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Úvod 

 

S pojmem organizační kultura se dnes setkáváme stale časteji. Každý podnik, společnost 

nebo organizace vytváří v průběhu své existence vlastní normy, zásady, systémy hodnoty a 

postupy při řešení různých problémů. Jiní ji označují jako soustavu sdílených názorů, 

postojů, představ, zájmů a očekávání, jež probíhají v rovině formálních i neformálních 

vztahů. Závisí na mnoha faktorech, ale především na lidech, kteří ve společnosti pracuji. Již 

Tomáš Baťa jednou řekl: “Podniková kultura se pozná snadno – lidé mají z kvalitní práce 

radost, usmívají se, práce jim přináší naplnění a uspokojeni…” Toto tvrzení je na místě i 

dnes – kultura toho kterého podniku je přímo závislá nejen na úrovni, vyspělosti a 

spokojenosti jeho managementu, ale i na úrovni, vyspělosti a spokojenosti všech ostatních 

zaměstnanců. Platí to však i opačně – chování lidí, stejně jako veškeré dění ve společnosti, 

je ovlivněno silou a typem organizační struktury. Stejně tak plánované změny strategie – 

dokonce i nepatrné organizační změny a to jak je lidé přijmou jsou ovlivněny tím, jakou 

kulturu daný podnik má.  

 

 

Předkládaná diplomová práce obsahuje projektovou studii, která zkoumá typ organizační 

kultury oddělení ve společnosti Infosys BPO, popisuje projekt týkající se organizačních 

změn v oddělení, na základě výzkumu zjisťuje, zda tyto změny budou v souladu s kulturou 

a následně prezentuje návrhy, jak řešit případné rozpory a nedostatky. 

 

 

 

Cíl práce 

 

 

V teoretické části následující diplomové práce je mou snahou vysvětlit pojem organizační 



 

 

kultura, vymezit jeji složky a faktory, které ji ovlivňují; dotýká se též problematiky 

outsourcingu. 

 

Cílem praktické části práce je po provedení analýzy organizační kultury oddělení “JCI” ve 

společnosti Infosys BPO zjistit, zda není daná organizační kultura v rozporu se 

navrhovanými organizačními změnami, které chci implementovat, a případné rozpory řešit.  

 

Použité metody 

 

Ve své práci jsem použila jak kvalitativní tak kvantitativní metody diagnostiky organizační 

kultury, pozorování, dale jsem provedla analýzu časové náročnosti pracovních úkonů, 

jednoduché výpočty potřebného počtu pracovníků a odhad potřebných nákladů na 

implementaci mnou navrhovaných řešení. 
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1 Teoretická východiska 

 

1.1 Organizační kultura podniku 

 

Pojem kultura v obecném slova smyslu označuje „specifický způsob organizace, realizace a 

rozvoje činnosti, objektivizovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce“ (4, str. 17). Na 

kulturu můžeme nahlížet z různých hledisek: z hlediska antropologického, z pohledu 

sociologie a z pohledu psychologie.  

 

Antropologický přístup bere kulturu jako způsob chování určitých skupin a snaží se 

interpretovat význam tohoto chování. Z pohledu sociologie jsou kultury adaptivní systémy 

se specifickým obsahem, kulturní vzory jsou postavené na systému hodnot, norem a názorů. 

A nakonec, z úhlu pohledu psychologie, je kultura systémem pravidel, vytvořený určitou 

skupinou za účelem jejího přežití; zahrnuje postoje, názory a normy chování, které skupina 

sdílí, které se mohou v průběhu času měnit.  

K čemu je tedy organizační kultura dobrá? „Firemní kultura je úspěšným nástrojem pro 

vedení lidských zdrojů, používající převážně nepřímých forem ovlivňování pracovníků. 

Funguje jako společenský tlak, jehož cílem je vytvořit a posílit chování, jež jsou v souladu 

s firemními cíli a pravidly. Další výhodou je zvyšování podnikové výkonnosti, dosahování 

firemní jednoty (identity) a loajality. Působí jako standard pracovní výkonnosti, který se od 

členů organizace očekává.“ (5, str. 30) 
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1.1.1 Organizační kultura a její vliv na chování organizace 

 

PRVKY ORGANIZA ČNÍ KULTURY 

 

Jak jsme již mohli vidět z předmluvy, za prvky organizační kultury můžeme považovat 

základní přepoklady, hodnoty, normy a postoje, dále můžeme za kulturní prvek považovat 

vnější projevy kultury, které bývají označovny jako artefakty. (5) 

 

Artefakty mohou být materiální povahy (architektura budov, vybavení firmy, produkty 

organizace, výroční zprávy, propagační materiály) a nemateriální povahy (jazyk, historky, 

mýty, firemní hrdinové, zvyky, rituály apod.) 

 

 

Základní předpoklady 

 

Jedná se o zafixované představy o fungování každodenní práce, lidé je považují za zcela 

samozřemé skutečnosti. Těžko se odhalují v průzkumu, protože se jedná o něco, co lidé 

mají uložené v podvědomí a funguje to zcela nevědomě.  

 

Hodnoty 

 

Hodnota je něco, co zaměstnanci společnosti považují za důležité – vše, „co je pro 

jednotlivce či skupinu explicitně či implicitně žádoucí a co ovlivňuje výběr z možných 

způsobů, nástrojů a cílů činnosti“ (5, str.23). Vyjadřují preference lidí ohledně toho, co je 

významné pro organizaci, např. být nejlepší, chovat se zodpovědně vůči životnímu 

prostředí, zaměřit se na zákazníka apod.  
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Přístupy 

 

Přístupy jsou náchylnosti členů kultury jednat určitým způsobem v běžném pracovním 

životě i při řešení problémů. Ovlivňují je dominantní povahové rysy člověka, temperament, 

zájmy, zvyky, očekávání profitu ve společnosti, očekávání vlastní přijatelnosti (tzn. co si 

mohu ještě dovolit, aniž bych měl problémy, a co už ne), loajalita, ale také znalosti, 

schopnosti, ale také sociální a komunikační schopnosti.  

 

Navenek se přístupy projevují pomocí projevů chování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

Způsobilost k práci            LIŠČÍ                                       SOVÍ                                                                                                                                                                            

                                             PROJEVY                                 PROJEVY 

 

 

 

 

 

                                             

                                           OSLÍ                                         OVČÍ 

                                           PROJEVY                                PROJEVY 

 

                                  Loajalita k organizaci 

 

Obrázek 1: Projevy organizační kultury z hlediska loajality a způsobilosti k práci 

(Zdroj: 6, str. 51) 

 

 

Soví projevy jsou typické spolehlivostí, moudrostí důvěryhodností, samostatností, 

vysokými nároky, avšak nezbytnou dávkou tolerance k chybám ostatních.  

Liščí projevy v sobě skrývají dobrý profesionální výkon spojený s vypočítavostí a 

nespolehlivostí. Pro tyto lidi je typické, že odvádí dobrý výkon, ale jen pokud z toho 

mohou profitovat, jedinou motivací jsou pro ně peníze nebo pracovní postup.  

Lidé s ovčími projevy  jsou oddaní autoritám, avšak nejsou kreativní, v kritických situacích 

bezradní.  

Oslí projevy jsou typické pro přístup svéhlavý, nevypočítatelný, s nízkou profesionální 

úrovní.  
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Poznat, jaký přístup převládá v organizaci, je velmi důležité pro analýzu kultury podniku, a 

tím i zjištění, jak by měla společnost s lidmi pracovat, co od nich očekávat a jak je 

motivovat. (6) 

 

Postoje 

 

Určité pocity, které jsou spojeny s osobami, věcmi, událostmi či problémy. Mohou být 

negativní i pozitivní, odráží náš hodnotící vztah a názor na situaci. 

 

Normy chování 

 

„Zásady chování, které skupina jako celek akceptuje“. (4, str. 24) Může to být dodržování 

určitého typu oděvu ve společnosti (např. tzv. Business dress code) nebo se mohou týkat 

rychlosti práce (obecně zažité termíny, do kdy má být jistý druh práce odveden) nebo i 

způsobu jednání se zákazníky.  

 

Jazyk 

 

Nemyslí se tím jazyk národní, ale spíše pojmy zavedené ve společnosti. Může však čerpat i 

z jazyka národního, především z angličtiny.  

 

Historky a mýty 

 

Rozdílem mezi historkou a mýtem je, že historky, ač mnohokrát přibarvené, pramení ze 

skutečné události, kdežto mýty nemají racionální základ.  
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Zvyky, rituály, ceremoniály 

 

Jedná se o „ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci udržovány a předávány.“ (4, 

str. 24) Napomáhají k tomu, aby vytvořily stabilní pracovní prostředí a posílily vlastní 

identitu pracovníků. Příkladem zvyků můžou být firemní večírky, či oslavy narozenin 

zamestnanců, dárky pro odcházející zaměstnance apod. Rituály jsou totéž, co zvyky, ale 

mají symbolickou hodnotu, např. různé komunikační rituály, hlasování na poradě nebo 

některé porady samotné. Ceremoniály jsou slavnostní události, které mají posílit firemní 

hodnoty nebo oslavit nějakého hrdinu. Dobrým příkladem je velmi oblíbený v mnoha 

firmách ceremoniál vyhlášení zaměstnance měsíce.  

 

Hrdinové 

 

Hrdinové v organizační kultuře představují silné prvky, jakýsi vzor pro pracovníky, který 

ukazuje, že úspěch je dosažitelný pro každého. Poskytují modelové chování, nastolují 

vysoké standardy výkonu, symbolizují organizaci pro vnější svět, udžují a posilují její 

jedinečnost, vytváří svým způsobem image organizace a v neposlední řadě motivují 

zaměstnance k výkonu. (4)  Při vytváření hrdinů, by si měla však organizace vždy dát pozor, 

aby vybírala hrdiny mezi správnými lidmi, avšak aby výkony hrdinů byly opravdu reálně 

dosažitelné skoro pro každého pracovníka, jinak můžou mít hrdinové demotivační funkci.  

 

 

Firemní architektura a vybavení 

 

Vzhled budov a vybavení organizace „může činit firmu jedinečnou a výrazně ji odlišovat 

od jiných firem, mohou být symbolem blahobytu či skromnosti nebo symbolizovat historii 

a tradici“ (4, str. 26). V dnešní době organizace věnují tomuto prvku hodně pozornosti, 

protože spotřebitel je zaplaven velkým množstvím informaci a má obrovský výběr, tudíž 

stále častěji se stává, že zákazník se rozhoduje jenom na základě image.  
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STRUKTURA ORGANIZA ČNÍ KULTURY 

 

 

Struktura organizační kultury by mohla vypadat tak, jak je to znázorněno na obrázku. Edgar 

Schein rozlišuje tři roviny organizační kultury, kterými jsou, jak již bylo zmíněno výše 

artefakty, hodnoty a normy a základní předpoklady. Ty jsou uspořádany podle toho, jak se 

jejich prvky projevují navenek. V předchozí kapitole jiz bylo nastíněno, že artefakty jsou 

nejvíce „na povrchu“, je to nejsnadněji identifikovatelná rovina pro pozorovatele. Hodnoty, 

pravidla a normy chování jsou částečně vědomé, avšak pro vnějšího pozorovatele, který 

v organizaci nepracuje, by mohly být nejasné. Nejhlubší rovinou jsou základní předpoklady, 

které jsou mnohokrát nevědomé ani pro příslušníky kultury, protože jsou pro ně zcela 

samozřejmé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2:  Scheinův model organizační kultury (Zdroj: 4, str. 27) 

 

 

artefakty 

Hodnoty a normy 

Základní předpoklady 
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ZDROJE ORGANIZA ČNÍ KULTURY 

 

 

Při zkoumání organizační kultury podniku, se musíme zaměřit na její obsah, který právě 

tvoří výše uvedené prvky a na jeji sílu, která závisí na tom, jak moc jsou dané pvrky sdílené 

v organizaci. 

Obsah a sílu organizační kultury však ovlivňuje řada faktorů, takže při poznání organizační 

kultury to budeme mít jednodušší, pokud máme jasno, jaké je podnikatelské prostředí firmy, 

kdo byl zakladatel, jaká je osobnost manažéra, jak dlouho organizace existuje a jaké 

technologie používá. Tyto faktory však nabízí i zajimavý fenomén – nejsou jenom zdroji 

organizační kultury, ale mohou být i jejími projevy (napři manažerské praktiky mohou být 

zdrojem, ale mohou být také důsledkem určitých hodnot a cílů podniku).  

 

 

Zde jsou tedy nejdůležitejší faktory, které organizační kultury mohou vytvá řet a 

ovlivňovat: 

 

Národní kultura 

 

Není tajemstvím, že i v období globalizace, komunkace a soužití jednotlivých národu, 

v době velkých mezinárodních společností s multikulturalním prostředím stále existují 

rozdíly v mentalitě, náboženství, hodnotách a normách chování jednotlivých národů. To 

všechno může do jisté míry ovlivňovat (ale i vytvářet) organizační kulturu. Mnohé 

průzkumy již dokázaly, že například Francouzi mají tendenci k centralizaci, rozdělení moci 

v podniku, Němci mají velmi negativní vztah k riziku, Britové naopak uznávají jen velmi 

malé rozpětí moci a nevyhýbají se riziku. Z jiného pohledu – všeobecně platí, že jižní 

kultury mají sklon ke krátkodobému plánování a orientaci, naopak severní kulutury mívají 

dlouhodobé plánování a výborný time management. Pokud to vezmeme z východu na 

západ, pak si všimneme, že směrem na východ slábne individualismus a posiluje se 

kolektivismus v organizační kultuře. Při aplikaci řídicích praktik nebo organizačních změn 
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musíme tedy vždy přemýšlet, která národní kultura ve společnosti převládá a co je pro ni 

charakteristické.  

 

Podnikatelské a tržní prostředí 

 

Tento faktor je klíčový při utváření organizační kultury. Podněcuje vznik určitých 

předpokladů a hodnot, síla vlivu prostředí na organizační kulturu však závisí na jeho 

charakteristikách. „Není-li prostředí silně konkurenční a postavení firmy na trhu se blíží 

postavení monopolnímu, prostředí nemusí být pro firmu imperativem a na významu pak 

nabývají jiné faktory, které firmu determinují“. (4, str. 35) 

 

Profese 

 

Profese, neboli obory specializace lidí pracujících pro společnost, výrazně ovlivňují jeji 

organizační kulturu. Pokud profese lidí ve společnosti nejsou příliš homogenní (což bývá 

většinou), utváří se výrazné subkultury (subkultura účetních, subkultura personalistů). Tyto 

kultury se liší způsobem organizace práce, určitými zvyky a rituály, často i svým vlastním 

specifickým jazykem.  

 

Zakladatel (vůdce) 

 

Role zakladatele organizace je zcela klíčová na začátku existence. Při zakládání organizace 

sdílí hodnoty a názory zakladatele, skupinka lidí, která je předává dál a utváří tak kulturu. 

Avšak během své existence se organizace potýká s problémy, které musí řešit pomocí 

návrhů zakladatele. Pokud se během řešení problémů kultura ukáže jako nefunkční, 

„skupina začne následovat jiného silného vůdce, který s řešeními přichází.“ (4, str. 35) 

 

Vůdci ovlivňují kulturu organizace po celou dobu její existence. Pokud jejich hodnoty jsou 

kompetentní a úspěšné, lidé je přebírají a sdílejí. Vliv vůdců však nezáleží jen na 

neformální autorite, ale důležitou roli hraje též jejích moc formální, protože jim umožňuje 
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rozhodovat o tom, jaké cíle bude organizace mít, kdo bude povýšen, jak se budou přijímat 

noví pracovnívi apod.  

 

Velikost a délka existence organizace 

Charakteristika kultury závisí na fázi, ve které se organizace zrovna nachází. V počáteční 

fázi, jak již bylo uvedeno výše, hraje dominantní roli zakladatel firmy, vztahy v organizaci 

jsou neformální, kultura je pružnější a schopnější se přizpůsobovat.  

Ve druhé fázi, která se označuje jako „střední věk organizace“(4, str. 36), se zavádí pevná 

organizační struktura, jasnější pravidla, ale objevují se také subkultury, společné cíle a 

původní smysl existence se může ztratit.  

S „fází organizační zralosti“(4, str. 36) přichází období stability. Organizace má svou 

minulost a tradici, která je pro ní zdrojem sebevědomí. Důležité v této fázi je, aby se 

organizace dokázala přizpůsobit měnícímu se prostředí a nedostala se do fáze stagnace. 

 

Technologie 

 

K technologiim patří například vybavenost výpočetní technikou, kvalita počítačových sítí, 

využívání elektronického obchodování – to vše ovlivňuje organizační kulturu, ale také 

klade na ní určité nároky (organizační kultura se musí technickému rozvoji přizpůsobit a 

umožnit ho).  
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1.2   Vliv organizační kultury na strategii 

 

 

Organizační kultura ovlivňuje jak tvorbu strategie, tak jeji implementaci. V dnešní době se 

při implementaci nové strategie nebo organizačních změn klade stále větší důraz na poznání 

organizační kultury a zjišťování, zda je připravovaná strategie s ní v souladu. Avšak ještě 

stále v mnoha firmách si tento aspekt přípravy strategie manažéři neuvědomují; přitom 

pokud nebereme při plánování změn v potaz organizační kulturu, může být nová strategie 

nebo inovace kontraproduktivní a neaplikovatelné.  

 

1.2.1 Organizační kultura a tvorba strategie 

 

Organizační kultura, přesněji řečeno její obsah, ovlivňuje všechny fáze tvorby strategie – 

identifikaci problému, sběr informací, zpracování informací, určení alternativních řešení i 

výběr řešení. „Klíčovou roli přitom hrají základní předpoklady a hodnoty, které 

management firmy (respektive tvůrci strategie) sdílí, a způsob přijímání a zpracovávání 

informací, který při řešení problémů uplatňuje.“ (5, str. 47) 

 

Například, vnímají-li tvůrci strategie vnější prostředí firmy jako proměnlivé, budou ho ve 

fázi formulace strategie zkoumat podrobněji. Organizační kultura ovlivňuje též výběr 

informaci; konkrétně výběr informací je silně ovlivněn předpoklady týkajícími se zdrojů 

pravdy. A tak některé organizace preferují informace kvantitativního charakteru, jiné např. 

se spoléhají na názory expertů – výběr informací je tudíž ovlivněn tzv. selektivitou vnímání. 

Znamená to, že lidé mají obecně tendenci vnímat a pamatovat si především informace, 

které odpovídají jejich názorům a hodnotám. Ostatní podněty jsou zlehčovány nebo úplně 

ignorovány. Ten samý efekt funguje při třídění a interpretaci informací. Při třídění se 

rozhodujeme, co je pro nás podstatné, na základě našich hodnot a přesvědčení. „Obsahe-m 

organizační kultury je ovlivněn nejen způsob zpracováván informací, ale také způsob jejich 
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interpretace: manažeři vnímají podněty, které k nim přicházejí, přes prizma svých 

předpokladů, hodnot, postojů a norem.“ (4, str 48) 

 

Při výběrů samotné strategie záleží na tom, zda je kultura silná nebo slabá. Pokud je silná a 

organizační hodnoty jsou široce sdíleny, pak, je-li strategie všeobecně dobrá, snadněji 

dochází ke shodě mezi strategii a organizační kulturou. Jestliže však je organizační kultura 

slabá, pak se uplatňují při výběru strategie spíše individuální hodnoty manažerů a 

formulace strategie se stává složitým procesem (4). 

 

1.2.2 Organizační kultura a implementace strategie 

 

 

Obsah organizační kultury se může stát jak pomocníkem k implementaci strategie, tak i 

potenciální bariérou. Záleží na tom, jak je organizační kulutura silná a nakolik je její obsah 

v souladu s obsahem dané strategie. Záleží tu na faktorech, jako jsou vlivy prostředí, 

složení týmu, vyvíjejícího strategii, kvalitou provedení strategické analýzy a na mnoha 

dalších. „Je-li kultura slabá a difuzní, nebude sice strategii výrazněji podporovat, ale 

nebude s ní také v konfliktu. Je-li naopak strategie obsahově vágní, je patrné, že by rovněž 

neměly nastat výraznější problémy pramenící ze vzájemného vztahu kultury a strategie. 

Jestliže je strategie firmy vyhraněná, precizně formulovaná a rozpracovaná a její obsah je 

v souladu s obsahem silné organizační kultury, pak bude kultura implementaci strategie 

podporovat a stane se silou, z níž může firma výrazně těžit. Pokud je však strategie 

jednoznačně a precizně formulovaná, ale obsah organizační kultury je s ní v konflikut, dají 

se očekávat značné problémy.“ (4, str. 49) 
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Na základě výše uvedeného může nastat devět možností v souvislosti se vztahem 

kultury a strategie: 

 

 

 

organizační kultura Organizační 

strategie slabá střední Silná 

Vágní 

naprostý 

soulad, beze 

směru 

naprostý 

soulad, beze 

směru 

naprostý 

soulad, určitý 

směr 

Střední 

naprostý 

soulad, 

určitý směr 

soulad? 

směr? 

soulad? 

Směr? 

Silná 
naprostý 

soulad, směr 

soulad? 

směr? 

soulad??? 

směr??? 

 

Obrázek 3: Soulad mezi kulturou a strategií (Zdroj: 4, str 49; podle Scholz, 1987, str. 

85) 

 

 

1.2.3 Řešení nesouladů mezi kulturou a strategií 

 

 

Pokud je organizační kultura silná a tím implementaci strategie podporuje, roste i 

výkonnost organizace. Co však dělat v případě, že silná organizační kultura je 

s připravovanou strategií v konfliktu? Existují 4 základní řešení (7): 
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Ignorovat kulturu 

Toto řešení není ideální, a také, jak se shodují mnozí autoři, velmi riskantní. Dovolit si to 

může organizace jen v tom případě, je-li velmi mladá.  

 

Obejít kulturu 

Znamená to „zvolit k implementaci strategie prostředky, které nejsou v rozporu s kulturou, 

ale vedou k žádoucímu cíli.“(4, str. 56) Například, společnost se rozhodne proniknout na 

nové trhy, dejme tomu, do Spojených států, a někteří zaměstnanci tak dostanou na starost 

americké zákazníky. Pro společnost na první pohled velmi lukrativní, vzhledem 

k rozdílnému časovému pásmu však pro komunikaci s novými zákazníky budou muset 

určení pracovníci zůstávat přesčas anebo změnit pracovní dobu – a rozpor je na světě, 

protože před tím byli lidé zvyklí chodit do práce od 9 do 6 a případné přesčasy řešili 

náhradním volnem. Obejít by se daná situace dala tím, že pracovníci pracující pro americký 

trh by dostávali příplatky za pohotovost jít do práce v jinou dobu než obvykle.  

 

Změnit strategii 

Tato možnost nepříchází v úvahu vždy, avšak v případech, kde je možné nahradit stávající 

strategií nějakou alternativou, by o ní manažeři měli alespoň uvažovat. Použijme předchozí 

případ – dá se předpokládat, že zaměstnanci budou s novou situací nespokojeni i přes 

příplatky. Řešení může být věnovat se americkým zákazníkům v normální pracovní době – 

tzn. jen v době, kdy mají ráno – v ostatní denní době je odkazovat na e-mail. Podmínkou 

zase je, zda to povaha činnosti firmy dovoluje (například společnost neslibuje svým 

zákazníkům non-stop servis na telefonu). Nebo by se dala zvážit i samotná možnost na 

americký trh nepronikat – v případě, že existuje jiná, stejně výhodná alternativa. 

 

Změna organizační kultury 

Změnit organizační kulturu a přizpůsobit ji obsahu strategie patří k nejobtížnějším řešením 

rozporů mezi kulturou a strategií. Je nutné tuto změnu koordinovat se změnami 

v organizační struktuře, systémech a procesech. Nejtěžší je dosáhnout nejen změn 

povrchních, ale i změn na úrovni hodnot, postojů a norem chování. V případě firmy 
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s novými americkými zákazníky – zde by se mohlo jednat o změnu organizace pracovní 

doby – práce na směny. To zcela výrazně ovlivní kulturu společnosti, neboť je známo, že 

společnosti s běžnou pracovní dobou mívají zcela jiné postoje a zvyky zaměstnanců než 

společnosti s prací na směny. 

 

1.3  Typologie organizační kultury 

 

“Jedním z nástrojů, který vědci v oblasti sociálních věd užívají k tomu, aby rozčlenili, 

utřídili a zpřehlednili složitý obsah sociální reality, je konstrukce typologií. V oblasti 

organizační kultury je vývoj typologií poměrně populárním předmětem výzkumného zájmu 

badatelů již po několik desetiletí (Handy, 1976, Miles a Snow, 1978, Ansoff, 1979, Deal a 

Kennedy, 1982, Trompenaars, 1993, Hall, 1995, goffee a Jones, 1998, Cameron a Quinn, 

1999 a další).“(4, str. 75) 

 

Typologie, které budou popsány v následující kapitole, nahlížejí na organizační kulturu 

z různých úhlů pohledu: (4) 

 

- typologie formulované ve vztahu k organizační kultu ře, 

- typologie ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí 

- typologie ve vztahu k tendencím v chování organizace 

 

Typologií existuje velké množství, pro přehlednost však zde uvedu z každé skupiny jen 

jednu. 
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1.3.1 Typologie ve vztahu k organizační struktu ře 

 

Typologie F. Trompenaarse 

 

Fons Trompenaars ve své knize „Riding the waves of culture“ (1993) rozlišuje dvě dimenze 

charakterizující organizační kulturu: orientace na úkoly versus orientace na vzahy a 

hierarchie versus rovnost. Kombinací těchto dimenzí pak vznikají čtyři typy kultury: 

„inkubátor“, „řízená střela“, „rodina“, „Eiffelova věž“.  

 

 

                                                             rovnost 

      orientace na seberealizaci                            orientace na projekty 

 

 

 

 

 

Vztahy                                                                                                úkoly   

 

 

 

orientace na moc                                                 orientace na role 

                                                        hierarchie 

                                                        

 

 

Obrázek 4:  Typologie organizační kultury podle Trompenaarse (Zdroj: 4, str. 79, 

podle Trompenaars, 1993, str. 140) 

 

inkubátor řízená střela 

rodina Eiffelova věž 
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Kultura typu rodina je charakteristická blízkými vztahy členů ve spojení s vysokým 

stupněm hierarchie. V čele rodiny stojí „otec“, který má autoritu u ostatních členů a vždy ví 

nejlépe, co dělat. Členové mají rozdílné postavení ve společnosti.  

Kultura Eiffelovy věže je rovněž hierarchická, ale role v ní jsou předem přesně rozdělené 

na základě kvalifikací a dovedností, lidé jsou v této kultuře brány jako zdroje.  

Řízená střela je kulturou orientovanou na úkoly, jako Eiffelova věž, ale liší se od ní tím, 

„že to, co členové organizace dělají, není předem dáno. Hodnota lidí je odvozována od 

míry dosahování cílů“. (4, str. 79)  

Na vztahy orientovaná kultura inkubátoru je založena na seberealizaci pracovníků. 

Všichni jsou si rovní, ale na rozdíl od řízené střely autorita v ní záleží více na osobních 

vlastnostech jednotlivce, než na jeho výkonu. Je to kultura výrazně inovativní, podporuje 

nové myšlenky a nové věci.  

 

 

1.3.2 Typologie ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí 

 

Typologie R.E. Quinna a jeho spolupracovníků 

 

Opět tu máme dvě základní dimenze, jejichž kombinací vznikají čtyři typy organizační 

kultury. Jsou to flexibilita  versus kontrola  a interní  versus externí zaměření. Typy kultury 

jsou potom kultura klanová, hierarchická, adhockratická a tržní.  
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                                                flexibilita 

 

 

KLANOVÁ KULTURA                               ADHOC KRATICKÁ 

                                                                         KULTURA 

 

 

 

 

interní zaměření                                                                  externí zaměření a  

a integrace                                                                              diferenciace 

HIERARCHICKÁ                                                           TRŽNÍ KULTURA 

KULTURA 

 

 

                                           stabilita a kontrola 

 

Obrázek 5: Model soupeřicích hodnot (Zdroj: 4, str. 83, podle Cameron a Qunn, 1999, 

str. 32) 

 

 

 

Tyto typy kultury se charakterizují podle cílů, k nimž organizace směřuje a podle nástrojů, 

kterými chce cílů dosáhnout.  

Klanová kultura je charakteristická velmi přátelským rodinným prostředím. Je pro ní 

příznačné týmové myšlení, sdílení hodnot a cílů, oddanost firmě. Vedoucí jsou jako rodiče, 

zákazníci jsou bráni jako partneři.  
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Hierarchická kultura je charakteristická postupy a předpisy, hlavním prvkem jsou 

formální pravidla, vedoucí jsou koordinátoři, nejdůležitějším cílem je hladký chod 

organizace a její stabilita, poskytnutí zaměstnancům jistoty v zaměstnání.  

Při adhockratické kultuře vládne na pracovišti dynamické podnikatelské a tvůrčí prostředí. 

Charakteristická je schopnost inovativního myšlení a prizpůsobování se rychle se měnícímu 

prostředí. Je to kultura flexibilní, každý projekt je unikátní. 

Tržní kultura je orientována především na výsledky. Lidé v ní jsou soupeřiví a vedoucí je 

pohánějí k vysokým výkonům.  

 

1.3.3 Typologie formulované ve vztahu k chování organizace 

 

Tato typologie se zaměřuje na poznání, jak se organizace chová v tržním prostředí a také 

jak se členové organizace chovají k organizaci samotné a k sobě navzájem. 

 

Teorie „krychle 2S“ R. Gofeeho a G. Jonese 

 

Základem této typologie jsou dvě dimenze: sociabilita a solidarita. Je to typologie značně 

specifická: „postihuje totiž obsah kultury organizace z hlediska vztahů, které v ní panují, a 

to se zřetelem k charakteru těchto vztahů a jejich důsledkem pro efektivnost organizace.“ (4, 

str 94)  

Sociabilita, neboli míra přátelství mezi členy organizace, ovlivňuje míru interakce a 

sdílení informací mezi nimi. Je-li vysoká, jsou lidé mezi sebou v přátelském a pečujícím 

vztahu, je-li nízká, jsou zaměřeni spíše sami na sebe. 

Solidarita, neboli soudržnost, „není založena na citech, ale vychází z rozumu (4, str. 94, 

podle Gofee a Jones, 1998, str. 28). Základem solidarity jsou společné úkoly, účinná 

spolupráce a společně sdílené cíle. 
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Negativní ladění 

 

                                  Nízká                        vysoká 

                                             Solidarita 

Obrázek 6: Model „krychle 2S“ Goffeeho a Jonese (Zdroj: 4, str. 94, podle Gofee a 

Jones, 1998, str. 21) 

 

Všechny typy těchto kultur mohou mít jak pozitivní, tak i negativní ladění, tzn. ovlivňují 

produktivitu  firmy kladně i záporně. Míra sociability nebo solidarity totiž, přeroste-li 

určitou hranici, stává se nezdravou a pro firmu kontraproduktivní.  

 

 

Síťovitá kultura (the networked culture) má vysokou míru sociability a nízkou míru 

solidarity. Tedy, z praktického hlediska, je založena na osobních vztazích, přátelství a 

laskavosti, a to v případě pozitivního i negativního ladění. Rozdíl nastává jen v tom, že 

pokud je síťovitá kultura pozitivní, dobré osobní vztahy panují v rámci celé organizace, lidé 

si navzájem pomáhají a tím pádem se vytváří příjemná pracovní atmosféra, což je 

podmínka pro tvořivost, flexibilitu a loajalitu k organizaci. Lidé se cítí jako jeden velký 

tým, jsou ochotní zůstávat a pracovat i mimo pracovní dobu, protože v práci mohou být 

 

Síťovitá         pospolitá  

 

 

fragmentální              námezdní   

                                                                               

                 sociabilita 

 V
ysoká                 nízká 

Pozitivní ladění 
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spolu a vzájemné vztahy utužovat. Nevýhodou je pak tolerance ke špatnému výkonu (je 

velmi těžké kritizovat přátele), nízká míra solidarity může způsobovat, že lidé budou 

loajalní pouze k sobě, ne však už k organizaci, což způsobuje, že v případě problémů se 

hledá kompormis, nikoliv nejlepší řešení. Je-li pak síťovitá kultura navíc laděná negativně, 

dobré vztahy a vzájemné sdílení informací probíhá jen v rámci oddělených skupinek, 

vznikají klevety, politikaření, dohody a rozhodnutí se dělají za „zavřenými dveřmi“, jen 

mezi přáteli.  

Námezdní kultura (the mercenary culture) je opakem kultury síťovité – má vysokou míru 

solidarity a nízkou míru sociability. Má to za důsledek posvátnost úkolů, jasné cíle, účelové 

vztahy (navazují se pouze za účelem sdílení informací, potřebných k práci, rady apod.). 

Tato kultura, i přesto, že v lidech vyvolává negativní pocity, může být při pozitivním ladění 

pro firmu mnohem přínosnější, než kultura síťovitá, a to proto, že lidé jsou loajalní 

k organizaci, sdílejí její hodnoty a cíle. Činnosti jsou koordinované, problémy jsou jasně 

popsané a řešení přesně definovaná. Za pomoc ostatním jsou lidé odměňováni hmotně 

(povýšení, zvýšení platu). Negativní podoba námezdní kultury se projevuje destruktivně – 

pracovníci sledují pouze krátkodobé cíle, starají se každý o svůj výkon a nespolupracují 

s ostatními. Navíc se vytrácí i loajalita k organizaci – pokud specialisté dostanou lepší 

nabídku odjinud, odejdou.  

Ve fragmentální kultu ře (the fragmented culture) „k sobě nejsou lidé vzájemně ani nijak 

přátelští, ani nijak zvláště nepodporují cíle organizace. Jsou to individualisté, pracující pro 

sebe. Ne však pro peníze – ty jsou druhotné – ale především pro svou pověst a kariéru.“ (4, 

str 96) S touto kulturou se lze setkat především u lidí, kteří tráví většinu času v terénu 

(žurnalisté, právnící), ale také se dost často vyskytuje ve světě vysokoškolských učitelů a 

vědců. Pokud je fragmentální kultura pozitivní, může být velmi produktivní, protože jsou 

její členové k výkonu motivování vnitřně (chtějí být ne nejlepší v organizaci, ale nejlepší ve 

svém oboru), také se nestydí kvůli nízké sociabilitě kritizovat kolegy. V negativní variantě 

je však značně dysfunkční, zaměření na sebe a svůj úspěch totiž přerůstá v sobeckost a 

aroganci. Pracovníci nemají žádnou loajalitu k organizaci a začínají pracovat jen tolik, 

kolik je nutné. Platí pro ně také to, co je charakteristické pro negativní formu námezdní 

kultury – jakmile dostanou dobrou nabídku, nic je v organizaci nedrží.  
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Pro pospolitou kulturu (the communal culture) je charakateristická vysoká míra 

sociability a solidarity, přičemž tyto dvě dimenze jsou v rovnováze. V takové kultuře se 

spojuje loajalita k organizaci a přátelství mezi lidmi, zájem jak o proces, tak i o výsledky. 

Avšak i tato forma kultury má svou negativní formu, a to v případě, že vzájemná 

sounáležitost přeroste v pocit neporazitelnosti a hrdost na produkt nebo službu organizace 

v samolibost. Pak se kazí vztah k zákazníkům (zákazníci, jimž se produkt nelíbí, jsou 

nenormální) a také se začíná projevovat neochota něco měnit. Nejlepší lidé z organizace 

odcházejí.  

 

Znalost typologií kultury je výhodná tím, že zjednodušuje poznání organizační kultury a 

může nápovědět, jaké manažerské praktiky by se daly za dané situace použít. Avšak 

poznávání kultury má i svá omezení: jednak je každá typologie zjednodušením, každá 

organizace je jedinečná a v určité míře spojuje v sobě prvky n ěkolika nebo všech 

typologií; pokud je navíc kultura organizace slabá a difuzní, nelze dost dobře její obsah na 

základě typologií identifikovat. Při poznávání organizační kultury musíme zvolit vhodné 

nástroje, také musíme znát hodně souvislostí, ale zůstat objektivní.  

Dalším omezením by mohla být také odlišnost českých podmínek od podmínek v zemích 

autorů uvedených typologií. Organizační kultura v praxi českých podniků má tyto 

specifické rysy: (5, str. 32) 

 

- Určitý odstup od širšího podnikového dění 

- Neochota přejímat větší díl odpovědnosti 

- Krátkodobá orientace na rychlý profit a materiální výhody 

- Alibismus v sociálních vztazích 

- Častá nejednoznačnost a rozporuplnost v jednání, což nám zároveň dává určitý 

návod na případnou eliminaci negativních dopadů těchto jevů na výsledek 

pracovního výkonu a chování 

- Aplikace řídicích metod založených na dialogu 

- Aktivní naslouchání 

- Delegování úkolů i s odpovídajícími pravomocemi, ale i odpovědnostmi 
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- Vytváření srozumitelného a prakticky smysluplného systému norem a pravidel 

jednání 

 

Výše uvedené platí nejen pro české podniky, ale měly by to vzít na vědomí i zahraniční 

organizace podnikající na českém území a zaměstnávající české lidi.  

 

1.4  Diagnostika organizační kultury 

 

Pokud potřebujeme poznat a pochopit organizační kulturu proto, abychom mohli vyřešit 

nějaký problém nebo přijmout odpovídající rozhodnutí, nestačí se opírat o subjektivní 

odhad situace. Musí být provedena diagnostika organizační kultury, založena na kvalitní 

metodologii. Typické situace, při kterých se management potřebuje zabývat diagnostikou 

organizační kultury jsou vývoj firemní strategie, implementace nové strategie nebo 

organizačních změn, hledání příčin nízké výkonnosti firmy nebo plánování fúze či 

akvizice apod.  

Před tím, než začneme zkoumat organizační kulturu, měli bychom se zamyslet nad těmito 

rozhodnutími: 

 

- co přesně (jaké prvky  kultury) chceme zkoumat? Jaký výzkumný přístup zvolíme? 

- Jaké metody sběru dat  použijeme? 

- Co bude jednotkou analýzy? (organizace jako celek, nebo jednotlivé subkultury) 

 

1.4.1 Metody diagnostiky organizační kultury  

 

Kvalitativní metody diagnostiky 

 

Tyto metody „nahlížejí na zkoumaný jev z pozice „insiderů“, tedy příslušníku kultury. 

Obecně jsou vhodné zejména tehdy, pokud nemáme o zkoumaném jevu žádné poznatky (a 
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tak chceme získat základní poznatkovou bázi, která má týt základem pro formulaci teorie, 

hypotéz či tvorbu kvantitativních nástrojů) a pokud to vyžaduje povaha zkoumaného jevu 

(zkoumáme-li například emocionální či neuvědomované obsahy vědomí). V případě 

diagnostiky organizační kultury je tomu tak zejména tehdy, snažíme-li se porozumět 

specifickým rysům kultury dané orgaizace a odhalit obsah vnitřních, málo přístupných a 

z větší části neuvědomovaných vrstev organizační kultury, a také chceme-li získat detailní 

informaci o obsahu kultury organizace a porozumět souvislostem.“ (4, str. 101) 

 

Pozorování 

Pozorování znamená „cílené a zaměřené vnímání studovaného jevu“(4, str. 102), a to bez 

předem určených kritérií pozorování, klade tedy velmi vysoké nároky na pozorovatele, 

protože – jednoduše řečeno – musí pozorovat všechno, ale vidět musí jen to, co skutečně 

potřebuje a co je důležité pro výzkum. Pozorování může být zúčastněné a nezúčastněné. 

Pozorovat lze vnější projevy organizační kultury (artefakty, zvyky, rituály, ceremoniály, ale 

také např. způsob chování k zákazníkům). 

 

 

Hloubkový rozhovor 

Je to rozhovor, při kterém tazatel nemá připraveny přesné otázky, ale spíše tématické bloky, 

a v jejich rámci pak klade volné dotazy. Zjišťovat se takto dájí například organizační 

hodnoty nebo normy chování v organizaci, obtížné je však rozlišování mezi individuálními 

názory dotazovaného a odpověďmi kulturního charakteru, jinými slovy, nikdy nevíme, zde 

dotazovaná osoba v tuto chvíli mluví za sebe, nebo za celou společnost. 

 

Skupinový rozhovor 

 

Skupinový rozhovor má podobné rysy jako hloubkový rozhovor, ovšem probíhá ne 

individuálně, ale ve skupině, kde se navíc využívá vzájemné interakce a výměny názorů 

členů skupiny. Je efektivnější, než hloubkový rozhovor, je ovšem náročný na organizaci, 

protože se musí velmi pečlivě vybrat složení skupiny.  
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Analýza dokumentů 

 

Dokumenty se rozumí nejrůznější psané záznamy – výroční zprávy, zápisy z porad, 

záznamy z pohovorů... Využívá se jako doplněk jiných metod, jen zřídkakdy samostatně. 

 

Projektivní metody 

 

Tyto metody „jsou založeny na tom, že respondentovi je předložen podnět (popis situace, 

obrázek, začátek věty, kterou je třeba dokončit...), který jej přinutí k interpretaci (situace, 

obrázku, věty...), založené na jeho vlastním kulturním cítění a vnímání“ (4, str. 103). 

Nejtěžší na této metodě je vybrat vhodné podněty, aby reakce respondenta směřovala 

k obsahu kultury, ale musí mu poskytnout dostatečnou volnost pro odpověď svými slovy.  

 

Kvantitativní metody 

 

“Kvantitativní výzkumné postupy jsou založeny na deduktivní logice. Pomáhají mapovat 

výskyt znaků a testovat hypotézy, které byly formulovány apriori a zvnějšku, z pozice 

„outsiderů“ . Pro diagnostiku organizační kultury jsou obecně považovány za vhodné 

především tehdy, pokud se diagnóza zaměřuje na povrchové úrovně kultury, které jsou 

explicitnější a přístupnější“ (4, str 101, podle Ashkanasy, Broadfoot a Falkus, 2000). 

 

Pozorování 

 

Od pozorování použitelného pro kvalitativní hledisko, se kvantitativní pozorování liší tím, 

že má předem připraveny záznamové archy s kategoriemi typů chování a jejich 

projevů, které se mohou mezi členy kultury objevit. Tuto metodu je vhodné použít 

především, pokud pozorujeme kulturu nezúčastněně, abychom si pomohli udělat pořádek 

v neznámem prostředí. 
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Strukturovaný rozhovor 

 

Mívá většinou formu dotazníku, který můžeme rozdat mezi respondenty nebo i ptát se 

osobně. Avšak anonymní metoda je vhodnější pokud všechny otázky máme připravené 

dopředu a počet respondentů je vyšší než 10 – výsledky pak budou víc vypovídající, 

protože lidé často potřebují k pravdivým odpovědím anonymitu.  

 

Dotazníkové metody diagnostiky organizační kultury 

 

Výzkumem diagnostiky organizační kultury se zabývali mimo jiné i autoři Ashkanasy, 

Broadfoot a Falkus (2000), kdy v letech 1975 – 1992 vyvinuli celkem 18 metod. Poté 

provedli srovnání těchto metod a dospěli k rámcové klasifikaci, což zachycuje následující 

obrázek: 

 

 

Obrázek 7: Klasifikace dotazníkových metod diagnostiky organizační kultury (Zdroj: 4, 

str. 106, podle Ashkanasy, Broadfoot a Falkus, 2000) 
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32 

 

“Typologické dotazníky jsou založeny na teoretické či empirické typologii organizační 

kultury.“ (4, str. 107) Prostřednictvím těchto dotazníků zjišťujeme přítomnost určitých 

typologických znaků kultury, abychom tak určili blízkost organizace jednotlivým typům.  

Profilové dotazníky využívají také teoreticky identifikovatelné dimenze kultury, avšak jde 

o vícedimenzionální analýzu. Je zjišťována míra přítomnosti jednotlivých dimenzí, aby se 

pak mohly vytvořit profily organizace, názorně zobrazující popis obsahu její kultury.  

V rámci profilových dotazníků identifikovali Ashkanasy, Broadfoot a Falkus tři 

subkategorie. Deskriptivní dotazníky jsoou určeny k popisu obsahu organizační kultury. 

Měří míru přítomnosti hodnot, norem a předpokladů. V této metodě je nutná následná 

diskuse a interpretace výsledků měření. Dotazníky zaměřené na zjišťování předpokladů 

efektivnosti měří míru přítomnosti takových dimenzí, které přímo ovlivňují efektivnost 

organizace. Především se zabývají mírou motivovanosti a participace členů kultury. 

Dotazníky zaměřené na zjišťování souladu můžou měřit míru různých souladů, například 

souladu mezi hodnotami zastávanými managementem a zaměstnanci organizace, mezi 

hodnotami jedince a organizace atd. 

 

 

1.4.2 Analýza organizační kultury v rámci formulace strategie a řízení změn 

 

„Jestliže organizace nemá strategii dosud formulovanou či mají-li manažeři v úmyslu 

strategii změnit, měla by být analýza organizační kultury provedena již ve fázi přípravy a 

formulace strategie.“ (4, str. 110) Zavádíme-li totiž novou strategii nebo nejaké strategické 

či organizační změny, musíme zjistit, jaké přednosti má kultura ve vztahu k daným 

změnám a jaká jsou omezení jejich implementace. Při takovém průzkumu organizační 

kultury musíme zkoumat jak obsah kultury (přičemž se zaměříme především na položky 

ovlivňující implementaci naší strategie), tak i míru jejího souladu s uvažovanou změnou. 

Taková analýza je velmi důležitá a je-li opomíjena, může se stát, že pro účinnost 

zaváděných metod nejsou vytvořeny v organizaci dostatečné kulturní podmínky. 

Nemusíme však zoufat, zjistíme-li, že změny a kultura jsou pouze v částečném souladu. 
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Ideální soulad a totožnost nenastane téměř nikdy, avšak vhodnými řešeními nesouladu 

kultury a strategie (viz 1.2.3) můžeme tento nesoulad upravit.  

Vždy, když zavádíme nějakou zásadní strategickou změnu, je dobré odpovědět si na dvě 

otázky: Jakým způsobem je daná změna důležitá pro úspěch firemní strategie? Jak je 

kompatibilní s obsahem současné organizační kultury ve firmě? Na základě těchto dvou 

dimenzí můžeme vymezit kulturní rizika a sestavením tzv. matice kulturního rizika zjistíme, 

kdy je riziko zanedbatelné, a kdy stojí za to ho podstoupit. Předpokladem takové analýzy je, 

že strategický plán musí být dobře promýšlený a propracovaný.  
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Obrázek 8: Matice kulturního rizika (Zdroj: 4, str. 111, podle Schwartz a Davis, 1981, str. 

41) 

 

1.5  Business process outsourcing 

 

 

Pojem outsourcing u nás poslední dobou úplně zdomácněl, avšak i přesto zde uvedu jednu 

z jeho definic: podstatou outsourcingu je vyčlenění činností, které nejsou hlavním 
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předmětem podnikání společnosti, a jejích převedení na externího poskytovatele.“(8) 

Business process outsourcing je pak převedení na tohoto poskytovatele nějaké specifické 

části svého procesu – například dodavatelský řetězec (částečně nebo i úplně), mzdové 

účetnictví nebo i celé lidské zdroje. Nazývá se také transformační nebo dynamický 

outsourcing. 

Příčinou takového jednání je snízení nákladů, ať už dlouhodobé či krátkodobé. Podmínkou 

úspěšného fungování takovéto spolupráce je precizní stanovení SLA (service level 

agreement), což jsou dohody, popisující velmi přesně a do detailu, na jaké úrovni mají být 

outsourcingové služby poskytovány (např. maximální počet nezvednutých telefonních 

hovorů od zákazníka, maximální doba zaúčtování faktury do systemu apod.). Při uzavření 

spolupráce v podobě outsourcingu by měly také obě strany zvážit i kulturní stranku věci – 

outsoursingová společnost musí implementovat nejen procesy a nástroje zákazníka, ale také 

pravidla, zvyklosti, normy a cíle – to vše výrazně ovlivňuje její kulturu.  

 

1.5.1 Charakteristické znaky BPO 

 

Čím se BPO liší od jiných druhů outsourcingu? Existuje pět pilí řů, které ho činí 

odlišným: (1): 

 

- důraz kladený na obchodní výsledky (v tomto ohledu je potřeba najít rovnováhu 

mezi úspornými opatřeními a inovacemi) 

- budování efektivní partnerské komunity (trendem současné doby je mít 

outsourcingového partnera pro každý jednotlivý produkt, službu či proces; s tím je 

pak spojeno mnoho otázek, jak optimalizovat spolupráci a odpovědnost, aby taková 

síť obchodních parteru efektivně fungovala. Odpověď můžeme nalézt díky poznání 

kultury a chování jednotlivých partnerů.) 

- důraz kladený na přínos pro zákazníka (dnes je obvykle hledět především na cenu, 

takže často platí, že firma si pro outsourcing zvolí takového partnera, který stlačí 

své marže víc dolů než ostatní. Důsledkem takového počínání však může být fakt, 
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že nízké provize nedovolí outsourcingovému partnerovi dodat vyšší přidanou 

hodnotu, například v podobě nejrůznějších inovací. Dynamický outsourcing se snaží 

takovým situacím vyhýbat.) 

- budování mechanismu trvale udržitelné transformace (transformace spojená se 

zavedením outsourcingu, může trvat jeden až dva roky, a situace na trhu pak může 

být opět jiná než dnes. Proto musíme vybudovat flexibilní mechanismus, který se 

bude snadno adaptovat na změny trhu.) 

- budování řídicího a monitorovacího mechanismu (který umožní klíčovým 

manažerům získat lepší přehled nad děním uvnitř organizace a podle potřeby 

zasáhnout.) 

 

Obecně lze říct, že dynamický outsourcing, na rozdíl například od tradičního IT 

outsourcingu, je orientován především na maximalizaci výkonnosti, spíše než na 

úsporu nákladů. Rozhodně by bylo však nesprávné si myslet, že na snižování nákladů 

nemusíme myslet vůbec. Klíčovým přístupem se dnes pro většinu organizací stala 

kombinace rozvoje procesů a ohlížení se na náklady včetně snahy o jejích neustále 

snižování. (1) 

 

1.5.2 Výhody a nevýhody BPO 

 

Jednoznačnou výhodou BPO je zvyšování flexibility společnosti. BPO je založen na tzv. 

fee-for-service basis (v doslovném překladu „na základě služeb za poplatek“), což pomáhá 

společnosti snadněji transormovat fixní náklady na variabilní. Variabilní náklady mají tu 

výhodu, že jsou více přizpůsobivé kapacitě produkce a nevyžadují investice do 

dlouhodobých aktiv – ve výsledku je společnost schopná rychleji manipulovat se zdroji a 

reagovat na změny prostředí.  

Jinou výhodou BPO je fakt, že společnost, využívající outsourcingu, se může soustředit 

více na činnosti související s jejím posláním a přenechat méně důležité, avšak nutné a 

časově náročné administrativní aktivity někomu jinému. Takovou typickou aktivitou, pro 
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kterou mnohé větší firmy volí outsourcing, jsou různé procesy dodavatelského řetězce, jako 

vkládání faktur do systému a všechny formality s tím spojené, vedení evidence dodavatelů 

a zaměstnanců atd. Jinými slovy, věci, které jsou pro chod společnosti nezbytné, avšak jsou 

nudné a zabírají čas a energii, kterou by společnost raději investovala jinam.  

Třetí nespornou výhodou je zrychlování celého procesu. Outsourcingové společnosti se 

specializují na jednotlivé části podnikatelského procesu, a to se všemi detaily. Tyto detaily 

tvoří jejich hlavní činnost, a společnosti, jejichž hlavní činností je něco jiného, nemají, 

jednodušše řečeno, na tyto věci čas. To znamená, že využití outsourcingu přináší většinou 

také využití lepších technologií, přímo orientovaných na daný proces a pracovníků, kteří 

jsou více kvalifikovaní a také mají mnoho užitečných nápadů a inovací. Protože zase, BP 

tvoří jejích hlavní činnost.  

Avšak existují i věci, na které bychom si měli při rozhodování, zda BPO ano či ne, dát 

pozor. Jak bylo již zmíněno dříve, je důležité správně nastavit SLA, ale i při těchto 

podmínkách, může poskytovatel outsourcingu je opakovaně nedodržovat. Sice pak pro něj 

z toho plynou smluvní pokuty, ale dopad na proces může být mnohem horší. Také mohou 

nastat nepředvídané změny, které způsobí, že BPO nebude pracovat tak, jak si zákazník 

naplánoval. Pokud totiž svěřujeme své procesy do rukou externistů, činí nás to také 

závislými na někom jiném, a tudíž paradoxně neflexibilními. Všechna rizika proto by měla 

být na začátku zvážena a ošetřena precizními smlouvami zacházejícími co nejvíce do 

detailů a předvídajícími všechny možné situace, a to jak negativního (nedodržení SLA) tak 

pozitivního (implementace inovací procesu externími spolupracovníky) charakteru.  
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2 Analýza problému a současné situace ve společnosti 

Infosys BPO, oddělení JCI 

2.1 Předmět podnikání společnosti Infosys BPO 

 

Společnost Infosys Technologies Ltd. byla založena v  r. 1981 v Indii a dnes patří ke 

světovým špičkám v poskytování služeb v informačních technologiích a consultingu. 

Poskytuje též kompletní řešení pro podniky v oblasti BPO. Podle oboru podnikání se dělí 

na 3 hlavní celky: Infosys BPO (business process outsourcing), Infosys Technologies 

(outsourcing informačních technologií) a Infosys Consulting (poskytující služby v oblasti 

manažerského consultingu).  

Kompletní nabídka služeb po celém světě obsahuje podnikatelský a technologický 

consulting, product engineering, vývoj a údržba software, testovací a ověřovací služby, 

budování IT infrastruktur a BPO. Zaměřuje se hlavně na tzv. offshore outsourcing, tzn. 

outsourcing, kdy zákaznická a outsourcingová společnost sídlí v různých zemích. Při své 

činnosti uplatňuje GDM (Global Delivery Model), který je založen na principu, že práce by 

měla být prováděna tam, kde jsou k dispozici nejtalentovanější lidé, nejnižší náklady a 

nejnižší akceptovatelné riziko.  

Infosys provozuje celosvětově nad 50 center v Indii, Číně, Australii, České republice, 

Polsku, Velké Británii, Kanadě a Japonsku; zaměstnává více než 103 000 zaměstnanců. 

V roce 2003 bylo také vybudováno velké středisko pro zálohu klientských dat na Mauriciu.  

 Infosys již léta zakládá svou image na dlouhodobých vztazích s klienty. Přes 97 % všech 

přijmů společnosti plyne právě ze stálé klientely.  
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Obrázek 9: Organizační struktura Infosys BPO (Zdroj: 10, str. 11) 

 

 

2.1.1 Vize, mise a hodnoty společnosti 

 

Dlouhodobou vizí a snahou společnosti Infosys Technologies Ltd. je “být globální 

společností, která poskytuje nejlepší služby ve svých oborech a nejlepší technologie pod 

vedením nejkvalifikovanějších pracovníků.” (9) 
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Jako misi si Infosys stanovil “dosáhnout všech cílů ve spravedlivém, čestném a 

ohleduplném prostředí ve vztahu ke klientům, zaměstnancům, dodavatelům a celé 

společnosti.” (9) 

Mezi hlavní hodnoty společnosti patří potěšení zákazníka (customer delight), být příkladem 

ve svém oboru (leadership by example), čestnost a transparentnost (integrity and 

transparency), fair-play, snaha o dokonalost (pursuit of excellence) a další.  

 

Ve své historii společnost byla v mnoha věcech “první” – první indická organizace na 

americké burze, první indická organizace přidaná do indexu NASDAQ-100 (National 

Association of Securities Dealers Automated Quatations, největší světový mimoburzovní 

trh, obchody na něm se uskutečňují elektronickou cestou, t.j. prostřednictvím počítačové a 

telekomunikační sítě) a jediná indická společnost, která je součástí největších světových 

indexů.  

 

 

2.2 Klientská společnost Johnson Controls Inc. 

 

Protože organizační kulturu dané společnosti velmi ovlivňuje úzká spolupráce s klientskou 

společnostní Johnson Controls Inc., přiblížím zde také stručnou charakteristiku i této 

organizace, která je jediným klientem oddělení a největším klientem celé brněnské pobočky. 

Společnost byla založena v r. 1885 poté co profesor Warren Seymour Johnson vynalézl 

elektrický pokojový termostat a rozhodl se rozjet jeho výrobu. Od té dobý se Johnson 

Controls rozrostla v globální světovou společnost v dodávkách pro automobilový průmysl 

(automotive experience), energetické účinnosti budov (building efficiency) a 

automobilových baterií (power solutions).  

Společnost má sídlo v americkém Milwaukee a jeím posláním je „pohodlnější, bezpečnější 

a udržitelnější svět“. (11) Zaměstnává 140 000 lidí po celém světě. Pro automobilový 

průmysl dodává konkrétně interiéry do osobních automobilů a dodávek (strop, dveře, 

palubní desky, úložné prostory, elektroniku), automobilové baterie typu olovo-kyselina a 
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také se zabývá vývojem pokročilých chemických procesů pro baterie. Pro budovy (hlavně 

nebytové prostory) dodává systémy zabezpečující ohřev, ventilaci, klimatizaci, osvětlení, 

bezpečnost a ochranu proti požáru, služby zahrnují též úplnou mechanickou a elektrickou 

údržbu těchto zařízení. 

Od r. 2006 využívá služeb společnosti Infosys v oblasti IT a BPO. Společnost měla asi 5 

terabytů dat a rozhodla se optimalizovat svou infrastrukturu a využít nejnovějších 

technologií. Ideálním požadavkem bylo vytvořit centrum, kde by se mohly zpracovávat 

data, které by mělo vlastní server a poskytlo kompletní služby včetně managementu. 

Výhodami spolupráce s Infosysem se tak stalo nejen naplnění všech požadavků, ale také 

zrychlení procesu, lepší řízení a spojení technologií na konsolidované platformě. Podle 

Johna Del Mixona, ředitele oddělení informačních technologií v JCI, tato transformace a 

vůbec spolupráce s Infosysem ušetřila Johnson Controls přes 4 miliony amerických dolarů 

ročně. 

 

 

2.3 Organizační kultura společnosti Infosys BPO – subkultura JCI 

2.3.1 Popis oddělení JCI v rámci Infosys BPO 

 

Oddělení poskytuje společnosti Johnson Controls služby v oblasti účetnictví. Nachází se 

v Brně, v budově Infosys BPO, kde kromě JCI, poskytuje Infosys služby společnostem 

Chubb insurance, Sun Microsystems a Firmenish (výrobce parfémů a jiných dekorativních 

vůní).  

V oddělení pracuje 55 zaměstnanců a je rozděleno na dvě části: AP (Accounts Payable) – 

přijaté faktury a jejich placení a GL (General Ledgers) – hlavní účetní. V tomto oddělení 

však nejsou takto ošetřovány všechny faktury všech organizačních jednotek zákazníka, ale 

pouze evropská část celku Building Efficiency. Zvláštní částí oddělení je Statement team, 

kde se uskutečňuje zpracování reportů brněnského centra pro management evropské 

centrály v Brusselu, zakládání dodavatelů a zaměstnanců ošetřovaných vnitropodnikových 
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celků do systémů, zpracování měsíčních vnitropodnikových výkazů o závazcích a 

pohledávkách, monitoring vnitropodnikových faktur a kontrola kvality účtování. Povinnosti 

ohledně vnitropodnikových faktur byly týmu přiděleny v důsledků velkých nesrovnalostí 

ve vnitropodnikovém účetnictví firmy, které přetrvávaly léta a přilákaly i pozornost 

externích auditorů.  

2.3.2 Diagnostika organizační kultury v odd ělení 

 

Organizační kultura je širokým a složitým pojmem, a tak je velmi těžké danou kulturu 

přesně zařadit. Každá společnost je jiná a charakterizovat přesně jemné rozdíly mezi 

organizačními kulturami jinak hodně podobných společností můžeme jenom, když do té 

kultury sami patříme, anebo k ní máme alespoň tak blízko, že můžeme pozorovat 

každodenní dění a chování lidí. Avšak teoretici vymezují přibližné typy organizační kultury, 

které jsou však hodně zjednodušené a je nutné je brát s nadhledem – vysledek bude vždý 

víceméně na pomezí jednotlivých typů, nebo dokonce směsí typů. Jediné, co můžeme určit, 

jak moc je který typ v této směsi zastoupen. 

 

Cíle diagnostiky 

 

 

Jak bylo již řečeno výše, každá organizace sice může být zařazena do některého typu 

organizační kulutry z různých hledisek, avšak každá společnost má svá specifika. Infosys 

BPO není výjimkou, a tak se pokusím nejen o zařazení této kultury (nebo spíše subkultury) 

do určitých typů pomocí teoretických znalostí, ale též i o subjektivní charakteristiku 

zvláštností a zajímavých rysů díky tomu, že ve společnosti pracuji a mám možnost popsat, 

jaké chování, vztahy, normy, hodnoty a zvyklosti tam panují. Hlavním cílem této 

diagnostiky je však zjistit, zda daná organizační kulutura je přátelská k určitým 

organizačním změnám, případně jak by se dala kultura nebo nová strategie obejít. 
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Složení zkoumaného vzorku 

 

Zkoumaný vzorek obsahoval 55 zaměstnanců společnosti Infosys BPO z oddělení JCI. Za 

rozhodující pro charakteristiku vzorku jsem považovala délku trvání pracovního poměru u 

společnosti a také věkové složení.  

 

Věkové složení zkoumaného vzorku

91%

9%
0%

0%

do 30

do 40

do 50

nad 50

 

Obrázek 10: Věkové složení zkoumaného vzorku 

 

Jak je vidět z obrázku, v oddělení nepracuje nikdo starší 40 let, dle mého vlastního 

pozorování, většině zaměstnanců je něco přes 20. O organizaci to většinou vypovídá hodně. 

Jednak, že sází spíše na nekvalifikovanou levnou pracovní sílu nebo absolventy bez 

zkušeností. Na druhou stranu však mladý kolektiv pozitivně přispívá k pracovní 

atmosféře – je uvolněnějsí, snadněji se vytváří přátelství (mladí lidé většinou nemají 

rodinu ani nějaké pevnější závazky, a tak tráví hodně času s kolegy i mimo pracovní dobu), 

loajalita ke společnosti se však spíše zakládá na dobrých vztazích z kolegy. Mladí se totiž 

nebojí změn, což je pozitivní při změnách strategie a organizačních změnách, avšak nebojí 

se ani úplně změnit zaměstnavatele.  
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Složení zkoumaného vzorku podle délky trvání 
pracovního pom ěru

43%
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24%

4%

méně než 6 měsíců

méně než rok

1 - 2 roky

déle

 

Obrázek 11: Složení zkoumaného vzorku podle délky trvání pracovního poměru 

 

Tento  graf jenom potvrzuje to, co bylo řečeno v předchozím odstavci – skoro 50 procent 

zaměstnanců jsou u společnosti méně než půlroku, což jsou čísla, vzhledem k tomu, že 

společnost teprve nezačiná svou činnost, velmi zajímavá. Vypovídají o vysoké fluktuaci 

zaměstnanců, když připočteme skutečnost, že společnost nabírá absolventy škol a 

předchozí skušenosti v oboru jsou jenom výhodou, nikoliv podmínkou, musíme konstatovat, 

že oddělení sestává vesměs z nekvalifikované nebo málo kvalifikované pracovní síly. 

Taková fluktuace však také způsobuje značnou flexibilitu zaměstnanců – na změny jsou 

zvyklí, každý nově příchozí člověk znamená změnu, někdo ho musí zaučit, práce se musí 

začít na nějakou dobu organizovat s ohledem na to, že v týmu je někdo nezkušený, změny 

zažitých plánů jsou na denním pořádku.  

 

POUŽITÉ METODY 

 

Vlastní pozorování 

 

Jelikož ve společnosti pracuji, považuji v mém případě metodu pozorování za velmi 

důležitou, ne-li rozhodující. U firmy jsem skoro rok, a tak jsem si stačila všimnout a zažít 
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z vlastní zkušenosti spoustu věcí, které lidé možná do dotazníků neuvedou, případně moje 

znalosti mi hodně pomohly při hodnocení, interpretaci  a doplnění výsledků dotazníků. 

 

Dotazník 

 

Po dohodě s vedoucím oddělení a s managementem společnosti jsem vypracovala a rozdala 

dotazníky všem 60 zaměstnancům oddělení. Dotazníky vyplnilo a vrátilo 55 lidí (92 %). 

Průzkum proběhl od 25.2.2009 do 6.3.2009. Otázky byly zaměřeny tak, aby zjistily, jaký 

typ organizační kultury v oddělení převládá (a to ve vztahu k organizační struktuře, k vlivu 

prostředí a reakce organizace na prostředí a ve vztahu k chování organizace), dále jsem 

zkoumala, jak je dané prostředí přátelské ke změnám, příp. s čím jsou lidé nespokojeni. 

Většina otázek byla založena na výběru jedné z několika možných odpovědí, avšak některé 

otázky byly otevřené, a zaměstnanci měli možnost, nikoli povinnost se k nim vyjádřit. Celý 

dotazník včetně počtů jednotlivých odpovědí viz. Příloha č. 1.  

 

Osobní pohovor 

 

Hovořila jsem s vybranými zaměstnanci a vedoucími, avšak pohovor měl pouze doplňující 

povahu, rozhodující informace jsem získala z vlastního pozorování a dotazníku; pomocí 

pohovoru jsem pouze upřesňovala některé názory, které zazněly v dotazníku. 
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VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY 

 

Vztah zaměstnanců k nadřízeným 

 

Máte důvěru v rozhodnutí nad řízeného?

27%

58%

11% 4%

Ano

Většinou ano

Většinou ne

Ne

 

Obrázek 12: Vztah zaměstnanců k nadřízeným 

 

Téměř 60 % dotazovaných uvedlo, že většinou důvěřuje v rozhodnutí nadřízeného. Z 

vlastních zkušeností mohu potvrdit, že je to pravda, avšak záleží na týmu. Někteří vedoucí 

nemají u svých týmů odpovídající autoritu, a pak každé jejích rozhodnutí se setkává se 

skepsí, ne-li s ignoraci. Týmy pod vedením takových “neoblíbených” nadřízených pak mají 

horší výkonnost, vztah k práci a disciplinu, a také jsou kritičtější předem k jakékoliv 

organizační změně, navrhované vedoucím. Obecně také mohu doplnit, že většina lidí nemá 

takovou důvěru v rozhodnutí vedoucího týmu, jako spíše v rozhodnutí project manažéra – 

zástupce klienta – je v oddělení velice oblíbený a mnohem vice populární u zaměstnanců 

než manažer oddělení. Změny jim prosazované jsou přijímány s větším nadšením a snahou 

je uskutečnit.  
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Vztah zaměstnanců k zákazníkovi 

 

Cítíte se, že pracujete pro spole čnost Johnson Controls 
nebo Infosys BPO?

0% 15%
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Jak moc je pro Vás d ůležité odvád ět práci pro 
zákazníka?

38%

42%

7%
13%

Velmi důležité

Důležité

Není to moc důležité

Nikdy jsem nad tím
neuvažoval(a)

 

Obrázek 13: Vztah zaměstnanců k zákazníkovi 

 

Z předchozích grafů je vidět, že vztah zaměstnanců k zákazníkovi je velmi pevný. 

Zákazník je v této firm ě opravdu vnímán jako partner, a tato subkultura je v podstatě 

směsí kultury dvou firem . Žádný z dotazovaných si nebyl jistý, že je zaměstnancem 

Infosysu, ale pro 80 % dotazovaných bylo důležité odvádět práci pro zákazníka. Není to nic 

neobvyklého, v případě outsourcingových firem jsou zaměstnanci často k tomu přímo 

vedeni, zvláště tehdy, když se pracuje pouze pro jednoho klienta. Má to svá pozitiva a 
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negativa, vliv zákazníka může být v různé míře, ale při tak úzké spolupráci vždy bude 

přítomen. 

 

 

Pracovní atomosféra ve společnosti 

 

Myslíte si, že je d ůležité inovovat procesy a 
vymýšlet nové postupy?
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Funguje u Vás spolupráce s kolegy? Podporujete se 
navzájem?
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Soutěžíte s kolegy mezi sebou?
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Máte zájem o to, co v práci d ěláte?

35%

45%

4%
9%

7%

Určitě ano

Spíše ano

Nevim

Spíše ne

Určitě ne

 

 

Obrázek 14 : Pracovní atmosféra ve společnosti 

 

V této části dotazníku jsem se snažila zjistit, zda je pracovní atmosféra ve společnosti 

tvůrčí, týmová, konkurenční nebo pasivní. I když  kolem 30 % dotázaných si myslí, že se 

svými kolegy soutěží, naprostá většina to popřela. Atmosféra v oddělení se tedy nedá 

pokládat za konkurenční, což i z vlastních zkušeností mohu potvrdit, avšak někteří jedinci 

zřejmě mají ten pocit. U ostatních otázek odpovídali dotazovaní kladně, obzvlášť jistí si 

byli ohledně dobré spolupráce s kolegy a nutnosti inovací a kreativity. Také spíše mají 

zájem o svou práci (spíše ano 45 %, určitě ano 35 %), i když to už v oddělení platí méně, 

častým problémem je, že zaměstnanci svou práci odbývají stylem „hlavně aby to bylo“, 
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také dominuje nízká znalost toho, co vlastně děláme, a nízký zájem se o tom něco dozvědět, 

což při tak automatizovaných procesech možná není zcela potřeba, avšak v krizových 

situacich, až nastane nějaký problém, znalosti procesu mohou být klíčové. Co se týče 

spolupráce, ta opravdu funguje, i když jsem zaznamenala jisté sklony některých jedinců 

„přehazovat“ práci na někoho jiného při každé příležitosti. V globálním měřítku však mohu 

řict, že lidé se navzájem podporují a celé oddělení funguje jako jeden velký tým. Stejný 

názor mají i dotazovaní (určitě ano 45 %, spíše ano 48 %). Lidé v oddělení jsou také tvůrčí 

a uvědomují si důležitost inovací a každé, i jenom drobné změny, která vede ke zlepšení 

procesu. Jenom něco přes 10 % zaměstnanců oddělení si nemyslí, že inovace a neustálé 

zlepšování jsou nutné. Mohu jen dodat, že většina zaměstnanců nehledě na svou nízkou 

kvalifikaci jsou opravdu velice kreativní a neustálé změny a novinky, které mají 

zjednodušit práci a zpřesnit proces, jsou velmi časté a pokrok je znát. Spolu se skutečností, 

že tito lidé umějí spolupracovat, tak považuji z tohoto hlediska prostředí oddělení JCI za 

velmi vhodné k zavedení organizačních změn. Jediné, čím by se dalo zlepšít, je lepší 

motivace lidí tak, aby porostl zájem o práci, a také aby to vneslo jistou zdravou dávku 

soutěživosti, a tím i lepšího výkonu.  

 

Vztah zaměstnanců ke změnám 

Jaký máte vztah k sou časné implementaci 
organiza čních zm ěn v odd ělení?

24%

51%

16%

9%
Pozitivní, rád(a) měním
náplň práce

Pozitivní, avšak nepřinesly
výsledky

Je mi to jedno

Nemám rád(a) změny
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Jste spokojený/á se svými nyn ějšími úkoly?

5%

50%

4%

36%

5%

Ano, velmi

Docela ano

Nevím

Ne tak zcela

Ne

 

Obrázek 15: Vztah zaměstnanců společnosti ke změnám 

 

V této části dotazníku jsem zkoumala, jak jsou lidé spokojeni se změnami, kterých 

v poslední době bylo v oddělení hodně. Spočívaly hlavně v tom, že se zrušilo dosavadní 

rozdelení na týmy podle států (Španělsko, Francie, UK atd.) a zavedlo se rozdělení podle 

procesů (účtování, skenování, platby, reporty atd.). Tyto změny prosadil management 

zákazníka z důvodů lepší transparentnosti a homogennosti procesu. Pro lidi to znamenalo 

především opustit svůj tým a kolegy a přestěhovat se na jiné místo, mezi jiné lidi. Hlavně 

z tohoto důvodu nebyla změna přijata příliš pozitivně, a to i přesto, že celkově v oddělení 

panuje loajalita k zákazníkovi a důvěra v rozhodnutí jeho managementu. Důvodem 

počáteční nespokojenosti je velký stupeň sociability, o které budu mluvit dále. První graf 

vypovídá o názoru na tyto změny s odstupem času, kdy emoce se uklidnily a je možné se 

na ně dívat objektivně. Ukázalo se, že přes 70 % lidí si myslí, že změny byly pozitivní, 

avšak z toho víc jak 2 třetiny má názor, že nepřinesly žádné výsledky co do produktivity 

práce. Při podrobnějším dotazování jednotlivců jsem zjistila, že to znamená spokojenost 

dotazovaných se současnou náplní práce a novým pracovním kolektivem, avšak nepozorují, 

že by se práce zrychlila, zjednoduššila, zefektivnila apod. Pořad musí zůstávat v práci 

přesčas, platby pořád neprobíhají vždy hladce, a správnost účtování, pokud mohu já sama 

soudit z kontroly kvality, kterou týdně provádím, se též nezlepšila. Tyto úvahy potvrzují i 

výsledky druhého grafu, které ukazují, že více jak polovina lidí je se svými úkoly 
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spokojena. Avšak existuje nezanedbatelná část dotazovaných (36 %), která není s novými 

úkoly spokojena zcela. Vesměs jsou to lidé ke změnám skeptičtí, museli se naučit kvůli 

reorganizaci nové věci a buď jim nová práce tak úplně nesedí, anebo nemají rádi změny 

obecně, preferují zažitou organizaci a postupy. Při zavádění organizačních změn je třeba 

brát takové lidi v úvahu, a přidělovat jim úkoly odpovídající jejích kvalifikaci a zájmům, 

což je bude lépe motivovat.  

 

Míra sociability a solidarity mezi zaměstnanci 

 

S mými kolegy m ě pojí nejen pracovní, ale i osobní 
vztah

27%

48%

18%
7%

Je to naprostá pravda

Ve většině případů je to
pravda

Ne tak docela

Udržuji s kolegy čistě
pracovní vztah

 

 

S mými kolegy si p ři práci vzájemn ě pomáháme

35%

52%

11% 2%
Je to naprostá pravda

Ve většině případů je to
pravda

Ne tak docela

Staráme se každý pouze o
svou práci

 

Obrázek 16: Míra sociability a solidarity mezi zaměstnanci 
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Pro charakteristiku organizační kultury z tohoto pohledu jsem se inspirovala modelem „2 S 

cube" Goffeeho a Jonese. Podle tohoto modelu je kultura oddělení JCI ve společnosti 

Infosys BPO pospolitá (communal culture), tzn. sociabilita a solidarita jsou na vysoké 

úrovni a jsou v rovnováze, což také ukazují předchozí grafy. Lze pozorovat jak pozitivní, 

tak i negativní projevy této kultury. Jako pozitivní funguje schopnost spolupráce, vzájemná 

soudržnost mezi zaměstnanci, což je také v organizaci založené na týmové práci, zcela 

samozřejmé. Sociabilita mezi kolegy je také zřejmá, tady však musím zdůraznit, že ne 

v každém týmu to tak funguje, a co víc, projevuje se také negativně, a to vytvářením 

určitých skupinek (většinou v rámci týmu) a sdílením informací uvnitř dané skupinky. 

Existují též „neoblíbení“ jedinci, s nimiž nikdo nespolupracuje a ani nepřátelí. Jako 

negativní projev této jinak velmi posoplité kultury bych hodnotila také skutečnost, že 

nejlepší a nejschopnější lidé ze společnosti nakonec odcházejí. Jinými slovy, lidé drží 

pohromadě, avšak často to, co je spojuje, je špatný a kritický vztah ke společnosti.  
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Charakteristika kultury ve vztahu k organiza ční struktu ře 

 

Pracujete na úkolech samostatn ě?

16%

37%29%

13%

5%

Zcela samostatně, s plnou
zodpovědností za výsledky

Záleží na typu práce, kterou
zrovna dělám

Pracuji většinou bez pomoci
nadřízeného

To nelze jednoznačně říct

Můj nadřízený zcela řídí mou
práci, já pouze plním úkoly

 

 

V našem odd ělení panují dobré vztahy mezi lidmi

25%

60%

11% 4%

Naprostá pravda

Záleží na týmu

Ne tak docela

Spíše se orientujeme na
své úkoly

 

Obrázek 17: Organizační kultura ve vztahu k organizační struktuře 

 

V této části průzkumu jsem použila charakteristiku organizační kultury podle F.  

Trompenaarse. Snažila jsem se zjistit, zda organizační kultura v oddělení je spíše typu 

Eiffelove věže, rodiny, inkubátoru nebo řízené střely. Podle počtů odpovědí vychází, že 

kultura je orentovaná na vztahy a přitom v ní panuje spíše rovnost než hierarchie. I z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že je to pravda – role v této organizaci jsou spíš rozděleny 

formálně – ve skutečnosti jsou velmi flexibilní a každý má šanci se seberalizovat. Alespoň 

takto je to kominikované zaměstnancům, v praxi jsou věci často jinak a záleží vlastně na 
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jednotlivých vedoucích, jakou svobodu a prostor k osobnímu růstu a seberalizaci dají svým 

podřízeným. Co se dá říci jednoznačně je to, že je to kultura orientovaná na  vztahy a 

autorita jedinců hodně záleží ne tak na výkonech (protože dobrý a bezchybný výkon se 

považuje za něco samozřejmého), ale na osobních vlastnostech – snaživost, kreativita, 

inovativní myšlení, vůdčí a organizační schopnosti. Podporuje to nové myšlenky a nové 

věci, dalo by se říct, že kultura inkubátoru je ke strategickým změnám nejvíce vhodná.  
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Charakteristika kultury vzhledem k vlivu prost ředí a reakce na prostředí 

 

Součástí mé práce je pr ůzkum trhu, získávání nových 
zákazníků a tržních p říležitostí

0%

2%

18%

80%

Naprostá pravda

Pravda

Ne tak docela

Vůbec ne

 

 

Moje práce vyžaduje p řizpůsobivost, zákazník je 
vnímán jako partner

22%

44%

27%

7%

Naprostá pravda

Pravda

Ne tak docela

Vůbec ne

 

 

Obrázek 18: Organizační kultura vzhledem k vlivu prostředí a reakce na prostředí 

 

Podle modelu soupeřicích hodnot R.E. Quinna je kulura v oddělení jednoznačně interně 

zaměřená a je spíše flexibilní. To znamená, že kulturu oddělení JCI v Infosys BPO můžeme 

zařadit jako kulturu klanovou, tzn. charakterizovanou přátelským rodinným prostředím, 

týmovým myšelním, sdílením hodnot a cílů, oddaností firmě. Vedoucí jsou spíše rodičema, 

zákazníci jsou spíše partneři než pouzí odběratelé.  Tohle všechno skutečně platí, snad 

kromě oddanosti firmě, podle mého pozorování panuje v oddělení povětšinou naprostá 
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absence jakékoliv oddanosti a loajality k organizaci. Lidé pracují v týmu, sdílí cíle a dělají 

pro jejich naplnění maximum, avšak to je pouhé čekání na lepší pracovní nabídku a odchod 

ze společnosti. Je to způsobené špatnou motivovaností zaměstnanců, vedení firmy se sice 

snaží vytvářet příjemné pracovní prostředí s dobrými vztahy jak mezi spolupracovníky tak 

mezi nadřízenými a podřízenými, avšak tyto vztahy jsou jediná věc, která lidi žene kupředu; 

finanční motivace je nedostatečná, nápady na inovace jsou mnohokrát ignorovány a 

demotivující je i nedostatek kvalifikovaných a zkušenějších spolupracovníků.  

 

Náměty zaměstnanců na zlepšení 

 

V této části jsem použila dvou otevřených otázek týkajících se lepší motivace zaměstnanců 

a zlepšení a zkvalitnění procesů. Mezi nejčastěji vyskytující se názory patřilo lepší 

finanční ohodnocení (14 dotazovaných), ostatní by ocenili věci, jako je větší 

samostatnost při výkonu práce, přísun schopných lidí, více příležitostí ke vzdělání a 

seberalizaci, lepší komunikace v společnosti (jak mezi nadřízenými a podřízenými, tak 

mezi brněnským centrem a klientem), více teambuildingových akci apod.  

Ne všichni dotazovaní se k těmto otázkám vyjádřili, avšak uvedené názory podle mě zcela 

odrážejí většinové pocity a názory v oddělení.  

 

 

2.3.3 Charakteristika oddělení z hlediska organizační kultury 

 

 

Předchozí průzkum založený na vlastních zkušenostech, pozorování a dotazování ukazuje, 

že kultura oddělení JCI ve outsourcingové společnosti Infosys BPO se vyznačuje 

flexibilitou, úzkými vztahy se zákazníkem, týmovou a kreativní atmosférou (avšak 

nedostatečnou soutěživostí a ne příliš velkým zájmem o práci samotnou a mizivou znalostí 

procesů). Lidé v oddělení mají pozitivní vztah ke změnám, avšak spousta z nich není 

spokojena s konkrétními změnami, které v oddělení poslední dobou probíhají – myslí si, že 
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nepomáhají zvyšovat produktivitu práce a většina lidí také není zcela spokojená s novými 

úkoly, které se změnami souvisely.  

S hlediska míry sociability a solidarity se jedná o kulturu pospolitou, a to jak s pozitivními, 

tak s negativními projevy, přičemž za negativní považuji vytváření uzavřených skupin 

uvnitř oddělení, které sdílejí informace výhradně uvnitř skupiny, také spolupráce mezi 

jednotlivými takovými skupinami může občas váznout. Z hlediska implementace změn to 

může být problém hlavně právě v té spolupráci, které bude k implementaci zapotřebí. 

Z pohledu vztahu kultury k organizační struktuře se jedná spíše o kulturu inkubátoru, tzn. 

kulturu s vysokou mírou důrazu na seberalizaci a samostatnost při plnění pracovních úkolů, 

lidé jsou ceněni za kreativitu a jiné osobní vlastnosti přispívající k plnění cílů společnosti, 

vedoucí pozice sice formálně existují, ale spíš z důvodů základní koordinace úkolů, 

poskytování informací a předávání potřebných zkušeností, jinak je každý za svou práci 

zodpovědný sám a od toho, jak umí zorganizovat svou práci a práci ostatních členů týmu, 

se odvijí jeho autorita v oddělení. Taková kultura, jak již výše bylo řečeno, vytváří nejvíce 

příhodné prostředí k organizačním změnám. Trochu specifické podmínky však v případě 

Infosys BPO spočívají ve faktu, že často ti lidé, kteří jsou zodpovědní za schválení projektu, 

s tím otálejí, pochybují anebo jednodušše nenajdou čas přemýšlet nad změnami nebo jsou 

k nim skeptičtí.  

Ve vztahu k vlivu prostředí je kultura daného oddělení jednoznačně interně zaměřená a 

prostředí je značně flexibilní a s blízkým partnerským vztahem k zákazníkovi – situace pro 

outsourcingové firmy, pracující pro úzký okruh velkých stálých zákazníků velmi typická.  

Celkově k obsahu kultury se dá říct, že se jedná o kulturu silnou a dobře zažitou takže bude 

velmi důležité, zda koresponduje se strategickými změnami, buď jsou pouze organizačního 

charakteru. Když to mám shrnout, předběžně předpokládám, že připravované změny 

s kulturou korespondují dobře, až na nějaké drobnosti a rizika, která vzhledem ke 

specifikum kultury mohou nastat. Zasadím-li tedy danou situaci do matice kulturního rizika 

(viz 1.4.2), nacházela by se někde uprostřed matice (střední důležitost změn pro strategii a 

střední kompatibilita s kulturou).  
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2.4 Projekt „Intercompany“ v odd ělení JCI a s ním související 

organizační změny 

 

2.4.1 Popis současné situace 

 

Proces a používané nástroje 

 

Abych srozumitelně vysvětlila problematiku účtování faktur v oddělení, předkládám 

následující graf: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Proces účtování faktur a používané nástroje 

 

Z předchozího schématu je vidět, jak funguje proces zpracovávání přijatých faktur 

v oddělení. Po obdržení faktury poštou nebo prostřednictvím e-mailu, se posílá na 

naskenování, kde je k ní přidělen unikátní čárový kód. Ten pomáhá identifikovat faktury 

Přijetí faktury  

e-mail, pošta  

skenovací tým, tým statement, 

účtovací tým  

Naskenování faktury 

Tiskárna, skener, čárové 

kódy 

skenovací tým 

Účtování faktury 

Readsoft, Service Alliance, 

Interface, Oracle 11.03, 

11i 

účtovací tým 

Vydání platebního 

příkazu 

Oracle, BMG 

platební tým 
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v systému a také říct do které organizační složky faktura patří a kdy byla naskenována. 

Pomocí těchto čárových kódů jsou některé faktury také nahrány do systému, konkrétně do 

programu Readsoft, což je speciální software na přečtení všech náležitostí faktury přímo 

z obrázku ve formátu pdf. Poté může faktura jít do souvisejícího programu Interface, a to 

v případě, že Readsoft nemohl některou z povinných náležitostí přečíst a ani tam nebyla 

ručně doplněna. Po vyřešení problému v Interface, resp. po odkliknutí faktury v Readsoftu, 

v případě, že je v pořádku, automaticky se nahraje do databáze Oracle. Takto se však účtuje 

přibližně polovina faktur, ostatní se účtují manuálně do Oracle 11i a do Service Alliance. 

Může se stát, že na faktuře zcela chybí některá z povinných náležitostí, nebo je tam některá 

informace uvedena špatně. V takovém případě má účtovací tým právo fakturu zamítnout a 

uložit informaci o faktuře a důvodu zamítnutí do speciální databáze. Taková faktura se 

posílá speciální e-mailové schránky „rejection box“, a následně tento problém je řešen 

platebním týmem. Pokud je faktura tedý v pořádku a je v sýstému, čeká na zaplacení, která 

probíhají v předem určených dnech. Platba může být pozdržena, dokud odpovídající zboží 

není dodáno v hodnotě, uvedené na faktuře, nebo například fakturovaná částka přesáhla 

určitý limit, stanovený pro daného dodavatele. Taková faktura může být uvolněna 

k zaplacení pouze po schválení příslušným manažérem. Platební příkazy se vydávají 

v Oracle databázi a putují do internetové banky BMG, přes kterou jsou uskutečněny 

příslušné peněžní převody.  

 

 

Problémy spojené s monitorováním vnitropodnikových faktur 

 

Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.3.1,  jedním z úkolů tymu „statement“ v oddělení JCI je 

monitorovat vnitropodnikové faktury a jejich stav. Tato činnost spočívá v shromažďování 

vnitropodnikových faktur od celků, které je vydávají, předběžná kontrola náležitostí, třídění 

a posílání faktur na skenování, kde jsou následně naskenovány s čárovými kódy a 

předloženy k zaúčtování. Následně se tyto faktury zapisují do speciálního souboru, v němž 

se sleduje stav všech vnitropodnikových faktur – od přijetí faktury až do jejího naskenování 

– a na tomto základě (ale také na základě informací z databází) zpracováváme měsíční 



61 

 

výkazy mezi vnitropodnikovými celky. V praxi to vypadá takto: dostaneme výkaz 

pohledávek od celku 265 (Německo) k organizační složce 261 (Velká Británie), který 

obsahuje 35 faktur, které složka 265 má ve svém účetnictví vedené jako vystavené, ale 

dosud nezaplacené. Zjišťujeme stav těchto faktur v několika různých databázích, a pokud 

některé z nich v žádné nenajdeme, vyznačíme do výkazu požadavek na zaslání kopií. 

Akceptujeme zaslání jak originálů poštou, tak i prosřednictvím e-mailu od odpovědné 

osoby. Po obdržení faktury zařadíme do procesu, jak bylo popsáno výše a průběžně 

monitorujeme jejich stav, dokud nejsou naskenovány a uvolněny k zaúčtování. Předběžně 

též faktury zamítáme, ale jen ty z nich, které neobsahují povinnou náležitost čísla 

objednávky. Právě toto monitorování představuje problém, jelikož není automatizované. Při 

uzávěrce, kdy musíme podát informace o stavu nezaplacených faktur se může stát, že 

fakturu, kterou jsme obdrželi, nenajdeme. Znamená to, že ještě nebyla naskenována, nebo 

se nachází v systému Interface či ve složce Faktury k zaúčtování v programu Readsoft. 

Tyto nesrovnalosti však přidávají zbytečnou práci, navíc také stav faktur může být značně 

neaktuální, protože ho zjišťujeme se zpožděním, způsobeným tím, že činnosti spojené s 

účtováním a zamítnutím faktur se uskutečňují v jiné části oddělení. Navíc, aktualizace 

stavu faktur zabírá spoustu času celému týmu o třech lidech, práce s neustálou kontrolou, 

prověřováním, hledáním a komunikací s ostatními týmy trvá celý měsíc a je hlavní 

pracovní činností týmu statement. 

 

Možnosti řešení 

 

Daná situace by se dala vyřešit samozřejmě různými způsoby. Možné řešení spočívá ve 

zlepšení komunikace mezi jednotlivými týmy a týmem statement, musely by se stanovit ale 

přesná pravidla, jak bude taková komunikace probíhat, t.j. například zasílání informací o 

zaúčtování faktur, o zaplacení faktur, či o zamítnutí nebo i naskenování do mailové 

schránky týmu statement ostatními týmy. Toto je však velmi obtížné řešení, vyžadovalo by 

nemalou disciplínu, a i když teoreticky nezní vůbec špatně, v praxi bude téměř 

neproveditelné, lidé se tomu budou bránit (s argumenty, že mají moc práce na to, aby 

posílali e-maily o každé vnitropodnikové operaci), bude jim to zbytečně zabírat čas a 
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nakonec, budou prostě zapomínat. Ze všech těchto důvodu považuji toto řešení za naprosto 

neproveditelné.  

Další řešení by mohlo spočívat ve zdokonalení nového podnikového nástroje Eureka. 

Eureka je databáze, mající podobu makra v Excelu, kam se řádek po řádku zapisují všechny 

zaúčtované faktury s veškerými náležitostmi, a to i v případě, že byly zamítnuty, přičemž 

údaje o zamítnutí či dokonce vymazání faktury (duplikát) jsou tam též přítomny. Problém 

je v tom, že tento nástroj ještě není úplně propracovaný, lidé si na něj teprv zvykají a 

zapomínají tam některé údaje zapisovat, takže jsou tam prázdná místa, u kterých je obtížné 

zjistit, zda ty faktury byly puštěny do procesu či ne. Toto všechno, ale i řada dalších detailů, 

jako například pomalé načítání, by ztěžovalo monitorování vnitropodnikových faktur 

pomocí Eureky. Avšak samozřejmě může být v tom pomocníkem, a navíc, stále se na 

nástroji pracuje a je tu jistá možnost, že se stane řešením, jak monitorovat nejen 

vnitropodnikové, ale i externí faktury.  

Po zvážení všech ostatních alternativ, jsem došla k závěru, že nejlepším řešením, jak lépe 

monitorovat vnitropodnikové faktury a řešit záležitosti s nimi spojené, je zúčastnit se 

procesu a mít všechny činnosti spojené se zaúčtováním a zamítnutím faktur tak lépe pod 

kontrolou. Vyžaduje to samozřejmě řadu organizačních a jiných změn. Je potřeba určit, 

kolik vnitropodnikových faktur se měsíčně účtuje v podniku, jak dlouho trvá takovou 

fakturu dát do procesu, jaké ještě činnosti spojené s těmito fakturami se mohou objevit 

navíc atd. Tento předběžný plán uvádím v následující kapitole.  

 

2.4.2 Plán řešení 

 

Řešení vyžaduje restrukturalizaci nejen týmu statement, ale částečně i celého oddělení. Je 

potřeba si uvědomit, co nová organizace práce bude obnášet a kolik zdrojů (hlavně lidských) 

budeme k implementaci potřebovat. Cílem projektu je vytvořit účinný tým zaměřující se na 

procesy spojené s úspěšným zařazením vnitropodnikových faktur do systému a řešením 

všech případných problémů s tím spojených. 
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ÚKOLY BUDOUCÍHO TÝMU A JEJICH ČASOVÁ NÁROČNOST 

 

Abychom zjistili základní věc, a to, kolik lidí budeme v novém týmu potřebovat, musíme 

zjistit za prvé objem práce a za druhé jak dlouho jednotlivé činnosti jednomu člověku trvají. 

 

Účtování vnitropodnikových faktur 

Měřením, které jsem provedla již po svém nástupu do podniku, bylo zjištěno, že zaúčtovat 

jednu fakturu trvá průměrnému člověku přibližně 7 minut (přičemž zprůměrovala jsem časy 

zaúčtování všech systémů. Co se objemu práce týče, množství faktur k zaúčtování se každý 

měsíc mírně mění, ale v průměru za poslední tři měsíce vychází počet naskenovaných (a 

tím i připravených k zaúčtování) faktur přibližně 21 813. 
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Count of 
barcode 

creation 
time       

Entity January February December 
Grand 
Total 

227 325 365 345 1035 
236 193 511 222 926 
248 47 139 3 189 
250 259 321 193 773 
252 663 821 437 1921 
253 1068 1305 1165 3538 
254 407 449 380 1236 
256 2473 2535 1605 6613 
257 660 1381 600 2641 
261 4237 4643 3828 12708 
263 851 634 302 1787 
265 4128 5663 4089 13880 
266 431 443 286 1160 
268 217 139 148 504 
269 258 267 246 771 
274 1531 2065 1328 4924 
290 27 53 49 129 
602 4 6 6 16 
606 1347 1357 1033 3737 
607 1536 1656 1166 4358 
609 198 211 163 572 
614 194 214 118 526 
636 14 8 7 29 
638 386 679 321 1386 
640 23 45 13 81 

Grand Total 21477 25910 18053 65440 
 

Obrázek 20: Počet naskenovaných faktur za poslední 3 měsíce podle entity (Zdroj: 

Monthly statistics JCI) 

 

Toto je ale počet všech faktur, nás zajímají však pouze faktury vnitropodnikové . Po 

prozkoumání, kolik faktur měsíčně dorazí na naší e-mailovou adresu + poštou, jsem zjistila, 

že v průměru měsíčně je to 1000 pro všechny entity. Tedy – přibližně 70 faktur zaúčtuje 

jeden pracovník denně (8 hodin děleno 7 minut), to znamená že za měsíc (20 pracovních 

dní) to je zhruba 1400. Což ale nebude takový počet, protože většinou nikdo nepracuje 
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celých 8 hodin v kuse, pracovníci mají nárok na přestávky, nikdo také nezaručí, že každý 

den bude mít zaměstnanec účtující faktury stejný výkon. Také se musí počítat s dovolenou, 

připadnou nemocí, takže na účtování faktur bude nutné najmout 2 lidi , přičemž jeden 

z nich bude náhradníkem nejenom za účtování, ale i za jiné činnosti. 

 

Řešení problémů spojených se zamítnutím faktur 

 

Podle propočtů, průměrný čas na vyřízení jednoho zamítnutí (poslání zamítacího mailu 

odpovědné osobě, přeúčtování zamítnuté faktury po obdržení správných informací) je 

v průměru 15 minut. Tedy, pokud průměrný pracovník má k dispozici 20 hodin měsíčně a 

objem zamítnutých faktur (vnitropodnikových) se rovná 290, potom jednoduchým 

propočtem zjistíme, že jeden pracovník teoreticky by zvládl zamítnout 640 faktur měsíčně. 

Toto číslo je trochu nadhodnocené, i přesto si myslím, že je zbytečné najímat na tento úkon 

celého člověka, ale bude stačit když práci se zamítnutím si přibere druhý člověk, kterého 

vezmeme na účtování.  

 

Vyřízení e-mailů, telefonátů a jiných dotazů 

 

Nový intercompany tým bude odpovídat také na veškeré dotazy spojené 

s vnitropodnikovými fakturami. Budu vycházet ze zkušeností z jiných týmů a také 

z rozhovoru s vedoucím Query týmu, který mi sdělil, že na vyřizování telefonátů a mailů 

spojených s vnitropodnikovými fakturami stačí jeden člověk, a i ten nebude vytížený 

celý den. Navrhovala bych tedy na tuto činnost přijmout jednoho zaměstnance, který ve 

zbylém čase může pomáhat s jinými aktivitami nebo nahrazovat nemocného kolegu.  

 

Potvrzování měsíčních vnitropodnikových výkazů 

 

Tuto činnost jsme zvládali ve 4 lidech za 2 dny, což je právě oficiální termín pro vyřízení 

měsíčních výkazů. 2 dny po úzávěrce nebude mít Intercompany tým jiné odpovědnosti než 

právě výkazy, navíc měsíc od měsíce se tato činnost více a více automatizuje, takže výše 
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zmínění 3 zaměstnanci by to měli zvládnout za 2 dny, při podmínce, že na úzávěrku 

zůstanou přesčas.  

 

 

Ostatní činnosti, za které byl statement tým zodpovědný, bych rozdělila do jiných AP týmů. 

Nesouvisí totiž tolik s vnitropodnikovými procesy, a tak bych je přenechala lidem, kteří se 

vyznají více ve vztazích s externími dodavateli. Navíc po odejmutí činností spojených 

s vnitropodnikovými faktrami jim zbyde čas navíc. Také bych ponechala složení 

Intercompany týmu stejné jako dosud (v současné době 3 lidi) ale přijala bych dalšího, 

čtvrtého zaměstnance pro případ dlouhodobější nemoci jednoho členu týmu a také 

v případě toho, že v realné praxi budou mé propočty nepřesné a práci 3 lidé nebudou 

jednodušše stíhat. Také výše popsané činnosti nejsou v měsíci rozloženy rovnoměrně, ale 

ve vlnách – nejvíce faktur k zaúčtování je na začátku (po uzávěrce)a na konci měsíce, po 

uzávěrce je také nejvíce mailů a telefonátů. Tedy, bude potřeba přijmout 4. člověka, a 

nejlepším řešením bude doplnit ho z Cost processing týmu, tedy aby měl zkušenost 

s účtováním faktur.  

 

Rekonciliace vnitropodnikových pohledávek a závazků 

 

Tato činnost dnes patří do části GL (hlavní účetní kniha), a protože s tím nemám tolik 

zkušeností, udělala jsem krátké rozhovory s vedoucími GL týmů a podle jejích názorů, 

které se více či méně shodovali, jsem zjistila, že pro každoměsíční rekonciliaci pro všechny 

entity je potřeba 4 lidi, které budou tuto činnosti provádět na plný úvazek týden po 

úzávěrce.  

 

 

Tedy, změna pro oddělení bude spočívat hlavně v tom, že ohledně všech záležitostí 

spojených s vnitropodnikovými fakturami budou kontaktovat nový tým. Bude se to týkat 

v podstatě všech týmů v oddělení (scanning, cost processing, query, payment), a to jak AP 

tak částečně i GL části. Také, někteří lidé budou muset změnit tým a vedoucího, ale také si 
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zvyknout na novou náplň práce - v novém týmu bych preferovala, kdyby každý 

zaměstnanec uměl všechny procesy spojené s vnitropodnikovými fakturami, a tedy by 

kdokoliv mohl kdykoliv zastoupit. Funguje to ted u nás v týmu, a tak si myslím, že je to 

nejlepší postup, i když samozřejmě bude vyžadovat hodně učení se novým věcem.  

 

 

2.5 Rizikové faktory dané organizační kultury vzhledem 

k připravovaným změnám 

 

I když celkově musím vzhledem k průzkumu v předchozí kapitole hodnotit kulturu 

oddělení JCI společnosti Infosys BPO jako změnám nakloněnou, existují určité rizikové 

faktory, které mohou způsobit, že lidé změny nepřijmou.  

 

2.5.1 Nedostatečná loajalita ke společnosti 

 

Pokud budou organizační změny vyžadovat ze začátku více snahy, učení se novým věcem a 

také změnu náplně práce, na kterou byli zaměstnanci zvyklí, mohou novinky nepřijmout, a 

to z toho důvodu, že se nechtěji pro společnost snažit a učit se nové věci za stejné peníze 

jako kdyby všechno zůstalo při starém. Zvláště náchylní budou k tomu jedinci, kteří nemají 

rádi změny.  Projekt může ztroskotat právě na nezájmu lidí, co se ve společnosti děje.  

 

2.5.2 Vysoká fluktuace zaměstnanců 

 

To, že podle informací, které jsem získala od některých vedoucích, v průměru jeden 

zaměstnanec zůstane u společnosti 1 rok (a tento průměr je ještě zkreslený několika málo 

jedinci, kteří jsou u společnosti 2 a více let) je škodlivé nejen pro samotné fungování 

společnosti (velké časové ztráty na zaučování nových lidí, příliš rychle se měnící 
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osazenstvo – což demotivuje ostatní – mají pak pocit, že jsou u společnosti příliš dlouho a 

že kolektiv už není ten co býval; to je pak velké riziko, že odejdou také), ale i pro nové 

projekty. Zpomaluje to zavádění projektu, nejhorší je, když noví zaměstnanci přijdou těsně 

před implementaci změny a nestačí si zvyknout na starý systém, když přijde zase změna a 

musí se učit další věci – prodlužuje jim to zaučovací dobu a působí značně demotivačně. 

Pro stávající zaměstnance to také není nic lehkého, jít do nového projektu s novými lidmi, 

zvláště se to týká samozřejmě členů nového Intercompany týmu. Další riziko tak vysoké 

fluktuace je, že až je změna konečně implementována a teprve začíná přinášet výsledky, 

několik lidí, co se přímo na projektu podílí, odejde. Příchod a zaučení nových lidí trvá a 

zpomaluje efekt organizačních změn – nový projekt se pak opticky zdá pro vedení jako 

velmi neefektivní a zbytečný, protože nepřináší výsledky.  

 

2.5.3 Nedostatek motivace  

 

Tento faktor je v podstatě jednou z příčin předchozího. Má za důsledek opravdu vysokou 

fluktuaci zaměstnanců, ale nemotivovaní zaměstnanci, pokud u společnosti z nějakého 

důvodu zůstávají, nepracují tak produktivně a nemají zájem učit se nové věci související 

s jejich prací, většinou mají nechuť k jakýmkoliv změnám, které vyžadují určitou snahu a 

přizpůsobivost a už vůbec nebudou vítat a podporovat nové projekty. 

 

2.5.4 Zklamání z předchozích projektů 

 

Jak již bylo řečeno, v poslední době s v oddělení implementovalo několik organizačních 

změn – jak v AP, tak v GL se lidé rozdělili na týmy nikoliv podle státu, jak tomu bývalo 

zvykem, ale podle procesů (účtování, telefonáty a maily, placení apod.). I když vedení 

společnosti je značně nadšeno a prohlašuje, že procesy jsou takhle více transparentní a růst 

produktivity práce na sebe nenechá dlouho čekat, podle průzkumu je vidět, že zaměstnanci 

jsou zcela jiného názoru – zatím žádné zlepšení procesů nevidí, i když uznávají že jim tyto 
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změny již nevadí a zvykli si na ně. Avšak nepřesvědčenost o efektivnosti změn může 

vyvolávat skepsi k dalším projektům a odrazovat lidi od spolupráce na nich. Už po 

předběžných rozhovorech s mými kolegy o implementaci Intercompany projektu jsem 

narazila na nedůvěru vůči užitečnosti takové změny. 

 

2.5.5 Velké množství nekvalifikované pracovní síly 

 

Souvisí to samozřejmě s vysokou fluktuací zaměstnanců, ale také s tím, že většina pozic 

v oddělení je vytvořena pro absolventy, t.j. podnik při obsazování těchto pozic nehledí na 

předchozí praxi. Svou povahou v podstatě velmi automatizované procesy ani žádné velké 

zkušenosti nebo znalosti nevyžadují, avšak pokud lidem chybí celkový přehled o tom, co se 

v oddělení dělá, nebo procesům, které dělají, nerozuměji, v případě krizové situace nebo i 

implementace organizačních změn se tito lidé budou těžko přizpůsobovat. Z vlastní 

zkušenosti vím, že někteří lidé opravdu nemají přehled o účetnictví ani žádné ekonomické 

znalosti. Takoví lidé se zaučují mnohem hůř než zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním 

nebo předchozíma zkušenostma v účetnictví, také nezvládnou se naučit více věcí najednou. 

Souvisí to nejen se svobodným přijímáním absolventů, ale i s nízkymi platy ve společnosti 

(čímž se zase vracíme k nedostatečné motivaci), takže lidé kvalifikovaní tam buď nejdou 

nebo rychle odejdou, popřípadě pokud nekvalifikovaný člověk u společnosti zůstane rok 

nebo dva a získá určité znalosti, odejde také, protože cítí, že si už někde jinde může říct o 

větší plat.  
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2.6 Pozitivní vlastnosti kultury oddělení vzhledem k připravovaným 

změnám 

 

2.6.1 Mladý kolektiv, více národních kultur 

 

Některými průzkumy bylo již dokázano, že podniky s multikulturním prostředím jsou 

výkonnější a efektivnější než podniky národnostně homogenní. Je to způsobeno tím, že 

paradoxně právě v prostředí, kde spolupracujeme s různými národnostmi, si více 

uvědomujeme svoji kulturní a národnostní příslušnost a více nás to motivuje k práci. Jinými 

slovy řečeno, jsem-li Čech a pracuji ve velké nadnárodní společnosti v jednom týmu 

s Rumuny, Francouzi a Indy, nejenže začnu být více chápající a tolerantní k jiným kulturám, 

ale zároveň si uvědomím, kdo jsem a jakou kulturu představuji. Cítím potřebu prezentovat 

svou národní kulturu před cizinci, a to v co nejlepším světle. A jsme u výkonnosti a 

efektivnosti – nejlepším způsobem, jak se prezentovat v co nejlepším světle v práci, je 

odvádět dobrou práci a ukázat, jak jsem kreativní a geniální. Toto je i případ Infosysu BPO, 

každého motivuje k práci nutnost ukázat, že „takhle pracují Španělé (Portugalci, Rumuni, 

Češi)“. To znamená, že v případě nového projektu, většina jedinců se bude snažit vydat ze 

sebe to nejlepší, aby se předvedli jako flexibilní, schopní se učit nové věci lidé. Proto bych 

doporučovala do Intercompany týmu obsadit zaměstnance nejen různých pohlaví (což je 

také známý motivační trik), ale i různých národností.  

Druhý aspekt, a sice průměrný věk oddělení (a musím říct, že to platí i o celé společnosti), 

který je pod hranicí 30 let, také pozitivně ovlivňuje veškeré organizační změny. Mladí lidé 

jsou flexibilnější, a tak snadněji přijmou změnu náplně práce, a to bude pravděpodobně 

platit jak u lidí, kterých se projekt bude přímo týkat, tak i těch, kterých se to dotkne jen 

zlehka (budou mít nový tým, se kterým musejí spolupracovat, takže budou muset změnit 

zažité postupy).  
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2.6.2 Loajalita k zákazníkovi 

 

Vztah zaměstnanců k zákazníkovi je opravdu velmi blízký, zákazník je vnímán jako partner, 

a co víc, lidé berou zákazníka ve většině případů i jako nadřízeného a zaměstnavatele. 

Podle výsledků osobního dotazování, v rozhodnutí vedoucích ze strany zákazníka mají 

mnohem větší důvěru než než v rozhodnutí managementu Infosysu. Může to být bráno jako 

výhoda i nevýhoda, avšak pro implementaci nových projektů, organizačních změn nebo 

strategií je přímo nutné získat pro nový nápad nejdříve představitele klienta, a přes něj nebo 

s jeho pomocí jednat s interními vedoucími a komunikovat změny ostatním zaměstnancům.  

 

2.6.3 Tvůrčí a týmové pracovní prostředí 

 

V oddělení vládné kreativní atmosféra, kde lidé mezi sebou velmi úspěšně spolupracují, a 

to je výborná kombinace pro nejrůznější inovace, strategické a organizační změny. Většině 

lidí také není lhostejné, jakým způsobem proces probíhá, jestli se dodržují termíny a zda 

svou práci odváději optimálním způsobem. Vysoká solidarita a sociabilita mezi 

zaměstnanci jenom prospívá pracovnímu prostředí, i když nedostatek soutěživosti vůči 

kolegům v kombinaci s nedostatkem hmotné motivace může brzdit nové nápady a návrhy 

na zlepšení („proč bých něco vymýšlel, když z toho nic nebudu mít“). 

 

2.6.4 Flexibilita 

 

Prostředí v oddělení, stejně jako v celé společnosti, je velmi flexibilní, dynamické, je 

kladen důraz na seberealizaci jedince, lidé jsou vedeni ke přizpůsobivosti, hlavně potřebám 

klienta, takže všechny změny a projekty jsou implementovány vždy s ohledem na to, zda to 

bude mít přínos pro zákazníka. Což veškeré projekty, které šetří čas a zjednodušují proces, 

tak jako projekt Intercompany, bezesporu mají. 
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3 Návrhy řešení nedostatků organizační kultury vzhledem 

k připravované strategii 

 

 

 

Jak jsem již zmínila výše, kultura oddělení JCI společnosti Infosys BPO přestože se jedná o 

kulturu poměrně silnou, není nijak výrazně v rozporu s připravovanými změnami 

organizace práce. Přesto existují určité rizikové faktory, které mohou implementaci 

projektu zbrzdit, v horším p řípadě i výrazně narušit. Jistá míra rizika existuje při práci 

na každém projektu, avšak vždy bychom se měli snažit každé riziko eliminovat.  

Eliminovat ho můžeme v našem případě tak, že přijmeme některá opatření, která drobné 

nesoulady připravovaných strategických změn s kulturou upraví a učiní tak projekt 

Intercompany zcela zapadajícím do daného kulturního prostředí.  

V kapitole 1.2.3 jsem uvedla způsoby, jak rešit nesoulady mezi kulturou a strategií. I když 

v případě dané kultury se nejedná o velké nesoulady, přece jenom se dají uvedená řešení 

aplikovat i na tuto situaci.  

Tak jako se nedoporučuje skoro nikdy ignorovat kulturu při implementaci strategie, 

nedoporučila bych ani já rizikové faktory dané organizační kultury zcela ignorovat. 

Nejedná se totiž o nijak mladou kulturu, ale naopak o kulturu dobře zažitou a několik let 

starou.  

Stejně tak bych nedoporučovala kulturu měnit – jedná se o příliš rozsáhlý a komplikovaný 

proces, který se rozhodně nevyplatí podstupovat, pokud nečelíme nějakým výrazným 

rozporům mezi strategií a kulturou.  

Jako nejschůdnější řešení se mi jeví v tomto případě kulturu pozm ěnit , tzn. eliminovat 

rizikové faktory uvedené v této kapitole tím, že lidi budeme různě motivovat. Při 

implementaci projektu bychom měli pak využívat všech výhod kultury proto, abychom 

„zneškodnili“ nevýhody a snažit se přijímat taková opatření, která budou s kulturou 

v souladu.  
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3.1.1 Návrhy na odstranění nedostatečné motivace pracovníků 

 

Toto vidím jako asi největší problém. Vyplývá z nízkého a svou strukturou nemotivujícího 

finančního ohodnocení, nedostatečné psychické podpory pro kreativní lidi, ale svou roli 

určitě hrají i ostatní faktory, které jsem dokonce uvedla jako rizikové faktory kultury pro 

implementace projektu – a to nízká kvalifikace a vysoká fluktuace lidí, stejně tak jako 

nedostatečná loajalita ke společnosti a jejímu managementu a také zklamání z předchozích 

strategických změn.  

 

Finanční ohodnocení 

 

V současné době by se dalo finanční ohodnocení ve společnosti Infosys BPO ohodonotit 

dvěma slovy: nízké a nemotivující. Pojem nízké je samozřejmě velmi subjektivní, co je pro 

jednoho málo, pro jiného může být dostačující. Mnohem více však lidi demotivuje takové 

finanční ohodnocení, které příliš nepočítá s nadrpůměrným výkonem a s odpovídajícími 

odměnami za takovýto výkon. Jednoduše řečeno, všichni zaměstnanci na víceméně stejné 

pozici mají stejnou mzdu, jedinou pohyblivou složkou jsou bonusy, které se začínají 

vyplácet po konci zkušební doby, a od té doby již nijak nerostou a můžou se pohybovat 

pouze směrem dolů. Zaměstnanci, kteří podávají výkon lepší než jejích kolegové, nebo 

dělají pro svou práci něco navíc, než se od nich vyžaduje, tak můžou doufat pouze v to, že 

se stanou zaměstnancem měsíce nebo čtvrtletí při pravidelném vyhlašování těchto cen a 

dostanou tak jednorázovou odměnu v řádech dvou až tří tisíc. V poslední době se také 

zavedl systém odměňování pracovníků za nové nápady, které nějakým způsobem přispěly 

k úspoře času nebo financí tím, že vhodně pozměnily nebo doplnily proces. Avšak taková 

úspora má být nejdříve oficiálně potvrzena vedoucím týmu, kde se změna implementovala, 

poté zpracovaná prezentace míří do mateřského podniku v Indií, kde speciální oddělení 

musí schválit úsporu nákladů. Proces je velmi zdlouhavý a s nejistým výsledkem – 

manažéři v Indii nemohou zdaleka tušit, v čem spočívají problémy tady v brněnském centru 

a v čem spočívalo navrhnuté řešení. Nemají čas to ani zkoumat, na druhou stranu nesmí 
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schválit vše, co jim přijde pod ruku, a tak může dojít k tomu, že velmi slibný projekt je 

neschválen, a i když brněnské centrum ho implementuje, tvůrce nedostane žádnou odměnu. 

Nebo vzhledem k vysoké fluktuace zaměstnanců je velmi pravděpodobné, že se jí ani 

nedočká.  

Tam, kde pracovníci mají být motivovány k lepšímu výkonu a neustálemu vývoji sebe 

sama, by měla mzda být nejen přiměřeně vysoká, ale také obsahovat dostatečné množství 

pohyblivých složek a příležitostných, takřka okamžitých odměn, jak hmotných, tak 

nehmotných.  

V současné době činí hrubá standartní mzda pro člena Accounts Payable 20.000,- Kč a pro 

člena General Ledger 24.000,- Kč. Tato mzda v sobě již zahrnuje 2 bonusy – bonus za 

přítomnost v práci (chození včas, žádná nemoc v průběhu měsíce) a bonus za výkon (při 

dodržení SLA). Tyto bonusy se málokdy pohybují dolů, a vůbec nikdy nahoru. To znamená, 

že pokud budu dělat jen to, co se ode mě očekává, nebo dokonce i vhodně zamaskuji to, že 

toho dělám méně, tak dostanu dvacet tisíc. Pokud se budu snažit, pracovat na projektech, 

navrhovat vylepšení procesu, připravovat dokumentaci, zůstávat přesčas, aby byla určitá 

část práce hotová, vhodně radit zákazníkům a podporovat členy svého týmu, dostanu také 

dvacet tisíc, a možná další tři jednorázově. Zvýšení mzdy se ve společnosti vyjednává 

velmi těžko a většinou, když už mzda roste, zvyšuje se jednou za rok plošně pro celé 

oddělení.  

Tyto skutečnosti vidím jako málo motivující pro zaměstnance a navrhuji tedy zavést 

pohyblivé bonusy (při zanechání stávajících), které by se udělovaly pouze těm 

pracovníkům, kteří v tomto měsíci přispěli něčím užitečným ke zjednodušení a zrychlení 

procesu nebo prostě udělali něco navíc ke své práci – zaučování nové osoby, vytvoření 

nové dokumentace k procesu, účast na projektu, vyřešení krizové situace atd. Výše bonusu 

se má pohybovat od Kč 1000,- do Kč 3000,-v závislosti na posouzení vedoucího týmu a 

schválení tohoto posudku manažerem oddělení.  

Dalším problémem jsou například přesčasy. Vzhledem k povaze vykonávané práce, ale 

také například k dočasnému nedostatku pracovníků některé týmy musí zůstávat v práci déle 

než jiné. Finanční ohodnocení však má každý stejné, případné přesčasz se vybírají formou 

náhradního volna. Toto sice není v rozporu se zákonem, avšak příliš nemotivuje (mnoho 
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lidí se stěžuje, je mít volno po práci, než nějakých půl dne jednou týdne například ráno). 

Avšak pokud okolnosti to vyžadují, nedá se s tím dělat mnoho, přesčasy prostě musí být. 

Aby lidé byli motivováni k výkonu i mimo pracovní dobu, existuje možnost přesčasy 

proplácet. Avšak to pro firmu může být drahé, nebo také v tomto případě, aby si pohlídala 

náklady, bylo by třeba zavést přísnější kontrolu docházky a nutnosti případných přesčasů. 

Navrhuji proto zvýhodnit zaměstnance, kteří jsou nuceni dělat přesčasy, poskytováním 

náhradního volna, avšak ve větší míře – 1,5 násobku času stráveného v práci. To by 

znamenalo, že pokud strávim v kanceláři 2 hodiny nad rámec pracovní doby, dostanu 3 

hodiny náhradního volna. Je to výhodné pro obě strany – není to drahé pro společnost ale je 

motivující pro zaměstnance – mají tak pocit určitého zvýhodnění a ocenění za pracovní 

pohotovost a podporu svého týmu. 

 

 

Nehmotná motivace 

 

V této sféře je méně problémů než v případě motivace hmotné, avšak je tu i určitý prostor 

ke zlepšení, a to důkladnější podpora kreativity zaměstnanců a nových nápadů. Z vlastní 

zkušenosti se zaváděním výše popsaného projektu Intercompany jsem se setkala 

s nemalými obtížemi, neochotou managementu, který sice uznal, že je to dobrý nápad, 

avšak dlouho otálel se schválením mých návrhů nebo i s procesem ověření mnou 

provedených měření a odhadů. Toto působí samozřejmě demotivačně, a to nejen pro tvůrce 

projektu, ale i pro lidi, kteří jsou v něm zainteresovány. Management by měl více 

podporovat lidi, kteří se snaží o inovace a odměňovat je nejen finančně, ale i zájmem o to, 

co dělají, pomocí při implementaci a zrychlením implementace samotné. 

Konkrétně v této záležitosti navrhuji pořádat pravidelné (nejlépe každoměsíční) schůzky 

jednotlivých týmů s managementem a snažit se v jejich rámci probrat a shrnout všechny 

dosažené úspěchy, ale také problémy, které se během měsíce v souvislosti s vykonávanou 

prací vyskytly; ohodnotit tvůrce dobrých nápadů a vymezit postup k odstranění 

problémů. Na takových schůzkách by se také měly probrat důvody nespokojenosti 

zaměstnanců, náměty na zlepšení apod. Vzhledem k nedostatku času, s nimž se manažéři 
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jako u každé jiné společnosti samozřejmě potýkají, navrhuji trvání každé takové schůze 

pouze 20 minut. V oddělení se nachází 10 týmů, takže jednou za měsíc bude muset 

manažer oddělení strávit touto aktivitou cca  4 hodiny, což není ani polovina pracovního 

dne.  

 

3.1.2 Vypořádání se s nízkou loajalitou ke společnosti 

 

Bohužel je faktem, že zaměstnanci oddělení postrádají jakoukoliv loajalitu ke společnosti a 

v podstatě nemají příliš zájem o cíle, k hodnotám společnosti zaujímají skeptický postoj. 

Ne tak moc však k zákazníkovi. Jak již bylo zmíněno výše, většina zaměstnanců je 

k zákazníkovi velice loajalní a dokonce se cítí být zaměstnávana spíše klientskou 

společností než společností Infosys BPO. Proto jakékoliv změny, i ty drobné, související 

s novými projekty, různá nařízení a nové normy musí vycházet ze strany zákazníka, 

nebo je třeba toto lidem takhle alespoň podat. Je potřeba využít této výhody organizační 

kultury a odkazovat se na přání zákazníka, případně rozhodnutí projektového manažéra, 

zástupce zákaznícké společnosti v brněnském centru („Kim to tak chce, Kim si myslí, že to 

bude nejlepší“). Lidé na to budou více slyšet a budou více ochotní se změnám přizpůsobit.  

 

3.1.3 Stabilizační plán pro omezení fluktuace 

 

Obejít tento rizikový faktor není vůbec snadné, a to hlavně proto, že úzce souvisí 

s faktorem nedostatečné motivace. Bohužel, v dané kultuře se již vytvořil začarovaný kruh 

se strukturou: nízké hmotné i nehmotné ohodnocení – hromadění nekvalifikované 

pracovní síly, která chce nasbírat zkušenosti a odejít – vysoká fluktuace zaměstnanců 

– nízká kvalifikace zaměstnanců – nízké finanční ohodnocení a demotivující účinek na 

ostatní zaměstnance. Takhle se dá pokračovat do nekonečna.  

Řešení spočívá právě v předchozí kapitole, kde jsem řešila motivaci zaměstnanců. 

Zaměstnanec dobře motivovaný, kterému se navíc ve společnosti líbí, si rozmyslí moc 
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dobře, jestli chce jít pracovat jinam. Také bych doporučila poskytnutí jistých výhod 

zaměstnancům pracujícím ve společnosti déle než 2 roky – například možnost si udělat 

mezinárodní jazykovou zkoušku v rámci již poskytovaných jazykových kurzů pro ty 

zaměstnance, co navštěvují nějaký jazykový kurz déle než 2 roky nebo přispívat takovým 

zaměstnancům na dovolenou, penzijní připojištění nebo wellness aktivity. Je třeba mít na 

paměti, že investice do těchto věcí se vyplatí, protože pracovník, který je u společnosti delší 

dobu a zná dokonale všechny souvislosti je lepší než 2 pracovníky, kteří pracují v oddělení 

ani ne půlroku a mají pouze naučené vybrané postupy.  

 

3.1.4 Omezení vlivu zklamání z předchozích projektů 

 

Důvody tohoto zklamání již byly popsány dost vyčerpávajícím způsobem výše. Riziko 

tohoto faktu spočívá především v tom, že lidé budou od samého počátku projektu mít 

k němu skeptický vztah, také se nenajde moc dobrovolníků, kteří by se k němu chteli přidat. 

Omezit tento jev je velmi těžké, součástí kultury se již stalo přesvědčení, že „oni pořád 

něco mění, zkouší něco nového, ale žádný velký přínos to nemá; management je hloupý“. 

Jediné, co se v té situaci dá dělat, je opravdu pečlivě vybrat členy do týmu tak, aby měli 

odpovídající kvalifikaci, ale také patřili zrovna k té částí zaměstnanců, kteří zklamání 

z předchozích organizačních změn nepociťují . Je také potřeba vysvětlit podrobněji , co 

bude nový projekt obnášet a jaké výhody to přinese jak zákazníkovi (kvalitnější práce, 

časové úspory) tak i samotným zaměstnancům (lepší přehled o procesu, nové znalosti, 

zvýšení kvalifikace).  Pro upevnění týmu doporučuji také pořádat alespoň jednou měsíčně 

společné večírky, spojené také se zážitkovými aktivitami (bowling, petanque, výlet do 

přírody).  
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3.1.5 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 

 

Nízká kvalifikace zaměstnanců je problémem, který vyplývá, jak bylo výše popsáno, 

hlavně z nedostatečné motivace a následné vysoké fluktuace. Zvyšování kvalifikace 

celého oddělení je jev spíše dlouhodobější a závisí právě na lepším motivačním programu a 

výsledky se projeví až za určitou dobu. Návrhy na lepší hmotnou a nehmotnou motivaci 

byly již dostatečně popsány v kapitole 3.3.1. V případě projektu Intercompany však 

potřebujeme kvalifikované lidi okamžitě, a i když takoví se v oddělení samozřejmě dají 

najít, neznamená to, že budou chtít okamžitě přejít do jiného týmu a změnit náplň práce. 

Tito lidé, a vůbec noví zaměstnanci, kteří přicházejí do společnosti, potřebují důkladnější 

školení, než v současné době společnost nabízí, a to mluvím o interním školení. Z  

jSpolečnost využívá v současné době služeb externích firem na školení jako Time 

management, kurz práce s Excelem apod. Tyto školení jsou výborná, znám je z vlastní 

zkušenosti. Avšak ještě více důležitá jsou školení interní, tzn. ta, která naučí nové 

zaměstnance, co vlastně bude jejích náplní práce, jak probíhají procesy v oddělení, jak 

spolu souvisejí a jaká bude právě jejich role v tomto procesu. V případě AP se to dnes řeší 

rychlým zaškolením o povinnostech a postupech od některého z pracovníků, noví 

zaměstnanci do GL mají asi po dobu 2 měsíců téměř každodenní školení formou prezentace 

a vysvětlování procesů a postupů. Mají možnost si i některý úkon vyzkoušet během této 

lekce. Školení má na starost GL koordinátor, a v praxi to vypadá tak, že na školení nemá 

moc času, a tak neprobíhá v objemu, který je žádoucí. Navíc, tento způsob mi připadá 

neefektivní a pomalý. Taková školení je lepší řešit více individuálně a důkladně, avšak 

efektivně (mělo by trvat kratší dobu), a to i v případě AP. Na zaškolení by měl vedoucí 

týmu, do kterého přijde nový zaměstnanec, vyčlenit vždy jednoho pracovníka, který by 

tedy kromě svých povinností měl věnovat vždy cca hodinu na teoretické vysvětlení 

procesu, a další hodinu na názornou ukázku a zaučení. Tento pracovník v případě 

nutnosti by měl zůstat i přesčas, přičemž by za novou povinnost by měl dostat smluvenou 

odměnu. To by ho motivovalo, i přesto, že dostal povinnosti navíc, je plnit a efektivně 

zaškolit nového pracovníka (případně více). Zaručilo by to totiž individuální přístup a tudíž 
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rychlejší učení. Výběr školicího pracovníka by se měl řídit především jeho kvalifikací a 

schopnostmi. Vybrat takového interního školitele by měl vedoucí týmu a tento výběr bude 

schválen manažerem oddělení. Odměna za školení nových zaměstnanců nebude pravidelná, 

ale měla by se řídit počtem hodin strávených školením. Navrhuji, aby výše této odměny 

vycházela z průměrné hodinové mzdy, tzn. cca 120 Kč/hod. Počet hodin si bude 

zaměstnanec evidovat, a každý měsíc tuto evidenci bude schvalovat vedoucí týmu a 

odesílat na personální oddělení – tak jak je to zvykem i v současné době ohledně evidence 

docházky a práce ve svátky a o víkendech. 
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3.2 Časový plán navrhovaných opatření a odhadované náklady 

 

3.2.1 Časový plán 

 

Na následující časové ose jsou zobrazena navrhovaná opatření a hrubý odhad časové 

náročnosti a doby zahájení. Všechna navrhovaná opatření jsou shrnutá do 5 základních 

oblastí: 

 

Zvýšení kvalifikace pracovníků (zahájení interních školení) 

 

Výběr a stmelování týmu (výběr lidí, pořádání zahajovacího teambuildingu, zároveň 

vysvětlení výhod nového projektu a proč zrovna tito lidé byli vybráni) 

 

schůze se zástupcem klienta na téma nový projekt 

 

                                     Program hmotné a nehmotné motivace pracovníků 

 

 

                                                         

                                                             Zamezení fluktuace – věrnostní výhody 

 

1. měsíc                                              2. měsíc                                            3. měsíc 

 

Obrázek 21: Časový plán navrhovaných opatření        
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3.2.2 Odhadované náklady na navrhovaná opatření 

 

Zvýšení kvalifikace 

 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je dlouhodobý proces a nesouvisí jenom s projektem 

Intercompany, ale doporučuji ho na celém oddělení. Odhadované náklady na zaškolení 

jednoho nového pracovníka měsíčně jsou cca 3000,- (bereme v úvahu, že zaškolení má 

trvat 2 týdny, 5 dní v týdnu, 2 hodiny denně a hrubá mzda za zaškolujícího zaměstnance 

činí 120 Kč/hod – plus pojistné, které do nákladů musíme také započítat).  

Každý měsíc přichází do oddělení průměrně 3 noví zaměstnanci, avšak při uplatnění 

návrhů na snížení fluktuace se tento počet bude neustále snižovat, tudíž budou klesat i 

náklady. Při implementaci projektu Intercompany naopak bude potřeba, aby 8 lidí se 

zaučovali navzájem, takže v prvním měsíci se náklady vyšplhají nahoru. 

 

Omezení fluktuace – stabilizační plán 

 

Poskytnutí navrhovaných výhod pro zaměstnance, kteří zůstanou u společnosti víc než dva 

roky budou mít následující odhadovaný rozpočet: 

Státní zkouška z cizího jazyka – 3000,- Kč 

Relax Pass v hodnotě 50,- Kč – 10 poukazek měsíčně k výplatě, plně hrazené 

zaměstnavatelem 

Podle provedeného průzkumu, v současné době pouze 4 % zaměstnanců pracují u 

společnosti více než 2 roky. To jsou cca 3 lidi. Okamžité měsíční náklady na ně tedy 

budou činit cca 1500,-. V případě, kdyby všichni navštěvovali již dva roky některý 

jazykový kurz a měli zájem o státní zkoušku, pak bychom k těmto nákladům měli přičíst 

také dalších 6000,- 

Tyto náklady se neprojeví okamžitě, ale až po nějaké době budou narůstat. Na druhou 

stranu, účinek této investice se projeví mnohem dříve než samotné náklady vzniknou – 

zaměstnance bude motivovat představa budoucích výhod, a tak budou mít o důvod víc u 

společnosti zůstat). 
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Motivace zaměstnanců k lepším výkonům 

 

Odhadované náklady na hmotnou motivaci pracovníků ve formě odměny nejlepšímu 

pracovníkovi měsíce činí přibližně 30 000,- na celé oddělení (odměna jednomu 

zaměstnanci z každého týmu měsíčně za vznikající pracovní výsledky, je v tom započítané i 

pojistné). V prvním měsíci se tyto náklady zvyší o 4000,- na zahajovací teambuilding 

nově vzniklého týmu v rámci projektu Intercompany.  

Motivace pracovníků bude dále obnášet náklady, které se těžko vyjadřují v penězích, a 

to: zvýšení objemu náhradního volna, schůze s manažerem oddělení 4hodiny/měs., 

motivační schůze se zástupcem klientské společnosti v rámci nového projektu a případné 

další.  

 

Shrnutí nákladů na navrhovaná opatření 

 

Aktivita 1.m ěsíc  následující 
období Poznámky 

školení 15,000 9,000 náklady budou mít klesající tendenci 

státní zkouška z cizího 
jazyka 

6,000 12,000 

propočet vychází z předpokladu, že 
dalších 24 % zaměstnanců za 
několik měsíců dovrší 2 roky ve 
společnosti, avšak ne všichni 
navštěvovali jazykové kurzy, a také 
nebudou vykonávat státní zkoušku 
současně, propočet je hrubý odhad 
na měsíc 

příspěvek na wellness 
aktivity 

1,500 6,500 

vychází z předpokladu, že dalších 
24 % zaměstnanců dovrší 2 roky ve 
společnosti 

motiva ční odm ěny 30,000 30,000   
zahajovací 
teambuilding týmu 
Intercompany 4,000 

dle potřeby a 
možností 
financování   

Peněžní náklady 
celkem 56,500  57,500   

 

Obrázek 22: Odhadované měsíční náklady na odstranění nedostatků organizační 

kultury 
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4 Závěr 

 

Tématem této diplomové práce bylo zjištění stavu organizační kultury v oddělení JCI 

společnosti Infosys BPO a popis připravovaných organizačních změn. Cílem pak bylo 

navrhnout jistá zlepšení v organizační kultuře tak, aby byla organizační kultura více 

kompatibilní se těmito změnami. Věřím však, že moje návrhy přispěji nejen ke hladkému 

průběhu připravovaného projektu, ale i ke zlepšení situace v celém oddělení, případně by je 

mohly využít i jiná oddělení v brněnské pobočce společnosti.  

 

K analýze problému jsem použila jako hlavní metodu dotazníkové šetření. Z jeho výsledků 

jsem vycházela nejenom při popisu problému ale i při navrhování vhodných řešení. 

Zkoumala jsem jednak složení vzorku z hlediska věku a délky pracovního poměru, dále 

jsem pak zjišťovala skutečnosti, které byly pro mě důležité z hlediska daného problému: 

vztah zaměstnanců k nadřízeným, vztah zaměstnanců ke společnosti, k zákazníkovi, ke 

změnám obecně a také pracovní atmosféru ve společnosti, míru sociability a solidarity mezi 

zaměstnanci, charakterizovala jsem kulturu ve vztahu k organizační struktuře a k vlivu 

prostředí. Z průzkumu vyplynuly jak pozitivní, tak i negativní skutečnosti. K těm 

pozitivním patři mladý kolektiv, přítomnost více národních kultur, loajalita a celkově dobrý 

vztah k zákazníkovi, tvůrčí, týmové, flexibilní a dynamické pracovní prostředí.  

 

Jako negativní aspekty dané kultury jsem naopak vnímala nedostatečnou loajalitu ke 

společnosti, značnou fluktuaci zaměstnanců, nedostatek motivace, převažující nízkou 

kvalifikaci zaměstnanců a v neposlední řadě jsem mezi pracovníky zjistila značné zklamání 

z předchozích pokusů managementu o zvýšení efektivnosti práce. Toto všechno mohlo 

nejen ohrozit implementaci organizačních změn, ale věřím, že dané jevy neprospívají ani 

běžnému chodu organizace. 

 

Návrhy, jak stávající situaci řešit, jsou uvedeny v kapitole Návrhy řešení nedostatků 

organizační kultury vzhledem k připravované strategii. Za jeden z hlavních nedostatků 
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považují nedostatečnou motivaci zaměstnanců. Také z dotazníků vyplynulo, že první věc, 

kterou by zaměstnanci oddělení změnili, je platové ohodnocení, takže jsem navrhla 

každoměsíční hmotné ocenění nejlepšího zaměstnance v týmu, rozšíření náhradního volna 

poskytovaného za přesčasy na 1,5 násobku odpracovaného přesčasu a pravidelné měsíční 

motivační schůzky s managementem, na kterých se budou probírat případné problémy a 

jejich řešení, ale také úspěchy a pozitivní změny. 

 

Dále navrhuji poskytování výhod pro zaměstnance pracující pro společnost déle než 2 roky 

prostřednictvím uhrazení nákladů na státní jazykovou zkoušku z jazyka, jehož kurzy po 

dobou 2 let navštěvovali a také zvýšení reálného přijmu prostřednictvím přispěvku na 

wellness aktivity – poukázek Relax Pass – také po 2 letech trvání pracovního poměru. 

Tímto chci omezit další velký problém, kterým je fluktuace zaměstnanců, protože je to 

bude motivovat u společnosti zůstat déle, a přitom to společnost nebude stát tolik, jako 

peněžní zvýšení mzdy. 

 

S nedostatečnou motivací a následnou fluktuací souvisí i další problém – nízká 

kvalifikovanost oddělení – který navrhuji řešit zavedením interních školení, do kterých by 

se zapojili samotní zaměstnanci společnosti a dokonce by za to dostávali odpovídající 

odměnu. Společnost to vyjde levněji, než externí školitelé, a navíc mnou navrhovaný 

způsob považuji za mnohem efektivnější, protože bude nové lidi hned od začátku zapojovat 

do procesu.  

 

Moje další návrhy se týkali hlavně nového projektu a jejich cílem je namotivovat budoucí 

členy nového týmu k práci, omezit jejich nechuť ke změnám a zklamání z předchozích 

organizačních změn na oddělení. Za velice účinné v této záležitosti považuji uspořádání 

schůze se zástupcem klienta, kde lidem vysvětlí, co bude projekt obnášet a jaké výhody 

oběma stranám přinese, dále uspořádání teambuildingového večírku, s předem 

naplánovaným programem, který má za úkol budoucí tým stmelit a umožní lidem se mezi 

sebou lépe seznámit.  
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Všechny moje návrhy jsou reálně proveditelné v praxi a vzhledem k očekávanému účinku 

jejich náklady nejsou pro firmu nikterak vysoké. V současné době se management oddělení 

mými návrhy zabývá a věřím, že pokud dojde k implementaci alespoň některých z nich, 

pomůže to nejen novému projektu, ale i celkovému zlepšení organizační kultury oddělení a 

celé společnosti. Cíle diplomové práce jsem splnila. 
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