby, jak toto učení probíhá, a to tzv. trauma modelu a model pozitivního posilová-

ní. V prvním způsobu traumatu modelu se členové organizace pod tlakem učí, jak se 

vyrovnávat s neznámým ohrožením. Ve druhém modelu pozitivního posilování se 

úspěšné přístupy a pozitivní zkušenosti postupně zakotvují a potom se stávají součástí 

podnikové kultury.47  

 

Změna organizační kultury musí přijít se shora dolů a v jejím rámci změny chování, 

hodnot atd. Je to vždy úkol linie, i když to někteří manažeři nechápou, děje se tomu 

podobně jako u personálního rozvoje, controllingu nebo marketingu. Organizační kultu-

ru nelze měnit během pár týdnů či měsíců. V dobře fungujících společnostech s vyspě-

lou kulturou jsou nové hodnoty přijímány řadu měsíců, naopak v kultuře, která je nezra-

lá se tomu děje i několik let.48 

                                                 
46 LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. Organizační kultura. 2004 s. 103 

47 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 43-44 

48 DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 2007 s. 228-229 
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V první fázi změny organizační kultury jde o kolektivní vykonávání činností, které vy-

plývají z intenzivních kontaktů a vzájemného působení mezi pracovníky. Impuls 

k přeměně zavedených vnitropodnikových zvyklostí obvykle poskytují výjimečné 

osobnosti podnikatelů nebo vlastníků tzv. otcové vlasti. Jako příklad můžu uvést Tomá-

še Baťu, který vybudoval své obuvnické impérium na osobité baťovské kultuře, jejíž 

principy jsou užívány dodnes. Např. vysoká jakost, investice do vzdělávání apod. Hod-

noty zakladatelů či vůdců mají obrovskou roli při formování organizační kultury. Také 

je důležité, aby tyto hodnoty a poselství přijali v dostatečné míře i zaměstnanci. 

 

Nabízí se otázka, zda podnikovou kulturu upravovat nebo ji zcela řídit. Objevují se pro-

tichůdné názory. Kulturalisté jsou toho názoru, že podnik je kulturou, která vzniká 

spontánně a nejde ji proto měnit. Na druhé straně tzv. kulturní inženýři se domnívají, že 

podnikovou kulturu lze relativně snadno měnit. Třetí názor zastává kompromis mezi 

dvěma předchozími stanovisky, tedy, že se podniková struktura dá v jisté míře řídit 

a měnit, ale ne rychle a naráz. A to pomocí eliminace negativních prvků a díky posilo-

vání pozitivních prvků. Optimální kultura vyžaduje jen posilování, žádné razantní zása-

hy nejsou třeba.49 

2.7.1 Okolnosti změny podnikové kultury 

Změna podnikové kultury je spojena s těmito okolnostmi: 

� stávající kultura neodpovídá změnám v podnikatelském prostředí, 

� rozpory mezi strategicky potřebnou kulturou a používanou podnikovou kulturou 

např. změna cílů, vize, poslání, 

� podnik přechází z jedné vývojové etapy do jiné, 

� změna postavení podniku na trhu, 

� změna velikosti podniku, 

� fúze nebo převzetí podniku, 

� změna v předmětu podnikání. 

                                                 
49 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 43-44 
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Před zahájením změny podnikové kultury je třeba: 

� analyzovat nynější podnikovou kulturu, 

� formulovat potřebnou podnikovou kulturu, 

� postavit k sobě vžitou podnikovou kulturu a strategicky potřebnou podnikovou 

kulturu a odhadnout možná rizika, 

� odhadnout rozsah změny. 

Změny organizační kultury souvisí s měnícím se vnějším prostředím. Manažeři fir-

my se snaží mít pod kontrolou vnější vlivy, a to např. konkurenci, změny technolo-

gií apod. 

 

Změna organizační kultury znamená: 

� Hlavní podstata změny je přejít od výchozího stavu k cílovému. Tzn., že před-

stavy a hodnoty, které mají zaměstnanci a které rozvíjejí, nejsou v souladu 

s představami a hodnotami, o které usiluje vedení podniku kvůli budoucí prospe-

ritě firmy. 

� Cílový stav nastává, když zaměstnanci sdílené hodnoty a přístupy se shodují 

s hodnotami a přístupy firmy ve jménu budoucí prosperity. 

� Dosažení cílového stavu znamená vybudování startovní pozice, péče o rozvoj, 

pěstování kultury a provádění dalších změn. 

 

2.7.2 Proces změny podnikové kultury 

Tento proces může být vyjádřen různými matematickými modely, E. E. Schein rozpra-

coval tříetapový model změny podnikové kultury podle Lewina. 

1. etapa – rozmrazení (zavedení postojů a zásad), 

2. etapa – zavedení změny (seznámení se s novými hodnotami, postoji, jednáním, 

osvojením v praxi), 

3. etapa – zamrazení (ustálení nového modelu pomocí podpůrných nástrojů) 
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Obrázek 5 Tříetapový model změny podnikové kultury podle Scheina 

 
(Zdroj: ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004. s. 46) 

 

Tyto a další popsané modely a metodiky změny organizační kultury jsou podobné. Za-

čnou s poznáním organizační kultury, utvoří vize a její změny a provádí určité zásahy 

do příslušné kultury.50 

*** 

Na závěr této kapitoly bych chtěla shrnout pár větami organizační kulturu. Neexistuje 

tedy všeobecná, jednotná definice tohoto pojmu. Jedná se o společenské přístupy, před-

stavy, normy a hodnoty sdílené ve firmě. Organizační kultura také zahrnuje usměrňová-

ní jednání, postojů, chování pracovníků prostřednictvím určitých symbolů a rituálů jako 

jsou např. loga, znaky, oblečení. Organizační kultura charakterizuje určitého ducha 

podniku, jeho vnitřní nepsaná pravidla, která ovlivňují chování a myšlení pracovníků, 

ale i celou atmosféru, která ve firmě probíhá. Je také důležitou součástí řídícího proce-

su. 

 

                                                 
50 ŠIGUT, Z. Organizační kultura a lidské zdroje. 2004 s. 43-46 
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2.8 Dvourozměrný datový soubor kvalitativních znaků51 

V této kapitole se pojednává o statistické analýze dvourozměrných datových souborů, 

které jsou získány ze základních souborů, na jejichž prvcích měříme dva znaky X a Y, 

které jsou složkami náhodného vektoru (X,Y). Podkapitoly 2.8.1 a 2.8.2 se zabývají 

dvourozměrnými datovými soubory kvalitativních znaků. 

2.8.1 Znázornění dat 

Před číselným zpracováním prvků datového souboru je vhodné data graficky znázornit 

do souřadnicového grafu, např. na milimetrový papír či v programu v počítači. Dvojici 

hodnot (xi,yi) odpovídá bod grafu, který se nazývá korelační diagram. Pomocí kore-

lačního diagramu lze získat představu o společném rozdělení obou proměnných. Tedy, 

zda mezi nimi existuje funkční závislost, jsou na sobě nezávislé, zda je mezi proměn-

nými silnější či volnější vztah – proměnné jsou korelované. 

 

Korelované proměnné značí, že hodnoty jedné proměnné mají tendenci se vyskytovat 

společně s určitými hodnotami druhé proměnné. Tato tendence může sahat od neexis-

tence korelace, tzn., že všechny hodnoty jedné proměnné se vyskytují stejně pravděpo-

dobně, s každou hodnotou druhé proměnné, až po absolutní korelaci, tzn., že pro danou 

hodnotu jedné proměnné se vyskytuje právě jedna hodnota druhé proměnné, jde tedy o 

funkční závislost. 

 

Na obrázku 6 a) není mezi složkami X a Y patrná žádná vazba. Na obrázku 6 b) je vaz-

ba spíše střední, a to taková, že s růstem hodnot X lze očekávat růst hodnot Y. Na ob-

rázku 6 c) je zřejmá silná vazba mezi hodnotami X a Y, při čemž s růstem hodnot X 

hodnoty Y klesají. 

 

                                                 
51 KROPÁČ, J. Statistika B. 2007. s. 56-60 



 

44 

 

Obrázek 6 Příklady korelace mezi složkami náhodného vektoru (X,Y) 

 
Zdroj: KROPÁČ, J. Statistika B. 2007. s. 57 

 

Velikost vazby složek X a Y se vyjádří za pomocí koeficientu korelace. Před jeho pou-

žitím je nutný kvalitativní rozbor zkoumaného datového souboru, jelikož nemá smysl 

měřit korelaci tam, kde na základě logické úvahy nemůže existovat. 

 

2.8.2 Výpočet charakteristik 

Pokud chceme číselně zpracovat datový soubor, z dvojic (xi,yi), kde i = 1,2,…, n, 

nejdříve vypočteme charakteristiky náhodných veličin X a Y. Tedy výběrové průměry  

a výběrové rozptyly. Vypočteme je pomocí vzorců: 

 

� výběrový průměr 

 

 

� výběrový rozptyl 

 

 

� výběrová směrodatná odchylka 
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Získané hodnoty z těchto charakteristik slouží jako bodové odhady charakteristik ná-

hodných veličin X a Y v základním souboru.  

 

Charakteristiky, které popisují vzájemnou lineární vazbu mezi složkami (X,Y) v dato-

vém souboru jsou výběrová kovariance a výběrový koeficient korelace viz níže. 

 

� výběrová kovariance 

 

� výběrový koeficient korelace 

 

Za předpokladu když se výběrová kovariance rovná nule – X a Y jsou nekorelované, 

tzn., že mezi nimi není lineární závislost, viz obrázek 6 a). Může zde však existovat 

závislost jiného typu. 

 

Když je výběrová kovariance různá od nuly – X a Y jsou korelované, tzn., že mezi nimi 

existuje lineární vazba, viz obrázek 6 b) c). Výběrová kovariance není normovaná, proto 

pomocí ní nelze určit velikost této lineární vazby. Tato vazba se určí pomocí výběrové-

ho koeficientu korelace, který se označuje rXY. 

 

Nejdůležitější vlastnosti výběrového koeficientu korelace jsou: 

� je bezrozměrný a nezáleží na pořadí náhodných veličin X a Y, tj. rXY. = rXY, 

� je normován a v absolutní hodnotě nepřevýší číslo 1, tj. │ rXY│≤ 1, 

� když je výběrový koeficient korelace roven nule, pak se říká, že náhodné veliči-

ny X a Y v datovém souboru jsou nekorelované,  

� pokud provedeme lineární transformaci s některou z náhodných veličin Y resp. 

Y, pak se absolutní hodnota koeficientu korelace nezmění, 

� pokud je výběrový koeficient korelace kladný (záporný), pak říkáme, že náhod-

né veličiny X a Y jsou kladně (záporně) korelovány. Tzn., že pro větší hodnoty 
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jedné náhodné veličiny se dají očekávat větší (menší) hodnoty druhé náhodné 

veličiny. 

 

Podle velikosti absolutní hodnoty koeficientu korelace se uvede slovní vyjádření závis-

losti mezi náhodnými veličinami X a Y. Říká se, že tato závislost je: 

� Přesně lineární s pravděpodobností rovnou 1, když │ rXY│= 1, 

� Velmi silná, když │ rXY│je blízké k jedné viz obrázek 6 c), 

� Průměrná, když │ rXY│je blízký k jedné polovině viz obrázek 6 b), 

� Velmi slabá, když │ rXY│je blízký k nule viz obrázek 6 a). 

 

Pro posouzení, zda jsme oprávněni použít výběrový koeficient korelace, se musí zakres-

lit do korelačního diagramu „od oka“ křivku, kolem níž jsou data seskupena. Pokud se 

tato křivka lze považovat za přímku, podává výběrový koeficient korelace relevantní 

informaci o vzájemné lineární vazbě mezi zkoumanými znaky v datovém souboru. 
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3 Analytická část 

V analytické části představím společnost Cestovní kancelář Novalja, uvedu její základní 

identifikační údaje a předmět podnikání. Pomocí dotazníkového šetření provedu analý-

zu současné situace. Podle výsledků z dotazníků určím, která místa jsou problémová, 

a těm navrhnu možná řešení.  

3.1 Identifika ční údaje společnosti 

Název společnosti:  Cestovní kancelář Novalja 

Sídlo společnosti:  Starobrněnská 3,  

 602 00 Brno (dveře č. 505, 4. patro) 

Webové stránky:  www.novalja.cz, www.novalja.sk  

Email:  info@novalja.cz, prodej@novalja.cz  

Otvírací doba:  Po – Pá 9:00 – 17:0052 

 

Obrázek 7 Logo CK Novalja 

 
(Zdroj: JANA a RADYNACESTU.CZ. CK Novalja. radynacestu.cz [online].) 

 

                                                 
52 NOVALJA. Kontakt. [online]. 
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3.1.1 Živnostenská oprávnění 

Typ podnikatele:  Fyzická osoba 

Předmět podnikání 1:  Provozování cestovní kanceláře 

Druh živnosti:  Koncesovaná 

Předmět podnikání 2:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti:  Velkoobchod a maloobchod, fotografické služby 

Druh živnosti:  Ohlašovací volná 

Doba platnosti u obou živnostenských oprávnění je uzavřena na dobu neurčitou.53 

 

Sídlo CK Novalja se nachází mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím nedaleko 

centra Brna. Je důležité vědět, že vchod do budovy je z ulice Peroutkova č. 2, nachází se 

20m nad restaurací Špalíček. 

 

Pro klienty s motorovými vozidly je CK Novalja bohužel špatně dostupná, parkování je 

zde problematické.  Ale naopak je sem velmi dobré tramvajové spojení. Klienti mohou 

využít například tramvaj číslo 4, která jede z hlavního nádraží a staví na zastávce Zelný 

trh, kde vystoupí a pěšky půjdou nahoru přibližně 500 m přes Zelný trh. Nebo mohou 

klienti využít tramvaje č. 12 a 13, které jedou z hlavního nádraží a vystoupit na Ši-

lingrově náměstí, od této zastávky se kancelář nachází cca 200 m. 

                                                 
53 RZP. Vyhledávání subjektu. [online]  
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Obrázek 8 Sídlo CK Novalja 

 
(Zdroj: NOVALJA. Kontakt. [online]) 

3.1.2 Předmět podnikání a produkty CK Novalja 

CK Novalja se zabývá prodejem letních zájezdů do Chorvatska a nabízí vybrané apart-

mány v této zemi od roku 1999. Nezaměřuje se pouze na české klienty, ale i na sloven-

ské. Její hlavní činnost se tedy odehrává převážně od jara do podzimu, kdy je o tyto 

typy zájezdů největší poptávka. Kromě prodeje zájezdů také nabízí a organizuje fakulta-

tivní výlety ve vybraných destinacích, a zajišťují autobusovou dopravu. Mohlo by se 

zdát, že když je tato cestovní kancelář zaměřena pouze na letní dovolené, že v zimě ne-

provozuje svoji činnost. Opak je pravdou. Níže je vše popsáno. 

 

V zimních měsících, od podzimu do jara, majitel CK Novalja organizuje pro své za-

městnance povinné služební cesty do Chorvatska. Tyto služební cesty mají za cíl zdo-

konalení jejich znalostí o dané oblasti a tím poskytovat klientům lepší informace o kon-

krétní destinaci, domech (apartmánech). Což také může vést ke zvýšení prodeje zá-

jezdů. Majitel na těchto služebních cestách, které absolvuje se svými zaměstnanci, vyu-

žívá svých fotografických zkušeností a fotí si vybraná místa a apartmány sám. Následně 

zaměstnanci provádějí administraci webových stránek. Tzn., že fotky pořízené majite-

lem upravují ve photoshopu a umisťují je na webové stránky cestovní kanceláře. Dále 

na novou sezonu vytvářejí nové ceníky, nejen k novým ale i starším nabídkám destinací 
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a apartmánů. Jelikož se neustále mění různé podmínky smluv, majitelé domů mění ce-

ny, neustále se pohybuje kurz eura, který je důležitý pro fakturaci CK Novalja  

i z důvodu přepočtu ceny za ubytování, jelikož klienti platí polovinu ceny za ubytování 

na místě. 

 

CK Novalja nabízí dva typy základních produktů, a to vlastní produkty a produkty ji-

ných cestovních kanceláří.  

 

Vlastními produkty CK Novalja se rozumí zaměření se výhradně na výjezdový cestovní 

ruch, a to na pobytové zájezdy do Chorvatska, především na ostrov Pag. Dopravu na 

místo určení cestovní kancelář zajišťuje autobusem, nebo se klienti dopravují po vlastní 

ose.  Autobusová doprava je zajišťována ve spolupráci s cestovní kanceláří Čestyl sídlí-

cí v Brně. Cestovní kancelář nabízí ubytování na atraktivních místech po celém ostrově 

Pag v osvědčených apartmánových domech. Další možnost ubytování je např. 

v letoviscích Primošten, Biograd na Moru, Vodice, Brela, Gradac, Mimice atd. 

 

S CK Novalja je možno navštívit i jiné destinace, kam se uskutečňuje výjezdový ces-

tovní ruch, a to tzv. provizním prodejem. Na základě mandátních či provizních smluv 

uzavře cestovní kancelář dohodu s jinou cestovní kanceláří o provizním prodeji.54 

 

3.1.3 Obchodní a personální politika 

Prioritou CK Novalja je zvyšování kvalifikace zaměstnanců, delegátů a spolupracují-

cích cestovních agentur a zvyšování kvality prodeje. Kromě vlastní provozovny, kde 

realizuje hlavní prodej, spolupracuje cestovní kancelář na základě mandátních smluv 

i s ostatními cestovními kancelářemi a agenturami. V současnosti se obchodní politika 

zaměřuje především na prodej pomocí internetových stránek. Internet je v současnosti 

dominantním faktorem při prodeji produktů CK Novalja. Tento typ prodeje je rozhodu-

jícím prvkem při vytváření nabídky CK Novalja. Díky prodeji přes internet může ces-

                                                 
54 KOUTENSKÁ, L. Marketingové strategie malých cestovních kanceláří. 2008. s. 35-36 
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tovní kancelář ukázat klientům mnohem více ze své nabídky. Především se jedná o vel-

ké množství fotografií, které jsou uvedeny ke každému typu ubytování. Díky internetu 

je možné uskutečnit slogan: „Jen s námi víte, kam jedete“. 

 

V CK Novalja je hlavním cílem personální politiky zajistit kvalifikované zaměstnance 

v oblasti cestovního ruchu a v oblastech, které s ním souvisí např. odvody DPH, odvody 

sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance i podnikatele, vedení daňové eviden-

ce u cestovních kanceláří atd. I když má CK Novalja pouze dva stálé zaměstnance, sna-

ží se vytvářet co nejlepší pracovní podmínky tak, aby zaměstnanec dokázal maximálně 

uspokojit přání svého klienta, a to při osobním setkání, telefonicky či elektronicky. Za-

městnanci také spoluvytváří cestovní kancelář, do které se budou klienti rádi vracet. 

Znalost vlastního produktu je bezpodmínečnou základní dovedností zaměstnance. Dále 

musí znát také produkty jiných cestovních kanceláří, které prodávají. Tyto znalosti by 

měly být na takové úrovni, že klient odcházející z cestovní kanceláře má pocit, že jeho 

otázky byly dostatečně a uspokojivě zodpovězeny. Jedná se o stálé rozvíjení se a vzdě-

lávání se v této oblasti, jelikož nejen CK Novalja, ale i ostatní cestovní kanceláře stále 

rozvíjejí a rozšiřují své produkty na trhu cestovního ruchu a vzájemně si konkurují.55 

3.1.4 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti se skládá: 

 

Majitel, jednatel společnosti 

• řídí a jedná jménem společnosti, 

• zajišťuje nové domy v Chorvatsku, zajišťuje fotografické služby pro cestov-

ní kancelář Novalja, 

• zajišťuje rezervace u majitelů apartmánů v Chorvatsku, které si klient zadá  

v rezervačním systému či přímo v kanceláři CK Novalja. 

 

Zaměstnanec (prodej, účetní) 

                                                 
55 KOUTENSKÁ, L. Marketingové strategie malých cestovních kanceláří. 2008. s. 36-38 
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• zabývá se prodejem zájezdů do Chorvatska a komunikací s klienty, 

• provádí fakturaci a zpracovává účetnictví, 

• spravuje FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb. 

 

Zaměstnanec (prodej) 

• provádí prodej zájezdů do Chorvatska a komunikuje s klienty. 

 

Zaměstnanec (delegát) 

• je najímán vždy na sezonu od května do září, 

• zajišťuje přepravu klientů od autobusu do apartmánových domů a zpět, 

• řeší neočekávané situace (např. zdravotní potíže, problémy s autem atd.), 

• poskytuje základní informace o místě, možnostech individuálního programu, 

o fakultativních výletech, 

• může nabízet, zajišťovat a doprovázet vybrané fakultativní výlety. 

 

 

Obrázek 9 Organizační struktura CK Novalja 

 
(Zdroj: autorka) 
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3.2 Informa ční technologie užívané ve společnosti  

Informační toky jsou ve společnosti vzhledem k její velikosti zajišťovány díky dobré 

komunikaci mezi zaměstnanci a za pomocí e-mailů a telefonů. Za důležitý informační 

zdroj je ve společnosti považován internet, jehož pomocí společnost získává potřebné 

informace, např. aktuální kurzy měn.  Především pak jej využívá ke komunikaci se 

svými klienty prostřednictvím e-mailů. Svým stávajícím i potencionálním klientům na-

bízí náhled na své webové stránky, které průběžně aktualizuje.  

 

3.2.1 Hardware a software 

Cestovní kancelář má k dispozici čtyři stolní počítače. Na dvou z nich je nainstalován 

operační systém Windows 7 a na dvou Windows XP. Při práci zaměstnanci používají 

kancelářský software Microsoft Office 2003 a 2010, zejména Word, Excel, Outlook, 

Adobe Photoshop CS 4 verze 11.0.2. Všechny počítače jsou připojeny k jedné síťové 

multifunkční tiskárně se skenerem Minolta Magicolor 1680 MF.  Pro online rezervaci 

zájezdů využívá CK Novalja rezervační systém pro cestovní kanceláře STOVKA, tento 

systém je podrobněji vysvětlen v kapitole 3.3.2. 

 

Pro zpracování daňové evidence užívá CK Novalja ekonomický software Účto 2000, 

v tomto programu zpracovávají vše, co se týká financování. Co se týká internetových 

prohlížečů, nejvíce používají Explorer 9 a Mozilla Thunderbird. K ochraně dat používá 

NOD 32 z produkce společnosti ESET s.r.o. 

 

3.2.2 STOVKA – rezervační systém pro cestovní kanceláře 

STOVKA je rezervační systém, ale také komplexní software, který pokrývá veškeré 

klíčové potřeby cestovní kanceláře. K funkcím STOVKY patří: 

• rezervační systém, 

• ekonomický systém, 

• podpora prodeje, 
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• www stránky + online objednávka, 

• napojení na jiné systémy, 

• manažerské funkce, 

• bezpečnost. 

 

Rezervační systém se využívá pro tvorbu zájezdů, kalkulaci cen, rezervaci, dopravu 

a komunikaci s klientem.  

 

Základem při definici zájezdu je ubytovací zařízení, k němuž je možné přiřadit i druhy 

pokojů. U každého pokoje si CK může určit pohyblivou kapacitu v čase. Pokoje je 

možné si rezervovat, ale před závazným objednáním klientem je třeba provést prověření 

kapacity a její objednání u majitele ubytovacího zařízení. Ke každému ubytovacímu 

zařízení se následně nadefinuje zájezd a ceny. Ceny mohou být stanoveny za pokoj, za 

osobu, za neobsazené lůžko, dětské ceny, ceny za pokoj závislé na počtu ubytovaných 

osob, ceny za osobu závislé na počtu osob v pokoji. Rezervační systém eviduje i kalku-

laci cen a je možné zpětně určit rentabilitu zájezdů. Všechny rezervace se evidují včetně 

stornovaných, aby se kdykoli mohlo k danému případu vrátit. Součástí je také plánování 

tras autobusů, usazování klientů do autobusů a letadel. S tím souvisí sestavy pro řidiče 

a delegáty. Tiskové sestavy včetně cestovní smlouvy, voucheru, faktur a pokynů k od-

jezdu je možno zasílat v PDF formátu automaticky ze systému elektronicky. Pro každou 

CK je možno připravit sestavy na míru po stránce designu i obsahu.  

 

Ekonomický systém nabízí možnosti fakturace, pokladny, dodavatelské faktury a napo-

jení na účetní systém. Fakturace má vysokou variabilitu, počítá s tím, že k jedné rezer-

vaci může být více faktur a že příjemcem faktury může být libovolná osoba či společ-

nost bez ohledu na objednavatele zájezdu. Ve STOVCE je možné generovat zálohové 

faktury, daňové faktury, dobropisy, tiskne automaticky příjmové doklady k hotovostním 

platbám a eviduje, zda bylo zaplaceno na účet nebo do pokladny. Pokladna eviduje 

platby dle přihlášeného uživatele do konkrétní pokladny. STOVKA eviduje dodavatel-

ské faktury, díky tomu CK nezapomene dodavateli uhradit jeho fakturu, protože ji sys-

tém na nutnost včasné platby upozorní. STOVKA je připravena k napojení na účetní 
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softwary, je možné exportovat faktury, pohyby v pokladně, importovat pohyby v bance 

a automaticky párovat tyto platby s rezervacemi. 

 

STOVKA není jen evidenčním systémem, ale přináší CK i podporu prodeje. 

V databázi klientů je možné sledovat jejich historii rezervací, kam rádi jezdí na dovole-

né, kolik peněz v CK nechají. Díky tomu můžeme klienty segmentovat a zacílit na ně 

konkrétní nabídky. Ve STOVCE jsou evidováni také obchodní partneři, které můžeme 

stejně segmentovat jako klienty. Obsahuje dále systém na hromadné odesílání e-mailů 

s možností mít graficky předpřipravenou šablonu a během pár minut oslovit klienty či 

obchodní partnery. 

 

Jedním z modulů STOVKY jsou i vlastní webové stránky, tento modul prošel v roce 

2010 optimalizací www stránek pro internetové vyhledávače. STOVKA a www stránky 

sdílejí jednu databázi a díky tomu je možné udělat rezervaci zájezdu na stránkách CK. 

Cena bude přesně vypočítána a rezervace bude moci být provedena jen tam, kde je vol-

no. Je zajištěna blokace pokoje v systému a nehrozí, že by kapacitu prodal případně 

ještě operátor na přepážce. Pokud se klient rozhodne zaplatit kreditní kartou, je mu to 

umožněno a rezervace se změní do stavu „objednáno“.  Klient si následně může vytisk-

nout fakturu, cestovní smlouvu, voucher a cestovat na dovolenou bez osobního kontaktu 

s CK. WWW stránky generované ze STOVKY zajišťují požadavky kvalitně vytvořené-

ho webu s ohledem na optimalizaci pro internetové vyhledávače. Tímto řešením není 

sice možné zajistit první pozice na velice frekventovaná slova jako je Chorvatsko, dovo-

lená Chorvatsko atd., ale pokud někdo na internetu hledá konkrétní pobytové místo, 

nebo hotel, pak jsou stránky CK, které mají STOVKU, ve výsledcích hledání na před-

ních pozicích. 

 

Napojení na jiné systémy zahrnuje propojení s online internetovými cestovními agen-

turami a výše zmíněné ekonomické systémy a online platby. Propojení s online interne-

tovými cestovními agenturami umožňuje také online ověřování kapacit. Tento systém je 

zprovozněn např. v INVIA.cz, CeSys.  Tyto systémy při zobrazování zájezdů cestov-
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ních kanceláří dokážou návštěvníkovi poskytnout aktuální informace o obsazenosti ka-

pacit.  

 

Pro manažerské funkce má STOVKA také přínos, a to díky přehledu o vyprodaných 

kapacitách, o ziskovosti hotelů, lokalit a tak pomáhá správně se rozhodnout a argumen-

tovat dodavatelům služeb pro další sezony.  

 

Bezpečnost a garance dostupnosti je stejně důležitá jak pro CK, tak pro systém 

STOVKA. Všechna data jsou dostatečně zálohována na několika serverech ve společ-

nosti STOVKA SOFTWARE. Servery jsou umístěny na páteřní síti internetu a přístup 

k němu mají jen oprávněné osoby z firmy a server je neustále pod kamerovým systé-

mem. Ve společnosti se data zálohují každých dvacet čtyři hodin a databáze dvakrát 

denně. Jelikož jsou na serverech umístěna i data České podnikatelské pojišťovny a Pen-

zijního fondu České pojišťovny, nemohou si dovolit únik dat a ani se to za posledních 

třináct let nestalo. Garance dostupnosti znamená, že funkčnost webu je zajištěna 

z 99,9 %, jakákoliv údržba serverů se totiž provádí v noci.56 

 

Obrázek 10 Schéma STOVKY 

 
(Zdroj: STOVKA. Funkce. [online].) 

 

                                                 
56 STOVKA. Funkce. [online]  
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3.3 Analýza organizační kultury CK Novalja 

V této části se zaměřím na analýzu organizační kultury CK Novalja z pohledu zaměst-

nanců a především z pohledů klientů. 

 

3.3.1 Analýza z pohledu zaměstnanců CK Novalja 

Pro tuto analýzu jsem si zvolila způsob nestrukturalizovaného rozhovoru s jednotlivými 

zaměstnanci CK Novalja. Pro analýzu z pohledu zaměstnanců mi tento způsob přišel 

nejvhodnější, jelikož se jedná o malou společnost, která zaměstnává čtyři zaměstnance, 

včetně majitele a jeden delegát zaměstnávaný na hlavní sezónu.  

 

Rozhovory byly vedeny s majitelem a se dvěma zaměstnankyněmi cestovní kanceláře. 

Rozhovory byly prováděny dle potřeby získání požadovaných informací, které byly 

posléze zformulovány do následujícího textu. 

 

Z rozhovorů, které jsem vedla s jednotlivými zaměstnanci ve společnosti, jsem zjistila 

následující fakta. Nikdo ze zaměstnanců nebyl s ničím výrazně nespokojen. Vybavení 

kanceláří jim vyhovuje jak z pohledu komfortu, tak i z technického.  

 

Jedinou nevýhodou je nadměrné teplo v kancelářích v letních měsících. Atmosféru ve 

společnosti bych definovala na základě odpovědí jako přátelskou či rodinnou. Komuni-

kace v organizaci probíhá následovně. Na jakýkoli návrh, který vedoucí CK Novalja 

pošle podřízeným do mailu či sdělí ústně, očekává reakce, námitky, názory a návrhy. 

Vedoucí případné návrhy a názory zhodnotí, doplní, probíhá diskuse a dohodnutý ko-

nečný stav je nakonec výsledkem práce všech pracovníků. Pracovníkům tento způsob 

spolupráce naprosto vyhovuje. Jsou spokojeni a nebojí se nadřízenému sdělit svoje ná-

zory či námitky.  

 

Se svým ohodnocením a možností zahraničních služebních cest jsou zaměstnanci také 

spokojeni. Zahraniční služební cesty jim pomáhají k průběžnému zlepšování svých zna-

lostí a nabývání zkušeností, které pak přispějí k lepšímu poskytování informací o služ-
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bách klientům. Motivující je pro zaměstnance fakt, že je práce baví, mají možnost po-

znávat místa, která nabízejí klientům, vztahy s kolegy, dále je to mzda a odměny, které 

dostávají za dobře odvedenou práci. Naopak je pro zaměstnance demotivující stres při 

jednání s arogantními klienty v případě, že vznikne chyba na straně zaměstnance. 

Z rozhovorů také vyplynulo, že jsou zaměstnanci velice loajální k CK Novalja. 

 

3.3.2 Analýza z pohledu klientů CK Novalja 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění současného stavu organizační kultury CK 

Novalja a na základě zjištěných nedostatků navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zlep-

šení. Byla zvolena metoda písemného dotazování, která byla zrealizována pomocí pře-

dem připraveného dotazníku - viz příloha č.1. Tento dotazník byl vytvořen přesně pro 

klienty společnosti, kteří již několikrát využili služeb této cestovní kanceláře. Pro vý-

zkum organizační kultury z pohledu klientů považuji tuto metodu za velmi efektivní.  

 

3.3.3 Cíl dotazníkového šetření 

Cílem dotazníku bylo zjistit současný stav organizační kultury CK Novalja a to zda jsou 

klienti spokojeni se službami, pracovním prostředím, komunikací a poskytovanými in-

formacemi ze strany zaměstnanců společnosti. A na základě získaných informací zpra-

covat návrhy na její zlepšení. 

 

3.3.4 Vymezení výzkumného vzorku 

Jediným kritériem pro výběr respondentů bylo zaměření se na klienty, kteří s CK No-

valja strávili alespoň jedenkrát dovolenou v Chorvatsku, šlo tedy o segment stálých kli-

entů. Otázky v dotazníku byly krátké a výstižné, byly sestaveny tak, aby bylo dosaženo 

cíle dotazníku. 
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3.3.5 Metodika 

Před začátkem vyplňování dotazníku byli respondenti seznámeni s účelem, cílem a způ-

sobem vyplňování - viz příloha č. 1. Pro vyšší vypovídací schopnost jsem zvolila ano-

nymní dotazník. Výsledky jejich odpovědí se nedostaly přímo do cestovní kanceláře, ale 

jen mně ke zpracování. Proto se respondenti nemuseli obávat odpovědět záporně. Vý-

sledky budou sděleny cestovní kanceláři až po zpracování odpovědí. 

 

Dotazník je tvořen dvaceti dvěma otázkami. Z toho jsou tři otázky demografického cha-

rakteru a zbylých devatenáct otázek vymezuje organizační kulturu, viz příloha č. 1. Při 

sestavování těchto otázek jsem spolupracovala s majitelem cestovní kanceláře, aby byly 

sestaveny správně a umožnily mi získat potřebné informace o dané oblasti. 

 

3.3.6 Průběh dotazování 

Dotazníkové šetření probíhalo po dobu dvou týdnů. Dotazovaným respondentům byl 

anonymní dotazník poslán e-mailem, formou odkazu na stránky www.vyplto.cz, kde byl 

dotazník vyvěšen. Jelikož má CK Novalja online rezervační systém, většina klientů vy-

užívá právě online komunikaci a tento systém spíše, než osobní kontakt. Proto jsem 

předpokládala, že by jim neměl dělat velký problém tento dotazník vyplnit online. 

 

Dotazník obsahuje většinu uzavřených otázek, na které respondent odpoví označením 

jedné možnosti odpovědi. V dotazníku jsou dále obsaženy otázky polozavřené, kde 

v případě záporné odpovědi je respondent požádán o upřesnění jeho názoru či důvodu 

nespokojenosti. Dále jsou v dotazníku uvedeny i dvě otevřené otázky - viz příloha č. 1. 

 

Návratnost dotazníků nebyla tak velká, jako při osobním písemném vyplňování, ale byla 

pro můj výzkum dostačující. Dotazník byl zaslán sto respondentům a vyplnilo jej pade-

sát devět respondentů. Dotazování tedy proběhlo, jak již bylo zmíněno, elektronickou 

poštou ve dnech 22. února až 8. března 2012.  Na začátku každého dotazníku byl re-

spondentům sdělen účel a cíl dotazování a způsob vyplnění. Na konci každého dotazní-

ku vyplňovaného na webu bylo uvedeno poděkování a dotazník byl uložen do systému 
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www.vyplnto.cz, 8. března při ukončení dotazování mi pak byla jednotlivá data poslána 

ke zpracování.  

 

3.3.7 Interpretace získaných dat 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zobrazeny v tabulce a grafech, popsány v textu a 

dále jsou shrnuty do tabulky absolutních četností, která je uvedená za grafy. 

 

Tabulka 3 Demografické rozdělení 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z dotazovaných respondentů, kterým byl dotazník zaslán, odpovědělo 34 žen a 25 

mužů. To ovšem neznamená, že s CK Novalja cestuje více žen než mužů. Z tohoto vý-

sledku můžeme pouze vydedukovat, že zástupci rodin, kteří vyplnili dotazník, byly ve 

většině ženy. Z čehož se dá také vysledovat, že s CK Novalja cestují hlavně rodiny 

s dětmi nebo skupiny klientů. 

 

Dále je z tabulky patné, že z dotazovaných respondentů, kteří cestují s CK Novalja, 

bydlí více než polovina v Brně a okolí, z toho 12 dalších (20 %) respondentů si 

z uvedených možností nevybrali, proto určili odpověď jiné, dalších 15 % pochází 

z města nad 10 000 obyvatel, 7 % z Prahy a jedna žena odpověděla, že pochází z města 
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nad 100 000 obyvatel. Z těchto odpovědí vyplývá, že CK Novalja má klienty nejen 

z Brněnska, ale i z Čech. 

 

Z průzkumu vyplývá, že s CK Novalja nejvíce cestují klienti středního věku. Z nichž 

největší podíl zaujímá skupina klientů ve věku 36-45 let, což je 34 % z celkového počtu 

dotazovaných (17 % žen a 17 % mužů). Další početnou skupinu klientů tvoří kategorie 

26-35 let, podílem téměř 28 % (22 % žen a 6 % mužů). Nejméně početnou skupinou, 

ale nikoli zanedbatelnou, je věková skupina 18-25 let. 

 

Graf 1 Četnosti odpovědí na otázku č. 4 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Snaha majitele cestovní kanceláře o zviditelnění CK na internetu, je zřejmě smysluplná 

a kampaň dobře realizovaná. Cílem vedení CK bylo, aby se na internetovém prohlížeči 

„seznam.cz“, při zadání příslušných klíčových slov, CK Novalja objevila na první stra-

ně v seznamu nabídek na dovolenou. Jako příklad můžeme uvést, že při zadání např. 
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dovolená Chorvatsko 2012 se CK Novalja objeví hned na druhém místě nabídky na 

dovolenou, nebo při zadání dovolená Chorvatsko 2012 apartmány, je CK Novalja také 

na druhém místě. Z průzkumu jasně vyplynulo, že 51 % (30 respondentů), se o CK do-

zvědělo přes internet. Z tohoto výsledku lze tedy učinit závěr, že umístění ve vyhledá-

vačích jsou pro CK Novalja velmi důležitá. V příloze č. 2 jsou vyobrazeny statistika 

hledanosti odkazu „dovolená Chorvatsko 2012“ za období 16. 1. 2012 až 9. 3. 2012.  

 

Tradiční „reklamou“ jsou pro CK spokojení zákazníci. Celých 31% se dozvědělo o této 

cestovní kanceláři od jiné osoby a 4% označila odpověď – „přes jinou cestovní kancelář 

či agenturu“. V grafu jsou také uvedeny odpovědi ostatních respondentů, kteří označili 

otázku – „jinak“ a napsali, od koho zjistili doporučení na CK Novalja. 

 

Graf 2 Četnosti odpovědí na otázku č. 5 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z grafu 5 je patrné, že klienti CK Novalja jsou velice spokojeni s jejich službami. Dále 

je zjevné, že klienti jsou cestovní kanceláři velice věrni a stále se k ní vracejí, což také 

vypovídá o kvalitě služeb. S nejmenším procentuálním podílem 12 % (7 respondentů) je 

odpověď 9 a více let, která je zobrazena zelenou výsečí v grafu. Odpověď „klientem 



 

63 

 

jsem 4 – 8 let“ označilo 41 % respondentů a největší zastoupení měla odpověď „1 – 3 

roky jsem klientem“. Označilo ji 28 respondentů, tedy procentuální podíl činí 47 %. 

 

Graf 3 Četnosti odpovědí na otázku č. 6 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Na šestou otázku respondenti odpovídali převážně kladně, tedy 54 % se jeví pracovní 

prostředí kanceláří velmi příjemné a vyhovující. Odpověď zobrazená v grafu žlutou 

výsečí je zastoupena respondenty, kteří nikdy nebyli v kancelářích osobně, ale využili 

rezervačního systému, telefonního či jiného komunikačního prostředku k využití služeb 

CK Novalja. Tuto odpověď zvolilo 36 % respondentů. Téměř 12% odpovědělo, že mají 

výhrady k pracovnímu prostředí. Svoje výhrady potom mohli uvést a popsat 

v následující otázce. 

 

U otázky č. 7, odpovídali jen ti respondenti, kteří označili v předchozí otázce zápornou 

odpověď. Čili zde měli uvést, jaké mají výhrady k pracovnímu prostředí. A zde jsou 

jednotlivé odpovědi: 

• špatně se hledá místo kanceláře v Brně, 

• nemohl jsem najít vchod, adresa je uvedena z jedné strany budovy, ale vchází se 

z druhé strany a to už je jiná ulice, 
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• horší orientace při vstupu do budovy, ponuře působící výtah a chodba, malý 

prostor působí poněkud přeplněně, 

• moc stísněné prostory, ale s tím se zřejmě nedá nic dělat, při vstupu do budovy 

na mě neudělal dobrý dojem zápach z cigaret, protože vrátný ve vstupní hale 

kouřil, ale můj dojem následně napravil přístup slečen v kanceláři, 

• starší kancelářská budova, kancelář se nachází v pátém patře, vylepšit uspořádá-

ní a vybavení kanceláře, 

• cestovní kancelář sídlí ve staré kancelářské budově, lokalita je dobrá jelikož se 

nachází v centru Brna, ale možná by se dala najít lépe vypadající budova. 

Výše uvedené připomínky a návrhy respondentů budou brány v potaz v návrhové části 

diplomové práce. 

 

Graf 4 Četnosti odpovědí na otázku č. 8 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z grafu je patrné, že nejraději dotazovaní respondenti komunikují s cestovní kanceláří e-

mailem, tento fakt převažuje nad osobním a telefonním stykem. E-mail označilo 53 %, 

osobní styk 34 % a telefon 13 % respondentů. Tyto odpovědi korespondují s tím, jak to 

ve skutečnosti chodí v praxi v této cestovní kanceláři. Mimo sezónu i v sezóně většina 

klientů komunikuje se zaměstnanci jinak, než osobním stykem. V sezóně sice více kli-
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entů osobně navštíví kanceláře, aby se poradili a dozvěděli se potřebné informace, ale 

většina zákazníků stále preferuje pohodlí e-mailu a telefonu. 

 

Graf 5 Četnosti odpovědí otázky č. 9 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z odpovědí i ze znázorněného grafu je patrné, že respondenti jsou téměř na 100% spo-

kojeni s poskytováním informací ze strany zaměstnanců cestovní kanceláře. Jeden re-

spondent ale odpověděl, že spokojen není a uvedl v 9. otázce následující: „pozdní zare-

agování na dotazy“. 
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Graf 6 Četnosti odpovědí na otázku č. 11 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Na otázku, který vyhledávač nejčastěji respondenti používají, vyšel nejlépe seznam, 

následně google a poslední byl centrum. Majitel a zároveň vedoucí CK Novalja preferu-

je vyhledávač seznam, jelikož většina českých klientů či potencionálních českých klien-

tů používá stále ještě více seznam a méně pak google. Soustředí se tedy větší pozornost 

na propagaci na seznamu než na googlu. Na seznamu se snaží, aby se jeho cestovní 

kancelář zobrazila při zadání klíčových slov (např. Chorvatsko dovolená 2012, dovole-

ná Chorvatsko 2012 apartmány…), na první straně nalezených nabídek, viz příloha č. 2 

statistika hledanosti dotazu „dovolená Chorvatsko 2012“. Tak se mohou potencionální 

klienti lépe dozvědět o samotné cestovní kanceláři a jejích nabízených zájezdech. Na 

googlu se prozatím zobrazuje CK Novalja při zadání výše zmíněných klíčových slov na 

první straně, ale až na devátém místě nabídek, anebo až na druhé straně nabídek.  

 

Tyto odpovědi bych propojila i s odpověďmi, které jsou vyobrazeny v grafu 4, na otáz-

ku 4: Jakým způsobem jste se o CK Novalja dozvěděl(a). Výše je zmíněno, že většina 

dotazovaných respondentů se o této cestovní kanceláři dozvěděla přes internet a tedy 

přes dva nejpoužívanější vyhledávače seznam a google, což je zřejmé z odpovědí na 

otázku č. 11. Proto si myslím, že propagaci na internetu má cestovní kancelář úspěšnou 
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a je třeba se zaměřit a vylepšit propagaci na google, aby byla ještě více vidět. Zbytek 

bude zmíněn v návrhové části. 

 

Graf 7 Četnosti odpovědí na otázku č. 12 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Respondentů, kteří jsou spokojeni s internetovými stránkami CK Novalja je 90% a zby-

lých 10% je nespokojeno. Nespokojení respondenti měli možnost odpovídat v otázce č. 

13, co se jim nelíbí, s čím mají problém. 

Odpovědi jsou následující: 

� nelíbí se mi barevné vyobrazení stránek, někdy ta všudypřítomná modrá splývá, 

chtělo by to oživit, přidat třeba oranžovou či žlutou jako slunce,  

� všimla jsem si, že Vám někde chybí deštník v logu na stránkách, který máte 

všude jinde na logu, 

� špatná orientace v nabídce, splývající barvy některých odkazů, 

� informace jsou dokonalé, horší je orientace v menu stránek, škoda absence fi-

remního loga - deštníku,  

� přehlednost nabídek. 
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Graf 8 Četnosti odpovědí v otázce č. 14 

 
(Zdroj: autorka) 

 

S nabídkou služeb je spokojeno 95% respondentů, což je zjevné i z grafu 11. Nespoko-

jení respondenti byli v tomto případě tři osoby. Tito respondenti měli možnost doplnit 

v otázce č. 14 letoviska či místa, která jim v nabídce chybí. 

Odpovědi jsou uvedeny níže: 

� Baška Voda, 

� Uvítala bych více ubytování na ostrovech, kde by byl klid a lidé a obchody 

daleko, 

� Ráda si dopřávám koupání bez plavek a mezi rodiny s dětmi to někdy nejde, 

uvítala bych nabídku s více nudistickými plážemi. 

 

Na otevřenou otázku č. 16, které služby nebo typy ubytování Vám v nabídce CK Noval-

ja chybí, odpovídali respondenti z různých úhlů pohledu. Níže jsem uvedla odpovědi, 

některé se opakovaly. 

 

Letoviska, zajímavá místa a služby: 

� letovisko sv. Filipa a Jakov, 

� nenašel jsem ubytování v Bašce Vodě, 
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� mohli byste zmínit fotbalový klub Zagreb, v evropském měřítku je to slavný 

klub s nádherným stadionem, fotbaloví nadšenci by to mohli uvítat,  

� cestou na dovolenou by se fotbaloví nadšenci mohli podívat na fotbalový 

stadion, 

� letecké zájezdy do Chorvatska, 

� chybí mi poznávací zájezdy, 

� bylo celkem příjemné, když si ještě před několika lety bylo možno objednat 

třeba půldenní výlet na Pag nebo do Novalji (nejezdíme vlastním autem), a 

docela bych tuto možnost opět uvítal, ale chápu, že to asi pro delegáta není 

jednoduché, 

� více klidných tichých letovisek, ideálně nějaké ostrovy - ubytování téměř na 

samotě, 

� na tuto otázku nemohu objektivně odpovědět, myslím si, že CK Novalja na-

bízí všechny typy ubytování s širokou škálou služeb, jako jedna z mála 

(možná jediná) nabízí desetidenní pobyty v destinacích, které mi vzdáleností 

vyhovují, a tím je charakteristická. 

 

Ubytování a služby: 

� apartmány, bungalovy, stany a více hotelů s možností polopenze, 

� vzhledem k tomu, že cestujeme s dětmi a jedno má bezlepkovou dietu, tak 

bychom uvítali nabídku, kde by nám poskytli bezlepkovou stravu, abychom 

nemuseli na dovolené vařit, ale vždy nám všude nabídli jen vynechat jídlo 

s obsahem lepku, ale dieta na desetidenní dovolené nemůže být jen na ovoci, 

zelenině, rýži a bramborách, chtěla bych jen plnohodnotnou stravu… ale to 

není jen na adresu této cestovní kanceláře, žádná, se kterou jsme doposud 

cestovali, nám to neuměla nabídnout, 

� možnost objednat si dietní jídla vzhledem k mému zdravotnímu stavu, 

� k ubytování připomínky nemám, ale jelikož se dopravujeme sami, uvítali 

bychom informace o případných objížďkách, 

� Více apartmánů v Drveniku, 

� Možnost být ubytovaný v apartmánu do neděle, 
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� Internet v apartmánech. 

 

Kladné odpovědi: 

� našli jsme vždy, co jsme požadovali, a to klid, příjemné majitele, soukromí, 

vybavenost, 

� nic mě nenapadá, nabídka mi vyhovuje nebo nic mi nechybí, jsme spokojeni, 

� vše je ok, 

� pro mě a mou rodinu nechybí nic, 

� nechybí mi nic, s cestovní kanceláří jsem spokojena, 

� splňuje všechny mé požadavky, 

� typ ubytování mi vyhovuje. 

 

Graf 9 Četnosti odpovědí na otázku č. 17 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z celkového počtu respondentů bylo na dovolené v kontaktu s delegátem 59 % a zby-

lých 41 % ne. Ti respondenti, kteří využívali služeb delegáta, odpovídali na otázku č. 

18, zda jim byly poskytnuty veškeré služby a informace z delegátovy strany. 
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Graf 10 Četnosti odpovědí otázky č. 18 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Z grafu 12 a 13 je patrné, že se delegátem setkalo na dovolené v Chorvatsku 35 respon-

dentů čili 59 % ze všech dotazovaných. S informacemi, které klientům na dovolené po-

skytnul delegát, bylo spokojeno 91 % respondentů. Nespokojených respondentů bylo 

9 %, kteří své námitky uvedli v následující otázce č. 19. Odpovědi jsem sumarizovala 

do jedné: Neposkytnul podrobné informace o výletech, asi měl moc práce s jinými kli-

enty, byla hlavní sezóna, tak jsem to pochopil a nedělal z toho závěry. Ale i na takový 

nápor turistů by měl být připraven. Nebyl k zastižení v dobu, kdy měl být. 
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Graf 11 Četnosti odpovědí na otázku č. 20 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Respondenti nemají z 95 % problémy při ubytování. Pouze 5% respondentů mělo drob-

né problémy. Nespokojení respondenti uvedli v otázce č. 21 jaké problémy a kde je mě-

li. Odpovědi zněly téměř shodně a to, že místo ubytování bylo ze strany pronajímatele 

nedostatečně označené, klienti se špatně orientovali v letovisku. 

 

Graf 12 Četnosti odpovědí na otázku č. 22 

 
(Zdroj: autorka) 
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Všech 59 respondentů odpovědělo souhlasně na poslední otázku, že by CK Novalja 

doporučili svým známým. Tento výsledek mluví za vše. Problémy, které popisují někte-

ří klienti, nakonec neovlivňují negativním způsobem jejich náhled na služby CK Noval-

ja a celkově jsou vlastně spokojeni. 

 

V následující tabulce jsou shrnuty absolutní četnosti odpovědí všech respondentů. Tyto 

četnosti uvádějí, kolik respondentů odpovědělo na jednotlivé otázky. V tabulce u otázek 

číslo 7, 10, 19 a 21 jsou proškrtnutá políčka z toho důvodu, že se jednalo o otázky, ke 

kterým respondenti vpisovali své nesouhlasy, názory a postřehy. A taktéž u otevřených 

otázek 15 a 16. 

 

Tabulka 4 Četnosti odpovědí z dotazníku 

a b c d e CELKEM
1 34 25 - - - 59
2 33 4 1 9 12 59
3 5 17 20 8 9 59
4 30 18 2 9 - 59
5 28 24 7 - - 59
6 32 6 0 21 - 59
7 X X X X X X
8 31 8 20 - - 59
9 58 1 - - - 59
10 X X X X X X
11 35 21 3 - - 59
12 53 6 - - - 59
13 X X X X X X
14 56 3 - - - 59
15 X X X X X X
16 X X X X X X
17 24 35 - - - 59
18 32 3 - - - 35
19 X X X X X X
20 56 3 - - - 59
21 X X X X X X
22 59 0 - - - 59

ČÍSLO OTÁZKY
ODPOVĚDI KLIENT Ů CESTOVNÍ KANCELÁ ŘE

 
(Zdroj: autorka) 
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3.3.8 Výpočet charakteristik datového souboru 

Protože počet respondentů je velký počet, roztřídila jsem získaná data. Výsledek třídění 

je znázorněn v korelační tabulce 5. Za hodnoty X jsem si zvolila možnosti odpovědí na 

otázku: V jaké věkové kategorii se nacházíte? (dále jen X). Za hodnoty Y jsem si nade-

finovala možnosti odpovědí na otázku: Jak jste se o CK Novalja dozvěděl (a)? (dále jen 

Y). 

 

V záhlaví tabulky jsou hodnoty X, v prvním sloupci hodnoty znaku Y. V políčkách ta-

bulky jsou tzv. simultánní četnosti. Ty jsou rovny počtu respondentů, kteří zvolili jed-

notlivé odpovědi. Nuly znázorňují, že daná odpověď nebyla zvolena. V pravém sloupci 

a dolním řádku jsou tzv. marginální četnosti hodnot znaku X a Y, označené n.j a ni. . 

Jejichž hodnoty se rovnají součtům v jednotlivých sloupcích respektive v řádcích tabul-

ky. Součty všech hodnot z posledního sloupce (řádku) tabulky rovnají datovému soubo-

ru (počtu respondentů). 

 

Tabulka 5 Korelační tabulka odpovědí respondentů 

Y / X 18 -25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více ni.

Internet 2 11 8 5 4 30
Jiná osoba 4 4 10 2 2 22

Jiná CK/CA 0 0 1 0 1 2
Jinak 0 1 1 1 2 5

n.j 6 16 20 8 9 59  
(Zdroj: autorka) 

 

Na obrázku 11 je znázorněn korelační diagram tohoto datového souboru, který byl vy-

tvořen z roztříděných dat v korelační tabulce. Jednotlivé dvojice jsou znázorněny 

kroužky, protože je v některých bodech korelačního diagramu více hodnot byly krouž-

ky, které znázorňují tyto hodnoty, seskupeny do skupin tak, aby se nepřekrývaly. 

Z jejich rozdělení není patrné, že by data byla seskupena kolem nějaké křivky, jsou růz-

né od přímky, tedy výběrový koeficient korelace může stupeň lineární vazby charakteri-

zovat. Je ale zřejmé, že korelace mezi odpověďmi z obou otázek bude malá. 
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Obrázek 11 Korelační diagram 

 

(Zdroj: autorka) 

 

Při výpočtu charakteristik znaků X a Y tohoto datového souboru, které jsou kvalitativ-

ního typu, jejichž varianty jsou možnosti odpovědí a) b) c)…, musí být tyto varianty 

odpovědí převedeny na kvantitativní hodnoty. Zvoleny byly následující hodnoty: 

X = otázka: V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

a) 18 – 25 =>1 

b) 26 – 35 =>2 

c) 36 – 45 =>3 

d) 46 – 55 =>4 

e) 56 a více =>5 

Y = otázka: Jakým způsobem jste se dozvěděl (a) o CK Novalja? 

a) Internet =>1 

b) Od jiné osoby =>2 

c) Přes jinou CK/CA =>3 

d) Jinak =>4 

 

Výběrový průměr a výběrový rozptyl znaků X a Y tohoto datového souboru, jejichž 

varianty odpovědí jsou převedeny na číselné hodnoty, jsou vypočteny podle vzorců, 

které jsou zobrazeny v kapitole 2.9.2. Jelikož je rozsah datového souboru dosti velký, 

byly charakteristiky vypočteny v Excelu. Po zaokrouhlení výsledků na dvě desetinná 

místa bylo dosaženo následujících výsledků: 
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� výběrový průměr   x = 2,98; y = 1,61 

� výběrový rozptyl    S2
x = 96,98; S2y = 0,76 

� výběrová směrodatná odchylka  Sx = 9,85; Sy  = 0,87 
 

Tyto výsledky lze interpretovat jako:  

Na otázku: „Jak jste se o CK Novalja dozvěděl (a)?“ (dále Y) je výběrový průměr znač-

ně nižší než u otázky: „V jaké věkové kategorii se nacházíte?“ (dále X). Výběrová smě-

rodatná odchylka v otázce Y je také nižší než výběrová směrodatná odchylka odpovědí 

u otázky X. Což značí, že odpovědi respondentů na otázku Y jsou výrazně méně rozptý-

leny kolem výběrového průměru odpovědí na otázku Y než na odpovědi na otázku X.  

 

Výběrová kovariance a výběrový koeficient korelace jsou vypočteny podle vzorců 

z kapitoly 2.9.2. Po zaokrouhlení byly získány tyto výsledky 

� výběrová kovariance Cxy = 0,097 

� výběrový koeficient korelace r xy = 0,0004156 

 

Protože je výběrový koeficient korelace kladný, pak jsou náhodné veličiny kladně kore-

lovány. Což značí, že pro větší hodnoty jedné veličiny (otázky Y) se dají očekávat větší 

hodnoty u druhé veličiny (otázky X). 

 

Absolutní hodnota výběrového koeficientu korelace je blízká nule, tzn., že mezi odpo-

věďmi respondentů na otázky X a Y v tomto datovém souboru je slabá korelace. Tzn., 

že tyto dvě otázky spolu nemají téměř nic společného, tedy odpovědi na otázku: „Jak 

jste se o CK Novalja dozvěděl (a)?“ nemají nic společného s věkem respondentů. Re-

spondenti odpovídali tedy nezávisle na svém věku. 

3.4 Shrnutí výsledků výzkumu 

V následujícím shrnutí jsou poznatky jak z rozhovorů se zaměstnanci a vedoucím CK 

Novalja, z pozorování, tak z výsledků z dotazníkového šetření. 
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3.4.1 Klady a zápory stávající organizační kultury z pohledu zaměstnanců 

Z výsledků rozhovorů vyplynulo, že zaměstnanci mají velice kladný vztah k organizaci, 

v práci se cítí dobře po všech stránkách a na oplátku jsou ke své organizaci loajální. 

Jsou spokojeni s náplní své práce i přístupem nadřízeného. Jestliže jsou zaměstnanci 

s prací spokojeni, zajímá je a rádi ji vykonávají, pracují tak pečlivěji a produktivněji než 

jedinci s opačným přístupem. Je zřejmé, že zaměstnanci považují tuto práci za perspek-

tivní a cítí v ní jistotu do budoucna. Motivující je pro zaměstnance mzda, odměny 

a zaměstnanecké výhody, které jim společnost poskytuje. Vztahy v organizaci vládnou 

velice dobré, zaměstnanci se mohou spolehnout na pomoc svých kolegů, a tak mohou 

vykonávat svoji práci v psychické pohodě. Ze strany nadřízeného nepůsobí na zaměst-

nance velký tlak či strach z postihu při řešení situací, se kterými si nebudou umět sami 

poradit.  Co se týče pracovního prostředí, technická vybavenost je na velmi dobré úrov-

ni. Absence technického vybavení (pc, internet, tiskárna atd.) není možná. Při vzájemné 

komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným nebo zaměstnanci na stejné úrovni je pou-

žívána přímá komunikace nebo elektronická pošta. Zaměstnanci označili tuto komuni-

kace spíše za neformální. Právě přímá komunikace napomáhá k vytváření vztahů 

v organizaci a umožňuje vidět a slyšet výměnu názorů, reakce a přesvědčování. Při pří-

mé komunikaci, uvedli zaměstnanci, že se nemusí bát vyjádřit svůj nesouhlas či návrh 

svému nadřízenému, ale měl by být zachován vztah nadřízenosti a podřízenosti. Za-

městnavatel od svých podřízených právě čeká reakce na jeho typy a nápady, aby mohl 

poznatky zaměstnanců přidat ke svým se dostat k určitému cíli. Výsledky rozhovorů a 

pozorování by se dalo říci, že organizace pracuje na základě týmové práce a zaměstnan-

ci jsou ji loajální. Díky takovým základním pilířům zvládá organizace běžné činnosti a 

kritické situace. 

 

Jediným nedostatkem ze strany zaměstnanců jsem zaznamenala, že nejsou spokojeni 

s vysokými teplotami v kancelářích od jara do podzimu. Jelikož je kancelář umístěna 

v podkroví opírá se celý den do oken slunce. 

 

Shrnutí silných stránek z pohledu zaměstnanců: 

� kladný vztah zaměstnanců ke společnosti, 
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� spokojenost zaměstnanců s náplní práce a přístupem nadřízeného = vyšší pro-

duktivita, 

� loajalita zaměstnanců, 

� zaměstnanci cítí ve vykonávané práci jistotu do budoucna, 

� motivačním faktorem je mzda, odměny a zaměstnanecké výhody, 

� velmi dobré vztahy na pracovišti, opora kolegů, 

� technická vybavenost na pracovišti je velmi dobrá, 

� přímá neformální komunikace na pracovišti, 

� otevřený prostor pro vyjádření vlastního názoru a návrhu, ale je třeba zachovávat 

vztah nadřízenosti a podřízenosti, 

� zaměstnavatel očekává od podřízených, reakce a návrhy na jeho typy a nápady, 

aby mohl dospět ke zvolenému cíli, 

� díky týmové práci zvládá organizace běžné činnosti i kritické situace. 

 

Shrnutí slabých stránek z pohledu zaměstnanců: 

� vysoké teploty v kanceláři během letních měsíců, 

� nedostatečné označení vchodu do budovy, kde sídlí CK Novalja. Pro nové klien-

ty nebo stávající klienty, kteří navštíví cestovní kancelář poprvé osobně, je velmi 

často obtížné okamžitě najít její sídlo. 

 

3.4.2 Klady a zápory stávající organizační kultury z pohledu klientů 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že CK Novalja má klienty ze všech věkových sku-

pin, kteří se díky poskytovaným službám cestovní kanceláře neustále vracejí zpět a jsou 

jí věrní. Díky kvalitnímu rezervačnímu systému STOVKA mnoho klientů nebylo nuce-

no navštívit  interiéry cestovní kanceláře, a tak nemohli posoudit jejich pracovní pro-

středí. Ti, kteří v kancelářích byli, hodnotili jak kladně, tak záporně. Dotazovaní re-

spondenti kritizovali převážně označení sídla kanceláří. Chyba je v tom, že adresa je 

užívána pro celou budovu bez ohledu na to, ze které strany budovy je vchod. Některé 

společnosti, sídlící v téže budově, mají vchod z ulice Starobrněnské (to je adresa budo-

vy) a některé z druhé strany, jako CK Novalja z ulice Peroutkova. Při vstupu do budovy 
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nevrhá dobré světlo na ostatní cestovní kanceláře nebo kosmetický salon, když klienti 

ucítí zápach z cigaret, chodba u dveří CK Novalja působí temně, klienti by také uvítali 

změnu uspořádání kanceláře. 

 

Klienti cestovní kanceláře jsou téměř na 100 % spokojeni s informacemi, které jim pra-

covníci poskytují. Jeden klient spokojen nebyl a uvedl, že nebylo odpovězeno na jeho 

dotaz okamžitě. Myslím si, že pozdní zareagování by mohl tolerovat z toho důvodu,  že 

není jediný klient, který s cestovní kanceláří komunikuje. Z jeho odpovědi již nebylo 

možné zjistit, o jaké zpoždění šlo, zda to bylo v řádech hodin či dnů. 

 

Se vzhledem a přehledností stránek je spokojeno 90 % respondentů, ale zbylých 10 % 

uvedlo jisté postřehy, které zohledním v návrhové části práce, stejně jako letoviska, 

typy ubytování a poznávací zájezdy, které klientům v nabídce chybí. 

 

Shrnutí silných stránek z pohledu klientů: 

� mnoho věrných klientů všech věkových kategorií, 

� z pohodlí domova si klienti mohou díky rezervačnímu systému STOVKA zajistit 

zájezd téměř sami bez větší pomoci, 

� klienti jsou spokojeni s poskytováním informací a s ochotným přístupem za-

městnanců cestovní kanceláře. 

 

Shrnutí slabých stránek z pohledu klientů:  

� označení sídla cestovní kanceláře (uvedená adresa budovy je Starobrněnská, ale 

vchod je z ulice Peroutkova), 

� nevhodný je zápach z cigaret při vchodu do budovy, 

� klienti kritizovali ponuře působící chodbu před vchodem do cestovní kanceláře, 

� nedostatky na webových stránkách CK Novalja, např. neúplnost loga cestovní 

kanceláře na webu CK Novalja – absence deštníku v logu, jelikož má společnost 

logo s deštníkem na všech dokumentech, vizitkách, fakturách i orientačních ce-

dulích, tak je třeba tento nedostatek co nejdříve napravit, dále nedostatečné zvý-

raznění nadpisů a novinek, kterých by si klienti měli „okamžitě“ všimnout,  
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� špatná přehlednost webových stránek – různé zobrazení menu v jednotlivých zá-

ložkách stránek, 

� rozšíření nabídky letovisek, typů ubytování a poznávacích zájezdů, které klien-

tům v nabídce chybí. 
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4 Vlastní návrhy změny stávající organizační kultury 

V této části jsem na základě zjištěných nedostatků organizační kultury jak z pohledu 

zaměstnanců, tak z pohledu klientů vypracovala návrhy a doporučení pro CK Novalja. 

 

4.1.1 Návrh nového orientačního plánku 

Ten, kdo chce navštívit CK Novalja poprvé, bude mít jistě problém ji okamžitě najít. To 

potvrdily i výsledky z dotazníkového šetření. Na stránkách v sekci kontakty je pouze 

mapa. Proto bych navrhovala ji doplnit o obrázky uvedené níže, které jsem upravila 

a přidala popisky. Tyto popisky by měly novým i stávajícím klientům, kteří chtějí popr-

vé osobně navštívit cestovní kancelář, pomoci ji lépe najít a neztrácet čas hledáním 

vchodu do budovy.  

 

Na budově chybí i navigační vývěsky, které by bylo vhodné umístit u vchodu i na rohu 

budovy. Tomu ale brání skutečnost, že budova se nachází v památkové zóně a majitelka 

nemůže společnostem zde sídlícím povolit umístění vývěsek na venkovní zeď. Po dota-

zu na tuto problematiku mi majitel CK Novalja sdělil, že návrh na povolení umístění 

vývěsek se stále projednává a zainteresované společnosti čekají na vyjádření pracovníků 

památkové péče zda-li jim podanou žádost schválí. 
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Obrázek 12 Adresa CK Novalja 1 

 
(Zdroj: autorka) 

 

Obrázek 13 Adresa CK Novalja 2 

 
(Zdroj: autorka) 



 

83 

 

4.1.2 Návrh zlepšení pracovního prostředí 

Respondenti uvedli několik poznatků nedostatků pracovního prostředí, které by bylo 

vhodné odstranit. Dnešní doba pohlíží na kouření negativně. Trendem dneška je heslo: 

Moderní je nekouřit. Pro většinu lidí je velmi nepříjemné, když při vstupu do budovy  

ucítí zápach z cigaretového kouře, jako by vstoupil do restauračního zařízení třetí ceno-

vé skupiny. Cigaretový zápach, který po sobě zanechá vrátný i někteří zaměstnanci, je 

nepříjemný nejen pro zde pracující zaměstnance, ale především pro klienty. Při vstupu 

do budovy by bylo vhodné umístit tabuli s nápisem zákaz kouření. Dále je žádoucí 

vzhledem k současné době, která propaguje zdravý životní styl, zřídit kuřácký koutek, 

tak, aby kuřáci neobtěžovali nekuřáky. Nejvhodnější by bylo jeho umístění na střešní 

terase. V každém případě není recepce budovy, která zapáchá kouřem, již na první do-

jem reprezentativní. 

 

Dalším poznatkem respondentů bylo, že se jim nelíbí tmavá chodba u dveří kanceláře. 

Navrhovala bych barevné oživení chodby pastelovými barvami. Doporučovala bych 

zkombinovat barvy loga CK Novalja. Tedy oranžovou (odstín Rich Havana 4) a modrou 

barvu (odstín Azure Fusion 6). Doporučila bych společnost nabízející malířské služby, 

MALÍŘI BRNO sídlící na Dornychu. Cena za 1m2 je od 19 Kč za malířské nátěry bílé, 

barevné a tónované.57 

 

Obrázek 14 Vzorník barev 

 
Zdroj: Dulux Česká republika: Vzorníky. [online]. 

 

V letních měsících si zaměstnanci stěžují, že mají v kanceláři příliš velké horko.  Díky 

umístění kanceláře v podkrovní části domu se teplota v místnosti pohybuje okolo 28°C. 

                                                 
57Malíři-brno. ceník. [online]. 
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Teplota kanceláře by se měla optimálně pohybovat na 22°C (+/- 2 stupně), nejnižší pří-

pustná teplota na 20°C a maximální teplota na 28°C. Tyto teploty by měly být dodržo-

vány, při práci v sedě při minimální pohybové aktivitě např. kancelářské administrativní 

práce, práce v sedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, psaní na stroji, práce 

s PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavování drobných lehkých předmětů.58 

Vzhledem k malému prostoru kanceláří bych doporučila nakoupit jeden ks mobilní kli-

matizace. Výhodou zařízení je v případě potřeby možnost přemístění. Jelikož má spo-

lečnost kancelářské prostory v pronájmu, bylo by ekonomicky efektivní zabudovat kli-

matizaci do prostor na vlastní náklady. Také komunikace s majitelkou budovy je zdlou-

havá, což ve chvíli okamžitého řešení není zcela optimální řešení.  

 

Navrhuji dv ě varianty mobilní klimatizace:59 

 

1. Mobilní klimatizace REMKO MTK 250 S Verona 

Model MKT 250 Verona je nejmenší klimatizační jednotkou REMKO na našem trhu. 

Slouží především k ochlazování menších pokojů a kanceláří. Je energeticky šetrná (A), 

tichá a přesto si drží udávaný výkon. Kondenzát je automaticky odváděn spolu 

s horkým vzduchem, odpadá tak vylévání nádobky. 

 

Další charakteristiky: 

� vhodné pro místnosti do 60 – 70m3, 

� třírychlostní ventilátor, 

� digitální ukazatel teploty a času, 

� automatická regulace výkonu dle požadované teploty, 

� vyjímatelný vzduchový filtr, 

� funkce doby zapnutí a vypnutí, 

� ukazatel provozních stavů pomocí LED. 

                                                 
58 JINDRA, P. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [online]. 

59 Klimatizace zde. [online]. 
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Příslušenství – trubice pro odvod horkého vzduchu, dálkový ovladač s LED displejem, 

nástavec trubice do přivřeného okna, úchytka pootevřeného okna. 

 

 

Obrázek 15 Technické parametry 1 

chladící výkon 2,6 kW
hlučnost 49 - 55 dB

rozměry (d x š x v) 770 x 435 x 430 mm
vhodný pro místnost až 70 m3

hmotnost 32 kg  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Cena s DPH je 11 040 Kč, záruka je na 2 roky, dostupnost do 24 hodin a doprava je 

zdarma. Vzhledem k rozloze kanceláří stačí pořídit jen jeden kus, jelikož jsou kanceláře 

propojené.  

 

2. Mobilní klimatizace REMKO RKL 290 S Ibiza 

Středně velká klimatizace, vhodná do kanceláří a obytných prostor do 70 – 80 m3. Díky 

výparníku kondenzátu je možné ji využít také jako odvlhčovač. Vzduch je vyfukován 

přes pohyblivé lamely, výkon se reguluje automaticky podle nastavené požadované tep-

loty, ekonomický provoz (A).  

 

Další charakteristiky: 

� digitální ukazatel teploty a času, 

� plynule nastavitelný výstup vzduchu,  

� automatický odvod kondenzátu, 

� nízká hlučnost při vysokém chladicím výkonu, 

� vyjímatelný vzduchový filtr, 

� funkce doby zapnutí a vypnutí, 

� automatická regulace výkonu dle požadované teploty, 

� ukazatel provozních stavů pomocí LED. 
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Příslušenství – trubice pro odvod horkého vzduchu, nástavec trubice do přivřeného ok-

na, úchytka pootevřeného okna, dálkový ovladač s LED displejem. 

 

Obrázek 16 Technické parametry 2 

chladící výkon 2,9 kW
hlučnost 49 - 52 dB

rozměry (d x š x v) 840 x 450 x 380 mm
vhodný pro místnost 70 - 80 m3

hmotnost 35 kg  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Cena s DPH 14 802 Kč, záruka 2 roky, dostupnost do 24 hodin a doprava je zdarma. 

 

Dle uvedených parametrů a charakteristik doporučuji využít druhý typ klimatizace  

i za tu cenu, že je o téměř  4000 Kč dražší. Klimatizace REMKO RKL 290 S Ibiza je 

sice větší, ale myslím si, že se nejedná až o tak radikální rozdíl. Je méně hlučná, což je 

pro vykonávanou práci lepší a zároveň výkonnější, dokáže pokrýt větší plochu kancelá-

ří, což je pro náš typ propojených kanceláří vhodnější. 

 

4.1.3 Návrh zlepšení webových stránek 

Barvy webových stránek CK Novalja se některým respondentům zdály příliš splývavé. 

Web designer zvolil dobře modrou barvu, barvu moře, ale již výrazněji nerozlišil nadpi-

sy nebo novinky, kterých by si klienti měli „okamžitě“ všimnout. Jako příklad jsem 

uvedla vzhled sekce letošní novinky - okružní plavby po Jadranu, viz obrázek 13. Při 

prvním pohledu se tato nová nabídka nejeví být nijak zajímavá, téměř by si jí klient ne-

musel ani všimnout. Uvažovala bych nad zvýrazněním nadpisu žlutou či oranžovou 

barvou a přidání obrázků plachetnic a typů lodí, na kterých se budou klienti plavit. Jeli-

kož jsou tyto typy zájezdů ve vyšší cenové kategorii, měl by webdesigner věnovat větší 

pozornost barevným kompozicím. 
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Obrázek 17 Okružní plavby v Chorvatsku 

 
(Zdroj: NOVALJA: Plavby lodí po Jadranu. [online].) 

 

Za důležité postřehy respondentů pokládám špatnou přehlednost stránek a absenci dešt-

níku v logu CK Novalja. Po vlastním vyzkoušení musím souhlasit s tím, že se v menu 

stránek špatně orientuje. Záložky mají jinak uspořádané menu. Např. v sekci apartmánů 

se menu zobrazuje na horní liště a při otevření jednotlivých nabídek se zhoršuje orienta-

ce v pozici, kde se člověk právě nachází. A např. sekce Chorvatsko výlety, příroda se 

menu zobrazuje již přehledněji na levé straně. Toto umístění je přehlednější a klienti 

jsou na takovou nabídku zvyklí i z jiných stránek. Určitě doporučuji sjednotit menu 

nabídek na jeden styl, jinak stránky působí chaoticky. Přikláním se k druhému příkladu 

zobrazení menu. 

 

Velkou chybou na webu je absence deštníku v logu CK Novalja. Společnost má logo 

s deštníkem na všech dokumentech, jak v cestovní smlouvě, tak na vizitkách, orientač-

ních cedulkách, také i na webu, ale bohužel ne všude.  Doporučovala bych tento nedo-

statek co nejdříve napravit, aby byly stránky přehledné a lehce ovladatelné. 

V následujícím obrázku jsou zvýrazněny rozdíly, kterých si všimli respondenti. 
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Obrázek 18 Nedostatky webových stránek 

 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://www.novalja.cz/) 

 

4.1.4 Doporučení letovisek a fakultativních výletů 

CK Novalja poskytuje svým klientům zájezdy s autobusovou dopravou a vlastní dopra-

vou. Několik klientů mělo požadavek uskutečnit dopravu letecky především do jižní 

části Chorvatska. Na toto téma jsem diskutovala s majitelem CK, ale ten tuto možnost 

dopravy nemá v plánu zahrnout do nabídky, a to z toho důvodu, že by bylo třeba zařídit 

transfer z letiště a hlavně delegáta nebo jinou osobu, která by se o české (slovenské) 

klienty postarala. Prozatím tedy není jeho prioritou najmout dalšího delegáta pro oblast 

Jižní Dalmácie a tudíž ani poskytovat letecké zájezdy. 

 

Klientům CK Novalja chybí nabídka ubytování v Bašce Vodě, letovisko sv. Filipa 

a Jakov a více apartmánů v Drveniku. CK nabízí ubytování v letovisku Brela, které se 

nachází přímo vedle letoviska Baška Voda a je odděleno pouze značkami. Baška Voda 

je městečko a přístav na Makarské riviéře. Městečko je vzdálené asi 9,5 km severozá-

padně od Makarské. Baška Voda je moderním turistickým střediskem, nabízejícím čisté 

moře, krásné pláže s borovicovými lesíky, kvalitní pestrou hotelovou a pohostinskou 
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nabídkou. Čerstvý vzduch z pohoří Biokovo přináší této oblasti zvláštní kouzlo. Zájem-

cům o sportovní vyžití je nabízen např. tenis, házená, stolní tenis, minigolf, rybolov, 

potápění, alpinismus, horské túry, jachtaření, atd. Turistům jsou nabízeny procházky do 

vísek pod Biokovem – Bast a Topiće, které jsou proslulé svým domácím sýrem, šunkou 

pršutem a v kovových nádobách zasypaných dřevěným uhlím pečeným chlebem. Re-

staurace, vinárny a hostince nabízí místní speciality. Záleželo by na CK Novalja, zda by 

měla prostředky a koupila by dům v Bašce Vodě, anebo by prodávala apartmány vlast-

níků domů.60  

 

Uvedla jsem ukázku ubytování v Bašce Vodě: 

Villa Cvitanovic **** 61 

Apartmán s vlastním vchodem, nachází se v klidné části Bašky Vody bez křižovatek. 

Má dva velké balkony. Je zde možnost užívání bazénu, sauny a fitness v blízkém hotelu 

(20 m), dále možnost polopenze v okolních restauracích. V okolí 50 m je 6 restaurací, 2 

cafe bary, bary na pláži, sporty na pláži a masážní salón. K apartmánu je vlastní výletní 

loď o délce 10 m pro možnost denních výletů. 

 

Podrobnosti o ubytování: 

� počet pokojů – 3, 

� cena v sezóně (Eur/apart./den) – 150 – 180, 

� cena mimo sezónu (Eur/apart./den) – 100 – 130, 

� cena zbytek roku (Eur/apart./den) – 80 – 100. 

 

Příslušenství: soukromé parkoviště, klimatizace, TV-Sat, lednička, pračka, přístup na 

internet, balkon, používání okolí domu, pobytová taxa v ceně, oblázková pláž, 

mikrovlnná  trouba, TV, sporák, grill, terasa, lůžkoviny a ručníky. 

 

                                                 
60 Chorvatsko info 2010: Chytili jsme Jadran do naší sítě. [online]. 

61 Chorvatska: Baška voda. [online]. 
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Vzdálenosti:  

pláž  25 m, 

moře   35 m, 

centrum   100 m, 

obchod   80 m, 

restaurace   10 m, 

sport   50 m, 

lékař   200 m, 

lékárna   150 m, 

čerpací stanice  9000 m, 

bankomat  50 m, 

pošta  80 m, 

autobusová zastávka  100 m. 

 

Dalším letoviskem, které klientům chybí, je sv. Filip i Jakov. Následující informace by 

mohly být impulsem k přesvědčení majitele CK Novalja, aby toto turistické středisko 

zařadil do nabídky. Nejen proto, že je požadováno některými klienty, ale i z toho 

důvodu, že je to klidné místo, které by mohlo uspokojit potřeby dalších klientů, kteří 

vyžadují pohodu a klid.  

 

Svatý Filip i Jakov je vesnička na pobřeží Pašmanského kanálu. Je vzdálená 3 km seve-

rozápadně od Biogradu na Moru. Krášlí ho veliký počet skrytých a tichých zátok i blíz-

kost mnoha ostrůvků. Obyvatelé jsou velmi přátelští a vždy turisty mile přivítají. Tradi-

cí je Filipiánské léto, kdy se pořádá řada kulturně-zábavných akcí. Dnes je toto malé 

turistické středisko perlou zadarské riviéry.  Ve 12. století zde byl pouze menší kostel 

zasvěcený Svatému Filipu a Jakovovi, podle nichž byla i vesnička pojmenována.  

 

V Letovisku Filip i Jakov je mnoho pláží, především oblázkových a kamenitých s beto-

novými plošinami, s pozvolným přístupem do moře. Proto je letovisko ideálním místem 

pro rodinnou dovolenou. Na okraji pláže směrem na Biograd na Moru je částečně boro-

vý porost, který nabízí příjemný chládek. Zdejší zátoky jsou i písčité. Pláž Iza banja 
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v centru letoviska byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou, to je ocenění čistoty. I přes-

to, že je Filip i Jakov menší vesnička, nabídka na využití volného času je bohatá: spor-

tovní vyžití např. pronájem plachetnice s výukou plachtění, vodní pólo, potápění, plážo-

vý volejbal (na hřišti u apartmánů Croatia  a na městské pláži Iza banja), tenis, cyklotu-

ristika (cyklostezka Crni Krug), cestou se otevře nádherný výhled na Pašmanský kanál. 

Sv. Filip i Jakov je spojen s Biogradem na Moru přímořskou cestou. Odtud je možné se 

vydat na cyklostezku Vranské jezero i na ostrov Pašman a ostrov Ugljan. Ve vesnici 

jsou půjčovny motorových lodí, šlapadel a loděk s vesly. A tak si mohou turisté sami 

zorganizovat výlet na ostrůvky v blízkosti, např. na  ostrov Babac. Malá vesnička na 

tomto ostrově nabízí také řadu kulturních akcí, např. Atletické závody Sv. Roko, mezi-

národní regata plachetnic ve skupině – optimist atd. 62  

 

V dotazníkovém šetření se vyskytla poptávka po vyšším počtu nabízených nudistických 

pláží. Jelikož je Chorvatsko Mekkou nudismu či naturalismu, neměl by být problém 

najít téměř v každé lokalitě tento typ pláže. Přehled naturistických pláží, který uvádím 

níže, nemůže být pokládán za neměnný. Stále dochází ke změnám v zaměření kempů, 

také se mění situace u naturistických pláží. Některé nudistické pláže se ruší a jinde se 

zakládají nové. Pláže uvedené níž jsou ty, které se nacházejí volně v přírodě mimo uby-

tovací zařízení. 

 

Kvarnerské ostrovy63 

� Sahara - naturistická pláž na ostrově Ráb. Leží v zátoce Samarić na severním 

pobřeží poloostrova Lopar, severovýchodně od městečka Lopar. 

� Ciganka - naturistická pláž na ostrově Ráb. Leží ve stejnojmenné zátoce na 

severním pobřeží poloostrova Lopar, severně od městečka Lopar. 

� Jakišnica - naturistická pláž na ostrově Pag. Leží ve stejnojmenné zátoce na 

poloostrově Lun, 15 km severozápadně od městečka Novalja. 

                                                 
62 Chorvatsko s Adrian planet – služby v českém jazyce. [online]. 

63 Zábský, M., Zábská, M., Heřmanová, V. Jaderské moře: Průvodce po pobřežích Chorvatska.  [online]. 
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� Zrće - naturistická pláž na ostrově Pag. Leží 3 km jihovýchodně od města 

Novalja. 

� Sveti Duh - naturistická pláž na ostrově Pag. Leží 8 km jihovýchodně od 

města Novalja. 

� Šimuni - naturistická pláž na ostrově Pag. Leží v blízkosti kempu Šimuni (u 

obce Šimuni), severozápadně od městečka Pag. 

Pokud klienti cestují s CK Novalja a byli na ostrově Pag, jistě je navštívili. Pláže 

jsou od sebe pár kilometrů, takže není žádný problém si je všechny postupně  projet 

a vyzkoušet. 

 

Severní Dalmácie a Severodalmatské ostrovy 

� Punta Skala - naturistická pláž na nevelkém poloostrůvku u Petrčane, 5 km seve-

rozápadně od Zadaru. 

� Crvena Luka - naturistická pláž na severní straně zátoky Crvena Luka, 35 km ji-

hovýchodně od Zadaru. 

� Mala Sabuša - naturistická pláž na ostrově Ugljan. Leží západně od letovis-

ka Kukljica, na jihozápadním pobřeží ostrova. 

� Plitka punta - naturistická pláž mezi letovisky Tribunj a Vodice. Leží 800 m od 

hotelu "Punta" ve Vodicích. 

� Tijašćica - naturistická pláž v zátoce Tijašćica na jihovýchodě ostrova Tijat, již-

ně od letoviska Vodice. 

� Smokvica - naturistická pláž na ostrůvku Smokvica u Primoštenu. Ostrůvek leží 

v blízkosti poloostrova Raduća, na kterém jsou hotely. 

� Na mnohých severodalmatských ostrovech s minimálním osídlením je mnoho 

malých zátok, které mohou sloužit nebo již slouží jako naturistické pláže, např. 

na ostrovech Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Iž, Vir, Rava, lze je však najít i na 

mnoha dalších ostrovech a ostrůvcích této části jadranského souostroví. 

 

Střední Dalmácie a Středodalmatské ostrovy 
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� Ruskamen - naturistická pláž v blízkosti hotelového komplexu Ruskamen, 7 km 

jihovýchodně od letoviska Omiš. 

� Vrulja - naturistická pláž v zátoce Vrulja mezi osadou Pisak a letovis-

kem Brela na Makarské riviéře. Leží 2 km od Pisaku a je dosažitelná pěšky nebo 

člunem. 

� Sveti Petar - částečně naturistická pláž na malém poloostrově Sveti Petar na 

okraji letoviska Makarska. 

� Jadran - naturistická pláž v blízkosti hotelu Jadran na severozápadním okraji le-

toviska Tučepi). 

� Paklina - naturistická pláž na západním okraji letoviska Bol na ostrově Brač. 

Pláž navazuje na západě na proslulou konvenční pláž Zlatni rat. 

� Arkada - naturistická pláž západně od městečka Stari Grad na ostrově Hvar. Pláž 

leží za hotelem Arkada a je dosažitelná pěšky po pobřeží nebo člunem. 

� Pakleni otoci - naturistické pláže v ostrovní skupině Pakleni otoci u městeč-

ka Hvar na stejnojmenném ostrově. Je jich tu poměrně dost: na ostrově Jerolim, 

na ostrově Sveti Kliment (v zátoce Palmižana), na ostrově Marinkovac (v záto-

kách Stipanska a Mlin). Všechny tyto pláže jsou dostupné z letoviska Hvar člu-

ny, které jezdí pravidelně tam i zpět. 

 

Jižní Dalmácie a Jihodalmatské ostrovy 

� Njivice - naturistická pláž u města Vela Luka v západní části ostrova Korčula. 

� Lenga - naturistická pláž u mysu Lenga, východně od letoviska Lumbarda ve 

východní části ostrova Korčula. 

� Osmine - naturistická pláž v blízkosti hotelu Osmine v letovisku Slano, 30 km 

severozápadně od Dubrovníku. 

� Palace Dubrovnik - naturistická pláž v blízkosti hotelu Palace Dubrovnik na po-

loostrově Lapad, který je jednou z hlavních rekreačních lokalit měs-

ta Dubrovník. 

� Lokrum - naturistická pláž v jihovýchodně části ostrůvku Lokrum, u Dubrovní-

ku. Na Lokrum jezdí pravidelně čluny ze starého městského přístavu v Dubrov-

níku. 
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� Betirina - naturistická pláž v malé zátoce 10 min.pěšky od hotelu Astarea v leto-

visku Mlini, 15 km jihovýchodně od Dubrovníku. 

� Blaca - naturistická pláž v jihovýchodním cíp ostrova Mljet, 20 min chůze od 

osady Saplunara. 

� Villa Ruža - naturistická pláž v blízkosti hotelu Villa Ruža na severozápadním 

okraji osady Donje Čelo na ostrově Koločep. 

� Šunj - naturistická je část konvenční pláže Šunj ve stejnojmenné zátoce na jiho-

východě ostrova Lopud. Cesta k pláži vede z Lopudu od hotelu Lafodia znače-

nou cestou a trvá 30 min pěší chůze. 

Tato místa by se dala také použít jako nabídka klidných ostrůvků pro ostatní klienty, 

kteří hledají takový typ dovolené. 

 

Na poznámku, že by CK Novalja mohla nabízet pro fotbalové nadšence prohlídku fot-

balového klubu Zagreb, bych reagovala tak, že se tito nadšenci mohou zastavit v Zagre-

bu sami nezávisle na cestovní kanceláři během cesty na dovolenou. Trasa by se pro-

dloužila o 26 km a časově o 35 min. Pomůckou k snadnější orientaci , kudy je možno se 

ke stadionu dopravit, by mohla být mapka vystavená na webu.  

 

Možnost být celodenně připojen k internetu i na dovolené (ať už pro zábavu či 

k vyřizování pracovních povinností) je  dnes už běžný standard.  Proto by mělo být sa-

mozřejmostí, aby vybrané apartmány připojení k internetu v nabídce měly. 

 

Navržené rozšíření ubytovací nabídky o bungalovy a stany zřejmě nebude bráno v po-

taz, jelikož se CK Novalja zaměřuje na ubytování v apartmánových domech a hotelech. 

Pokud by však zájem o tuto variantu ubytování rostl, pak o rozšíření nabídky budou 

v CK jistě uvažovat. 

 

Klienti také odpovídali, že by uvítali bližší informace o dopravní situaci a případných 

objížďkách v Chorvatsku. Navrhovala bych vložit příslušný odkaz na stránky CK No-

valja. Tento by poskytoval  důležité dopravní informace pro klienty cestující automobi-

lem, kterých je převážná většina. Následující odkaz je v několika jazycích, a to v anglič-
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tině, němčině, chorvatštině, italštině, ale bohužel ne v češtině. 

http://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/ Tento odkaz je častěji než jedenkrát denně 

aktualizován. 

 

Klienti by rovněž uvítali rozšíření poskytování fakultativních výletů či organizování 

poznávacích zájezdů. Stěžejní informace o typech výletů v Chorvatsku jsou uvedeny na 

stránkách CK Novalja. Vidíme zde i podrobnější informace, což je dobrý začátek pro 

vytváření poznávacích zájezdů či výletů. Na ostrově Pag pracuje zkušený delegát, který 

by mohl tyto poznávací výlety vést, poskytnout během výletů výklad, ať už o přírodních 

nebo historických památkách. V první fázi doporučuji využít minibus, udělat průzkum 

místních dopravců a vybrat nejvhodnější nabídku.  

 

Výlety za kulturou  (vzdálenosti jsou uvedeny z ostrova Pag, jelikož zde působí dele-

gát): 

� město Šibenik 120 km/ 1h 30 min. (UNESCO),  

� město Primošten 

 

Výlety za přírodou: 

� jezera Plitvice cca 100 km/1h 40 min. (UNESCO), 

� NP Severní Velebit 70 km/ 1h 30 min, 

� Zlarin – potápění ke korálům 130 km/1 h 40 min. 
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4.1.5 Cenová kalkulace návrhů 

Tabulka 6 Cenová kalkulace 

Vymalování chodby o ploše (6 m x 4 m)

Barva 2 litry (odstíny Rich Havana 4 a Azure Fusion 6) 538 Kč

B14malířské práce 19 Kč/m2 456 Kč

Klimatizace REMKO RKL 290 S Ibiza
14 802 Kč

Úprava webových stránek

úprava loga CK Novalja 8 000 Kč

CENA CELKEM (s DPH) 55 796 Kč

Menu na levé straně s vertikální nabídkou, úprava barev 
(zvýraznění), přidání textu, obrázků pro lepší orientaci při 
hledání CK 32 000 Kč

 
(Zdroj: autorka) 

 

Ekonomické zhodnocení 

Cenová kalkulace návrhů na zlepšení organizační kultury vyšla přibližně na 55 796 Kč a 

podle mého názoru, by majitel CK Novalja mohl uvažovat nad realizací všech těchto 

položek. Cena je přijatelná. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Záleží na výběru 

značek produktů. 

 

Co se týká úpravy webových stránek, tak mi bylo sděleno, že v nejbližší době budou 

tyto nedostatky odstraněny, především úprava loga, menu bude upraveno na levou stra-

nu v jednotlivých sekcích stránek, aby vše působilo jednotně a přehledně. Pořízení pře-

nosné klimatizace pro zlepšení pracovního prostředí bude také v nejbližší době realizo-

váno. Další úpravy budou zvažovány. 
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5 Závěr 

V teoretické části byl vymezen pojem organizační kultura, její prvky, typologie, změna 

a kvantitativní a kvalitativní metody diagnostiky organizační kultury.  

 

Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku CK Novalja, předmět podnikání a pro-

dukty, které nabízí, sídlo organizace, obchodní a personální politika. Dále byla pro 

upřesnění stávajícího stavu organizační kultury použita metoda dotazníkového šetření 

a osobního rozhovoru s majitelem a pracovníky CK Novalja. Dotazníky byly posílány 

klientům cestovní kanceláře, kteří využili jejích služeb víckrát, než jednou.  

 

Nejpodstatnější informace o stávající organizační kultuře byly zjištěny z výsledků do-

tazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit aktuální stav organizační kultury 

společnosti z pohledu zaměstnanců. A rozhovory byly vedeny spíše doplňkovou for-

mou.  

 

Zjištěný současný stav organizační kultury je téměř výborný. Převládají pozitivní fakto-

ry nad negativními. CK Novalja má některé nedostatky v organizační kultuře, které by 

mělo vedení společnosti odstranit nebo alespoň zmírnit. 

 

Ze zjištěných pozitivních prvků stávající organizační kultury lze zmínit kladný vztah 

zaměstnanců ke společnosti, k vykonávané práci, pro zaměstnance je motivující výše 

mzdy a poskytovaných odměn, vykonávání práce v psychické pohodě díky dobrým 

vztahům na pracovišti, modernímu pracovnímu prostředí, neformální pracovní komuni-

kaci a vědomí, že se mohou spolehnout na kolegy při krizových situacích. Negativních 

informací jsem se od zaměstnanců mnoho nedočkala. Jediným negativem, které zmíni-

ly, bylo příliš velké horko v kancelářích během letních měsíců. K eliminaci tohoto ne-

dostatku jsem uvedla nabídku dvou typů přenosné klimatizace, z nichž jsem jeden dopo-

ručila jako vhodnější. 

 

Z dotazníků vyplněných klienty bylo zjištěno také více pozitiv než negativ. CK Novalja 

má mnoho věrných zákazníků, kteří se k nim rádi vracejí, a to díky kvalitním službám, 
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které poskytují a přístupu odborně připravených pracovníků. Pozitiva, která převažova-

la, jsou následující: pracovní prostředí a technické vybavení kanceláří, informace, které 

jim pracovníci CK Novalja poskytují, a jejich přístup ke klientům, nabídka zájezdů, 

k přehlednosti stránek a k nabídce fakultativních výletů měli někteří klienti výhrady. 

 

Navrhla jsem několik opatření, která by měla vést k odstranění zjištěných nedostatků. 

Návrh nového orientačního plánu CK Novalja, zlepšení pracovního prostředí, jak již 

bylo zmíněno přenosnou klimatizací, vymalováním chodby v barvách loga společnosti, 

zřízení kuřáckého místa, aby vymizel zápach z cigaret z recepce. Zlepšení webových 

stránek pomocí barevného rozlišení, sjednocení nabídkového menu na levou stranu 

stránek a doplnit chybějící deštník v logu. Dále jsou navrženy typy výletů, které by CK 

Novalja mohla realizovat. 

 

Předložené návrhy jsou koncipované tak, aby finančně příliš nezatížily CK Novalja  

a byly použitelné v praxi. Proto by neměl být problém s jejich realizací. Celková cena 

vyšla na 55 796 Kč. Věřím, že některé návrhy vyplývající z analýzy, by mohly přispět 

k nápravě nedostatků ve společnosti. 

 

Cílem této diplomové práce bylo určit současný stav organizační kultury pomocí spoko-

jenosti zákazníků s jednáním, komunikací, pracovním prostředím a se službami, které 

CK Novalja poskytuje. A na základě zjištěných výsledků z dotazníkového šetření na-

vrhnout zlepšení stávající organizační kultury. 

 

Dovoluji si konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny. Praktický přínos vidím 

ve formulaci navržených a popsaných návrhů, které mohou CK Novalja pomoci při rea-

lizaci změny organizační kultury.  
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Seznam použitých zkratek  

Atd.  a tak dále 

Apod.  a podobně 

CA  cestovní agentura 

cca přibližně 

CK  cestovní kancelář 

CR  cestovní ruch 

°C stupně celsia 

Č číslo 

ČR  Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

Hod.  hodin 

m metr 

mm  marketingový mix 

MK marketingová komunikace 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

Min. minuta 

Např. například 

NP národní park 

PC počítač 

PR  public relations - publicita 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

Vážený respondente (respondentko), 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude použit ke zpracování praktické čás-

ti mojí diplomové práce na téma „Návrh změny organizační kultury v CK Novalja“. 

Tento dotazník je anonymní a informace z něj budou použity výhradně pro výše zmíně-

ný účel.  

 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit současný stav organizační kultury CK Novalja a na 

základě informací získaných z dotazníků zpracovat návrhy na její zlepšení. 

 

Každou otázku si prosím důkladně přečtěte a označte jednu odpověď, pokud není uve-

deno jinak. Odpověď označíte kliknutím na tečku před jednou z možných odpovědí.  

 

Vybrané otázky Vám nabízí vyjádřit svůj názor, pokud s něčím nesouhlasíte. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku. 

 

 

 

Bc. Jaroslava Tesařová 

 



 

 

 

1. Jste  

                  a) muž  

                  b) žena? 

 

2. Vaše trvalé bydliště se nachází? 

a) Brno a okolí  

b) Praha  

c) město nad 100 000 obyvatel  

d) město nad 10 000 obyvatel  

e) jiné 

 

3. V jaké věkové kategorii se nacházíte?   

a) 18-25 let  

b) 26-35 let  

c) 36-45let  

d) 46-55 let  

e) 56 a více let 

 

4. Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o cestovní kanceláři Novalja ?  

a) internet  

b) doporučení od jiné osoby   

c) přes jinou cestovní kancelář či cestovní agenturu 

d) jinak 

 

5. Jak dlouho jste klientem cestovní kanceláře Novalja?  

a) 1-3 let  

b) 4-8 let  

c) 9 a více let 

 

6. Jak hodnotíte pracovní prostředí a vybavenost kanceláří CK Novalja ? 

a) velmi příjemné a vyhovující  



 

 

 

b) vyhovující s výhradami – uveďte prosím výhrady  

c) nevyhovující – uveďte prosím proč je nevyhovující  

d) nebyl(a) jsem v kanceláři, objednával(a) jsem přes internet 

 

7. Uveďte prosím, jaké máte výhrady. 

 

8. Jakým způsobem nejraději komunikujete s CK Novalja? 

a) mail  

b) telefon  

c) osobní styk 

 

9. Poskytují Vám pracovníci cestovní kanceláře všechny informace, které potřebu-

jete?  

a) ano  

b) ne 

 

10. Uveďte jaké informace Vám pracovníci CK Novalja neposkytli. 

 

11. Jaký vyhledávač na internetu nejčastěji používáte? 

a) seznam  

b) google  

c) centrum 

 

12. Jste spokojeni s internetovými stránkami cestovní kanceláře Novalja a najdete 

vše, co potřebujete? 

a) ano  

b) ne – uveďte, prosím, s čím máte na tomto webu problém, co na webu 

chybí 

 

13. Pokud jste s něčím nespokojeni, uveďte prosím, s čím máte na tomto webu pro-

blém, případně co na webu chybí.  



 

 

 

 

14. Jste spokojen(a) s nabídkou letovisek cestovní kanceláře Novalja? 

a) ano  

b) ne 

 

15. Jaká letoviska byste doporučil(a)? 

 

16. Které služby nebo typy ubytování Vám v nabídce cestovní kanceláře Novalja 

chybí? 

 

17. Byli jste v Chorvatsku v kontaktu s delegátem? 

            a) Ne  

            b) ano  

 

18. Pokud jste v předchozí otázce označili ano, pak prosím odpovězte, zda Vám de-

legát poskytl potřebné informace. 

             a) ano  

             b) ne 

  

19. Pokud jste označili v předchozí otázce ne, uveďte prosím, co Vám chybělo ze 

strany delegátových služeb nebo v čem byl problém. 

 

20. Měli jste nějaké problémy s ubytováním?  

a) Ne  

b) ano 

 

21. Uveďte, jaké a kde jste měli problémy s ubytováním. 

 

22. Doporučil(a) byste cestovní kancelář Novalja svým známým?  

a) ano  

b) ne 



 

 

 

Příloha č. 2: Statistika hledanosti dotazu „dovolená Chorvatsko 2012“ na seznamu 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Koncesní listina 

 



 

 

 

Příloha č.4: Data pro výpočet korelace 

V jaké věkové 
kategorii se 
nacházíte?

x x2
Jakým způsobem jste se 
dozvěděl(a) o cestovní 

kanceláři Novalja?
y y2 x*y

18-25 let 1 1 internet 1 1 1

18-25 let 1 1 internet 1 1 1

56 a více let 5 25 internet 1 1 5

18-25 let 1 1

od zaměstnance 

kanceláře 2 4 2

18-25 let 1 1 od zaměstnankině CK 2 4 2

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

46-55 let 4 16 internet 1 1 4

26-35 let 2 4

doporučení od jiné 

osoby 2 4 4

56 a více let 5 25 internet 1 1 5

36-45let 3 9 internet 1 1 3

26-35 let 2 4

soucasne internet a 

doporuceni kolegu 1 1 2

36-45let 3 9 internet 1 1 3

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

36-45let 3 9 internet 1 1 3

26-35 let 2 4

katalog na ulici před 

sídlem CK Novalja 4 16 8

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

56 a více let 5 25 internet 1 1 5

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

46-55 let 4 16 internet 1 1 4

46-55 let 4 16 internet 1 1 4

46-55 let 4 16

doporučení od jiné 

osoby 2 4 8

36-45let 3 9 internet 1 1 3

36-45let 3 9

přes jinou cestovní 

kancelář či cestovní 

agenturu 3 9 9

56 a více let 5 25 majitel CKJ je spolužák 2 4 10

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6  



 

 

 

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

36-45let 3 9 internet 1 1 3

36-45let 3 9 internet 1 1 3

46-55 let 4 16 internet 1 1 4

56 a více let 5 25

doporučení od jiné 

osoby 2 4 10

36-45let 3 9 internet 1 9 3

56 a více let 5 25

přes jinou cestovní 

kancelář či cestovní 

agenturu 3 9 15

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

36-45let 3 9 internet 1 1 3

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

26-35 let 2 4

doporučení od jiné 

osoby 2 4 4

46-55 let 4 16

doporučení od jiné 

osoby 2 4 8

56 a více let 5 25 internet 1 1 5

56 a více let 5 25

doporučení od jiné 

osoby 2 4 10

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

46-55 let 4 16 internet 1 1 4

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

26-35 let 2 4

doporučení od jiné 

osoby 2 4 4

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

56 a více let 5 25 osobní návštěva CK 4 16 20

36-45let 3 25 internet 1 1 3

36-45let 3 9 návštěva pobočky 4 16 12  

 



 

 

 

18-25 let 1 1

doporučení od jiné 

osoby 2 4 2

26-35 let 2 4 od přítele 2 4 4

36-45let 3 9

doporučení od jiné 

osoby 2 4 6

26-35 let 2 4 od kamarádky 2 4 4

26-35 let 2 4 internet 1 1 2
46-55 let 4 16 doporučení od jiné 2 4 8

26-35 let 2 4 internet 1 1 2

 Ʃ 176 622 95 197 289  

 


