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ÚVOD

Firemní kultura je nedílnou součástí všech organizací. Její úroveň ovlivňuje nejen 

vnitřní fungování, ale  i úspěšnost a prosperitu. Pro firmy a podniky je proto velmi důležité 

sledovat a rozvíjet tuto oblast požadovaným směrem.

Podniková kultura slouží na to, aby podnikatel a jeho spolupracovníci svoji práci v 

podniku chápali a prožívaly jako součást svého jednotlivého „dobrého života“.

Neexistuje „správná“ nebo „ špatná“ firemní kultura, ale jen vhodná a nevhodná. 

Abychom mohli dospět od diagnostikovaného stavu ke stavu jaký si přejeme, je potřebné 

porovnat existující stav s cílovým. Je nutné zjistit do jaké míry je dosažená cílová hodnota, 

případně jak daleko od ní jsme. Cílová požadovaná firemní kultura může vzniknout jen tehdy, 

jak se jejími nositeli stanou všichni spolupracovníci podniku. Je to bez výjimky úkol vedení 

firmy, chopit se iniciativy vytvoření firemní kultury a vykonat potřebné přípravné práce.

V práci jsem se soustředila na charakteristiku problematiky a popis  možných způsobů 

rozvoje kultury firmy ve firmě Elektro Dostál s.r.o.

Význam práce spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Čitateli 

napomáhá při vytvoření přesnější a jasnější představy o daném tématu.
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE

Většina pracovních týmů nevyužívá svůj pracovní potenciál plnou měrou. Přitom 

nemusí být opatření ke zvýšení efektivity a výkonu tak nákladná, pokud máme informaci o 

tom, co je třeba specificky zlepšit. Je tedy třeba dopravit informace zdola nahoru, 

k managementu společnosti a pracovat s nimi. Znamená to vymezit problém a nalézt případné 

řešení.

Kulturou této společnosti  se důsledně zatím nikdo nezabýval, takže v této práci budu 

zjišťovat a analyzovat kulturu firmy, její úroveň a případně navrhovat řešení. Budu se zabývat 

problematikou kultury a jejího vlivu na efektivitu práce. K tomu využiji dobrý průzkum 

spokojenosti, který je právě tím, který mi podá přehled o stavu klíčových parametrů, a tím 

umožní lepší navigaci v problematice a dá možnost získat data pro již zmíněné analýzy a 

návrhy. Výstupem bude navrhnutí právě takových řešení, která napomohou k maximálně 

fungujícímu systému kultury společnosti v jejím budoucím čase. 

Základním cílem této práce je, aby firemní kultura ve společnosti, byla kulturou 

řízenou, aby se o problémech komunikovalo a byla snaha o odstranění možných konfrontací.

Dalším cílem je konkretizování manažerského chování a řídící styl fungující v pracovním 

prostředí této firmy a analýza toho, jak si v této problematice stojí vedoucí pracovníci. Budu 

se zabývat i kvalitou pracovních podmínek ve firmě a možnou příležitostí pro osobní rozvoj a 

kariérní postup zaměstnanců.Důležité je vytvořit podniku silné psychologické zázemí ve 

vztahu zaměstnanec a vedoucí.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Firemní kultura 

základní hodnoty, normy a obecná pravidla, která ve firmě vládnou!

Tento fakt mi přišel hodný tomu, jej uvést hned v začátku této práce, ano, jsou to  

hodnoty, které určují vedoucí pracovníci a tím dávají najevo, jak spolu mají jednat všichni 

zaměstnanci. Podnik, kterým se budu zabývat obecně vychází z názoru, že zaměstnanci chtějí 

podávat výkony a být efektivními, to samozřejmě vede k atmosféře důvěry a svobody a 

jednotliví pracovníci mají pak velké pole působnosti pro uskutečnění svých nápadů 

a kreativní řešení pracovních úkolů. Naopak zde může neviditelně panovat, že jsou 

zaměstnanci spíš líní a nesamostatní. Právě tohle bylo důsledkem, který mě přivedl k tomu 

zabývat se kulturou v naši rodinné společnosti, respektive, společnosti, kterou vlastní můj 

táta. 

Firemní kulturu nelze nařídit, musí být žita. Jde o projev důvěry mezi managementem 

a zaměstnanci podniku. Firma by měla být orientována na úspěch a zaměstnance. Orientace 

na úspěch znamená hledat úspěch a výhody pro firmu, jakožto i zajistit kvalitu a produktivitu. 

Orientace na zaměstnance spočívá v důvěře pracovníkům, umožňuje jim velkou míru svobody 

a vzdělávání a zároveň odměňuje dosažené výkony.

2.1.1 Cílené informace 

Čeho si všímat, chcete-li zjistit, jaká v konkrétním podniku panuje firemní kultura? 

Například podle internetové prezentace poznáme, jak se firma staví k zákazníkům 

a dodavatelům. A obvykle platí, že obdobným způsobem jedná i s vlastními zaměstnanci. Je 

dobré zjistit, jaká je firemní hierarchie, jak pevné jsou její struktury. 

Jsou úkoly popsané v inzerovaných volných místech spíše flexibilní?

Jsou zaměstnanci hodnoceni podle dosažených výsledků a podle toho, jak je firma úspěšná?

Tyto a další otázky jsou hodné firemní kultuře a  jimi se budu zabývat a podívám se na 

firemní kultury společnosti , kterou dobře znám jelikož přes ní putuji „křížem krážem“ už 

několik let a za celou dobu jsem měla možnost nahlédnout do všech koutů. Mám nadhled díky 
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tomu, že majitelem je můj táta a strávený čas ve firmě je dlouhodobý. Zaměstnance většinou

dobře znám a právě to mi dalo prostor se na kulturu v této společnosti podívat i s těch méně 

viditelných stran.

2.1.2 Základní vymezení firemní kultury

Firemní kultura je často pokládána za zodpovědnou z a nejrůznější organizační neduhy 

a příležitostně se ji připisuje vytváření kladných vlastností. Je nezbytná, proto zkoumáme 

tento pojem důkladněji, abychom umožnily pochopit chování organizací a stanovit a vysvětlit 

organizační problémy a činnosti. Krátce řečeno, podrobné znalosti a podvědomí a kultuře by 

měly zlepšit naši schopnost analýzy organizačního chování, abychom mohli řídit a vést.

Kultura je společenským jevem a v případě firemní kultury se toto sdílení koná na 

úrovni organizace. Jednotlivci v kultuře se liší, a to je nejméně od jisté míry produktem 

rozdílnosti povah. Kultura může vést k tomu, že jedna skupina lidí se chová, myslí, a dokonce 

vypadá jinak než druhá. Může také existovat kultura, která se skládá ze dvou nebo více 

subkultur. Například ve státní zdravotní péči ve Velké Británii, stejně jako v mnoha 

zdravotnických sektorech po celém světě, funguje vedle sebe řada subkulturních skupin. 

Lékaři, zdravotní sestry, povolání související s lékařstvím, pomocné síly a manažeři , každý 

má svou kulturní identitu. Každá skupina má své hodnoty, domněnky a pravidla chování, 

které řídí jejich činnost, každý má své vlastní rituály a obřady, své vlastní dějiny, které 

vypovídají o organizačním životě, a své vlastní systémy výkladu, které ovlivňují pochopení  

organizačních symbolů. Tyto subkulturní skupiny se často dostávají do vzájemného konfliktu

Kulturní znalosti jedinců nejsou totožné. Jednotlivé rozdíly vycházejí pravděpodobně 

z odlišného zázemí výchovných a společenských kontextů, vedou k vnitrokulturním 

odchylkám. Proto existují rozdíly uvnitř kultury nebo dokonce i uvnitř subkulturní skupiny. 

Většina kultur je k těmto rozdílům tolerantní, prakticky mohou poskytovat mechanismus pro   

kulturní změnu a dynamičnost. Například kultury založené na kritériích, jako je 

socioekonomická třída, atické nebo náboženské pozadí nebo povolání, podněcují debaty i 

konflikty, které mohou poskytovat pro studium i změnu.
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2.1.3 Definice firemní kultury

Existuje velká debata týkající se charakteru firemní kultury, která má dalekosáhlé 

důsledky pro řízení a různé organizační činnosti, včetně změny, společné strategie a 

finančních nebo jiných měřítek výkonu. Je proto životně důležité prozkoumat rozdílné 

definice a dopady pojmu kultury, abychom zlepšily naše chápání organizací samých.

Jeden zdroj rozdílných názorů, co se týče významu a hodnoty firemní kultury, má 

původ v rozdílných vědních oborech, které přijali antropologičtější a sociologičtější 

stanoviska. Mnoho definicí kultury je neslučitelných společně s počtem dimenzí. Definujeme 

i například kulturu nestranným způsobem jako organizační proměnnou pak implicitně 

chápeme, že kultura může být a je aktivně řízena. Pohlížíme li na kulturu na výkladovou, 

nepostižitelnou a nerozeznatelnou od organizace samotné, máme tendenci uznat, že je to 

mnohem hlubší pojem, který lze pochopit pouze za subjektivních podmínek. V tomto případě 

se řízení a záměrná změna kultury pokládá za chaotičtější a pochybnou zkušenost. 

Začátkem 80.let získala kulturní metafora významnou pozornost akademiků a 

manažerů, kteří doufali, že objeví odpověď na mnoho obtížných manažerských otázek Aniž 

by se získala tato odpověď, podnítila přemíra zkoumání a spisů o firemní kultuře aktivní a 

často spornou debatu. Jeden z prvních vlivných spisů prohlašoval, že silné kultury měly 

kladný účinek na organizační výkon (Deal a Kennedy, 1982). Předpokládalo, se, že v 

organizacích  existují silné kultury, které zapadají úzce mezi sebe a své prostředí, vlastní 

bohatý komplexní systém společenských hodnot, přesně stanovený a běžný soubor rituálů 

chování a srozumitelný kulturní systém. Dean a Kennedy inspirovaní silou a soudržností 

japonské organizační národní kultury, vybízeli k návratu k myšlenkám prvotních amerických 

průmyslníků na dosažení silných kultur. Tvrdili, že takové kultury poskytnou systém 

neformálních pravidel, která poučí zaměstnance a motivují lidi, aby měli lepší pocit z toho co 

dělají. A tak tento výzkum nabídl všelék, předpis na léčbu spozorovaných organizačních 

nemocí v USA. Jejich práce stejně jako mnohé výzkumy a spisy o řízení jsou přednostně 

zaměřeny na americké manažery a akademiky. Jejich etnocentrismus je často zjevný. Tato 

práce společně s prací Peterse a Watermana (1982), v jejich nejprodávanější knize In Search 

of Excellence (Při hledání dokonalosti) projevila extrémní vliv na určování manažerských a 

akademických programů 80.let
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2.2 Význam firemní kultury 

2.2.1 Vlivy na rozvoj kultury

Jestliže sledujeme vývoj kultury a podnikových organizačních struktur, nacházíme 

také vlivy, které ve vývoji a formování kultury hrají klíčovou roli.

Nejvýznamnějšími  faktory jsou:

 historie,

 prvotní funkce a technologie,

 cíle,

 velikost,

 poloha,

 management a personální obsazení,

 prostředí.

2.2.2 Historie

Do tohoto pojmu zahrnujeme důvod založení určitého podniku, způsob, jak podnik vznikl, 

představy původních majitelů a řídících pracovníků. Klíčovou roli v podnikové historii 

sehrávají reorganizace nebo změny nevyššího managementu. Ty s sebou mohou přinést také 

změnu podnikové kultury. Podniková historie se také může stát účinným nástrojem růstových 

programů a procesu začleňování nových zaměstnanců, kteří právě prostřednictvím historie 

podniku mají ztotožnit s jeho filozofií a cíly.

2.2.3 Primární funkce a technologie

Povaha firemní činnosti a její primární funkce významně ovlivňují její kulturu. V tomto 

pojetí sem patří sortiment a kvalita výroby a poskytovaných služeb, nutnost udržet si dobrou 

pověst a zákazníky. Primární funkce podniku určuje technologické procesy a postupy práce, 

které postupně ovlivňují podnikovou kulturu (a organizaci).

2.2.4 Cíle

Ziskovost, kterou obchodní společnosti sledují, se nedá považovat za postačující 

kriterium úspěšnosti řízení. Podnik musí věnovat pozornost cílům ve všech klíčových 
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oblastech (míra risku, dlouhodobý růst, rozvoj, …). Spojením cílů a strategií , které vedou 

k jejich uskutečnění, působíme na kulturu a naopak, tyto cíle a metody jejich dosažení mohou 

být ovlivněny změnami v podnikové kultuře.

2.2.5 Velikost

V zásadě platí, že čím větší je podnik, tím má formálnější struktury a kulturu. Růst mívá 

za následek vznik jednotlivých oddělení a segmentaci prováděných úkonů, což se mnohdy 

projevuje výskytem komunikačních problémů a potřebou účinné koordinace. Rychlé změny 

velikosti, míry růstu a personální politiky mají vliv na kulturu i strukturu podniku.

2.2.6 Poloha

Zeměpisná poloha může mít na kulturu velký vliv – například podniky se liší podle toho, 

zda se nacházejí na poklidném venkově či v rušném centru města. Jejich poloha rozhoduje o 

klientele i zaměstnancích, povaze poskytovaných služeb a o možnostech dalšího rozvoje.

  
2.2.7 Management a personální obsazení

Nejvyšší management významně zasahuje do povahy podnikové kultury. Stejně tak 

všichni zaměstnanci, nehledě na představy managementu, pomáhají utvářet převažující 

kulturu v podniku. Kultura je také dána výběrem zaměstnanců i jejich schopností přijmout za 

svou filozofii managementu a aktivně se podílet na jejím plnění.

2.2.8 Prostředí

Aby podnik správně fungoval, musí reagovat na podněty přicházející z vnějšího prostředí. 

Například je-li podnik situován v dynamickém, rychle se rozvíjejícím prostředí, pak vyžaduje 

strukturu a kulturu, která je citlivá a připravená přijímat změny. Funkční struktury účinně 

reagují na nové příležitosti a výzvy i na nebezpečí nebo omezení vnějšího prostředí.

2.2.9 Kulturní síť

Abychom dokázali pochopit a popsat podnikovou kulturu, představíme si ji jako síť, ve 

které se spojují různá hlediska na její analýzu.
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 Zvyklosti – způsoby chování zaměstnanců k sobě navzájem a jejich postoj vůči lidem, 

kteří nejsou součástí podniku. Patří sem také způsoby, jak se věci dělají i jak by se 

měly dělat.

 Rituály – zvláštní události, jejichž prostřednictvím podnik sděluje, co je pro něj 

podstatné. Součástí rituálů jsou formální procesy i neformální děje.

 Historky (legendy a mýty) – tradované mezi zaměstnanci, obvykle líčí mimořádné 

události či osobnosti a většinou se týkají úspěchů, selhání, hrdinství, zbabělosti nebo 

originality.

 Symboly – loga, kanceláře, auta, běžně užívaný jazyk a terminologie, které 

charakterizují daný podnik.

 Mocenské struktury – nejvlivnější jednotlivci nebo skupiny, jejichž moc je obvykle 

založena na výkonu manažerské funkce nebo vychází z délky zaměstnaneckého 

poměru.

 Kontrolní systémy – systémy hodnocení a odměňování, které zdůrazňují sledované 

ukazatele, například kvalitu služeb.

 Organizační struktury – odrážejí mocenské struktury a vykreslují důležité vztahy a 

činnosti v rámci podniku a zahrnují jak formální struktury, tak i neformální systémy.

2.2.10 Význam kultury

Kultura pomáhá objasnit, proč různé skupiny lidí chápou věci svým způsobem a 

jinak než ostatní. S rostoucí mezinárodní konkurencí také roste význam národních kultur. 

Otázky kultury a potřeba porozumění se stávají důležitou součástí chování, manažerské 

nevyjímaje. Kulturní praxe se v různých zemích značně liší, a proto i naše kulturní hodnoty 

mohou být někdy nebo někde nesrozumitelné, obtížně pochopitelné. Kultura zajišťuje 

souvislost životních postojů a hodnot a umožňuje procesy rozhodování, koordinace a řízení. 

Kultura je podstatnou součástí efektivního a výkonného podniku.

Rovněž v krátkodobých podnicích, jako jsou například umělecké festivaly apod., se 

setkáváme s nutností kultury. Nastávají tu však problémy, které pramení například z krátké 

nebo dokonce žádné historie a krátkodobých cílů. Kultura se tu jeví jako přímý důsledek 

výběru a tréninkově-vzdělávacích iniciativ. Nesmíme však zapomínat, že efektivitu podniku 

neovlivňuje pouze kultura, ale i klima.
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2.2.11 Podnikové organizační klima

Management podniku zodpovídá kromě jiného i za vytváření prostředí, ve kterém jsou 

lidé motivováni pracovat ochotně a efektivně. Podnikové klima, prostředí je něco, co se 

obtížně definuje, ale jasně vnímá. Týká se atmosféry, morálky, pocitu sounáležitosti, 

partnerství a vědomí hodnoty firmy.

Zatímco podniková kultura popisuje vlastnosti firmy, podnikové klima vypovídá o 

tom, co si o firmě myslí její zaměstnanci. Klima je totiž založeno na vnímání firmy jejími 

zaměstnanci.

Podnikové klima je relativně trvalou hodnotou vnitřního prostředí:

 zaměstnanci ho vnímají,

 ovlivňuje jejich chování,

 můžeme ho popsat charakteristickými rysy daného podniku,

 můžeme ho chápat jako vzájemnou důvěru a pochopení mezi zaměstnanci.

2.2.12 Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí

Podnikové klima charakterizují vztahy mezi lidmi a organizací a vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti. Ty jsou určeny vzájemným působením cílů, formálních struktur, řídících 

procesů a stylů a chováním lidí. Ačkoli podobné podniky mají některé společné rysy a normy, 

přesto se každý podnik svými rozdílnými vlastnostmi od ostatních odlišuje.

Vlastnostmi zdravého podnikového prostředí jsou:

 integrace osobních a organizačních (firemních) cílů,

 organizační struktura odpovídající požadavkům socio-technického systému,

 demokraticky fungující organizace se skutečnými možnostmi podílet se na 

rozhodování,

 spravedlivé zacházení s rovnými podmínkami pro všechny pracovníky,

 vzájemná důvěra, uznání a podpora na všech stupních organizace,

 otevřená diskuse o problémech, snaha o odstranění možných konfrontací,

 manažerské chování a řídící styl odpovídají konkrétním pracovním situacím,

 uznání psychologické úmluvy mezi jednotlivci a organizací,

 respektování lidských potřeb a očekávání, chápání individuálních rozdílů a vlastností,
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 rovný systém v odměňování, založený na pozitivní motivaci

 zájem o kvalitu pracovních podmínek a smysluplnost pracovní náplně

 příležitost pro osobní rozvoj a kariérní postup,

 identifikace s firmou, loajalita, pocit, že jsem platným a ceněným členem organizace.

Chceme-li tedy zlepšit pracovní klima, zaměřujeme se na výše uvedené faktory. Příznivé 

pracovní klima negarantuje samo o sobě zvýšení efektivity výkonu, firma však bez něho 

nikdy nemůže dosáhnout optimálního výkonu.

2.2.13 Jak zvyšovat angažovanost pracovníků

Významný vliv na pracovní klima má i osobní angažovanost pracovníků. Pod tímto 

pojmem si lze představit pozitivní spojení pracovníka a organizace, které se projevuje 

kladným vztahem k práci, k firemním hodnotám a loajalitou.

O´Reilly uvádí tři procesy či úrovně angažovanosti:

 Souhlas, tedy situace, kdy pracovník přijímá cizí vliv převážně proto, že cosi očekává, 

nejčastěji odměnu, plat.

 Identifikace, tedy situace, kdy pracovník přijímá cizí vliv proto, že chce udržovat 

příznivé vztahy na pracovišti. Je také hrdý na to, že je členem dané organizace. 

Identifikuje se plně s organizací.

 Soužití, pracovník považuje firemní hodnoty za tak významné a správné, že se s nimi 

sžívá. Firemní hodnoty se shodují s jeho životními hodnotami.

Martin a Nicholls představili svůj „třípilířový model angažovanosti“ (Three Pillar Model 

of Commitment), který byl vytvořen na základě výsledků výzkumu, prováděného u 14 

významných britských firem včetně zvučných jmen jako Jaguar, Bank of Scotland, 
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British Steel, Rothmans atd. Tyto pilíře angažovanosti představují:

1. Pocit sounáležitosti s organizací.

2. Pocit radosti z práce. 

3. Důvěra v management.

 Každý z těchto nosných pilířů zahrnuje tři rozhodující faktory, jak znázorňuje obrázek

Obrázek č.1 Angažovanost

Většina manažerů a vedoucích pracovníků je přesvědčena, že angažovanost a motivace 

pracovníků je významným prvkem při zvyšování výkonu organizací, při dosahování lepších 

výsledků. Jsou- li pracovníci vnitřně přesvědčeni o smyslu svého konání, přispívají nejen ke 

zvyšování výkonu, ale i ke zlepšování pracovního prostředí.

Musíme si však uvědomit, že dosáhnout takového stavu je velmi obtížné a v každém případě 

půjde o dlouhodobý proces.

Angažovanost pracovníků zvýší zejména dodržování těchto pravidel: 

 Cíle všech pracovníků musí být jasné, měřitelné, realistické. Lidé je musí chápat a být 

schopni je provádět. Musí být jasný dlouhodobý firemní cíl: co jsme a co chceme.

 Důraz na týmovou práci a plné zapojení každého pracovníka. Management musí 

příkladně plnit své vlastní cíle.

 Management musí být připraven trénovat a vést své podřízené. Nikdo nesmí zůstat bez 

pomoci a bez kontroly.

 Jasná, pravidelná a logická komunikace na všech úrovních a mezi články je absolutní 

nutností.

 Pracovníci musí být finančně zainteresováni na úspěchu. Je dokázáno, že firmy, které 

zaměstnancům nabízejí své vlastní akcie mají vynikající pracovní klima.

Pocit sounáležitosti 
s organizací tvoří:

Pocit radosti z 
práce

Důvěra v 
management
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2.2.14 Vliv manažerského jednání na firemní kulturu

Styl práce a charakter výkonného manažera mají na organizaci výrazný vliv. 

Zaměstnanci, kteří mají možnost uplatnit vlastní iniciativu, jsou vysoce angažovaní a jsou 

ochotni zdravě riskovat. Udržet vysoké pracovní nasazení je možné jen tam, kde lidé nemají 

pocit nejistoty a kde se uplatňují etické prostředky k budování firemní kultury.

Zde uvádím rysy, které by měli mít manažeři a vedoucí pracovníci, kteří věří v sílu a 

pomoc svých zaměstnanců (Kets de Vries, Florent – treacy, 2001):

 měli by dávat najevo nespokojenost se současným stavem;

 měli by být agilní a energičtí;

 měli by pátrat po nových příkladech a příležitostech;

 měli by srozumitelně formulovat své vize, aby je podřízení vzali za své.

Co se podnikové kultury týká, měli podporovat následující:

 odpovědnost;

 respektování hodnot: etika, zdraví, bezpečnost, ekologie;

 srozumitelné vymezení cílů;

 uplatnění nejlepších pracovních postupů k jejich realizaci;

 týmová práce.

Ke stylu vedení by se dalo uvést:

 schopnost porozumět emocím podřízených, vcítit se do nich a usměrňovat je;

 podporovat neformální vůdce upřímnou a přesvědčivou komunikací;

 osobní kontakty na všech úrovních;

 věnovat pozornost rozvoji motivace.

K organizační struktuře můžeme uvést:

 rozhodování přenášet na nejnižší úrovně;

 malé vnitřní jednotky;

 týmově uspořádaná organizace.
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Nepřetržité transformace a změny – zde je třeba dodržovat následující:

 ve skutečnosti jde o dynamický vývojový proces změn;

 přizpůsobovat se rychle změnám vnějšího prostředí;

 decentralizace podporuje osobní iniciativu a tvořivost;

 vyhýbat se samoúčelným změnám;

 nepřetržitý proces zdokonalování;

 informovat lidi, proč se věci mění.

A jako poslední budování globální organizace:

 sledovat vývoj změn v okolím

předvídat nové vývojové trendy, přizpůsobovat se jim

2.3 Typologie firemní kultury 

2.3.1 Typologie firemní kultury podle T.B. Deala  a A.A.Kennedyho

 rozděluje podnikové kultury podle míry rizika a dynamiky

ve
lk

é

Analyticko-projektová kultura Kultura všechno nebo nic

R
iz

ik
o

m
al

é

Procesní kultura Kultura chléb a hry

Pomalá Rychlá
Dynamika

Obrázek č.2 Typolofie T.B.D. a  A.A.K

1. Kultura všechno nebo nic – V této podnikové kultuře je pozitivně hodnocen 

temperament a mladistvé jednání; komunikace je nekonvenční, časté je používání cizích slov; 

úspěch určuje vše (autoritu, moc, příjmy, popularitu) a úspěchy se velmi  slaví, naopak o 

neúspěších jsou rychle zapomínány; kariéra roste velmi rychle, ale také dochází k rychlým 

pádům; rovnoprávnost mužů a žen – stejně tvrdé požadavky; doba zaměstnání obvykle netrvá 

příliš dlouho; přenášení osobních starostí a emocí do podniku je nepřípustné
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2. Kultura chléb a hry – vysoce ceněno přátelství a sympatické chování, snaha využít 

nabízené možnosti, důležitost spolupráce, týmu, úspěchu, nejdůležitější jsou oslavy, 

vyznamenávání a ceny, koluje řada příhod – o nemožných zákaznících, podnikový žargon –

zkratky, slova ze sportu (aut, match, …), neformální prostředí, možnost projevovat emoce i 

navenek, vertikální hierarchie není příliš důležitá, hrdina = ten kdo přinese do kanceláře 

mrazák, protože všichni mají rádi nanuky

3. Analyticko-projektová kultura – snaha vyhnout se chybným rozhodnutím je na 

prvním místě, maximální koncentrace, vědeckotechnická racionalizace, hlavním rituálem je 

zasedání – zasedací pořádek přesný, za nespolehlivé jsou považovány intuice, zkušenost, 

tradice, náhoda, vše se musí důkladně prozkoumat, rychlost = povrchnost a je nevítaná, do tří 

let od nástupu do zaměstnání je každý považován za nováčka, pomalá kariéra – postup si 

zajišťují starší a staří spolupracovníci, korektní oblečení a slovník, bez emocí, samozřejmě se 

nemluví o soukromí, hrdina = dlouhodobou houževnatostí sleduje a rozpracovává jedinou 

myšlenku.

4. Procesní kultura – cíl v této kultuře hraje podřadnou roli, hlavní je proces; chyby se 

nedělají, vše je registrováno; důležitost mocenské hierarchie, oblečení, výše příjmu; 

oblíbeným tématem hovoru je povýšení – každý ví, co by mu mohlo přinést, nejde jen o 

peníze, důležitější je získání vlastního telefonu, služebního auta, lampičky na stole, nového 

koberce v kanceláři apod.; tradiční oslavou je výročí 25-ti let práce v podniku; emoce se 

neprojevují; hrdina = bez chyb dlouhodobě pracuje v podniku

2.3.2 Typologie firemní kultury podle K. Vriese a D. Millera

Uvedené typy firemních kultur představují ve všech případech deformované sociální 

prostředí jako důsledek dlouhodobého nezvládání procesů a situací. Cílem je upozornit na 

různé nepříznivé důsledky těchto kultur. Firmy založené na kultuře tohoto typu jsou 

neefektivní a skoro se rozpadají. Jsou především:

1. Paranoidní kultura – stálé obavy a strach, stálé ohrožení všeho druhu, trvalé sledování 

aktivit.

2.Nátlaková kultura – perfektnost a detail, všechno má svůj pořádek, největší ohrožení 

v chaosu, vztahy jsou založené na příkazech.
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3. Dramatická kultura – všechno se soustřeďuje okolo charismatické vedoucí osobnosti, 

všechny rozhodnutí dělá právě tato osoba.

4. Depresivní kultura – pesimistické prognózy a strach, osud nás pronásleduje, všechno má 

svůj běh a moc je široce rozdělená, ale bez praktického významu. 

5. Schizoidní kultura – lepší je držet se zpět, plachost, ostýchavost, boj o moc a  prestiž a 

kariéra jsou rozhodující.

2.3.3 Typologie firemní kultury podle L. Pfeifera a M. Umlaufové

Formulovat typy firemní kultury je problematické. Kultura firmy je věcí individuální. 

Z hlediska vytvoření jiného pohledu na problematiku je možné se zaobírat škálou několika 

kritérií.

1. Typy kultur podle zaměření

2. Typy kultur podle dominantní orientaci

3. Typy kultur podle rozložení převažujících zájmů

4. Typy kultur podle profilu charakteristik

5. Typy kultur podle životní fáze organizace

2.4 Rozvoj firemní kultury

2.4.1 Podnikatelská etika

Podnikatelskou etiku vnímáme jako způsob, kterým se společnost představuje 

v širokém spektru. Nejen vnější okolí, jako zákazníci, majitelé, společnost ve které a na 

kterou působíme, ale i spolupracovníci musí vnímat organizaci správně a hlavně, pakliže se 

rozhodnou do takovéhoto organismu vstoupit, měli by ho také ho respektovat. Kodex by měl 

být doporučením pro zaměstnance, jak eticky jednat v zájmu dosahování stanovených 

organizačních cílů.
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2.4.2 Proč se zabývat etikou?

Dobře formulovanou odpověď na tuto otázku jsem našla v článku Anny Putnové, 

v měsíčníku MODERNÍ ŘÍZENÍ 3/2006, pod názvem:„Etický a sociální audit“(10, s.13). 

Cituji několika větami odpověď na položenou otázku:

„Podnikání, které ignoruje požadavky podnikatelské etiky, nemůže maximalizovat hodnotu 

pro majitele v dlouhodobém pohledu. Ve svobodném tržním prostředí nejproduktivnější 

zaměstnanci, nejlevnější a neflexibilnější zdroje a nejlepší dodavatelé hledají  dobrý business  

a nikoli podvody a nečestné jednání. 

Finanční skandály v USA i v Evropě ukázaly, že finanční audit (a auditoři sami o sobě) nejsou 

ještě zárukou dodržování pravidel. Hledají se tedy mechanismy, které by lidské selhání 

minimalizovaly nebo alespoň včas odhalily.  Jednou z možností je využití etického  a 

sociálního auditu“.

2.4.3 Etické zásady podnikání 

Globalizace klade nesmírné nároky na manažery, a to i z pohledu respektování 

odlišných kulturních hodnot, které jsou ovšem o to usměrňovány v zájmu prosperity 

organizace a rozvoje lidí. Nejde ovšem o to měnit hodnoty, které lidé uznávají, ale zajistit, 

aby se jednání slučovalo s hodnotami organizace, které jsou v souladu s morálními 

hodnotami.

Vliv globalizace je takový, že nelze spoléhat na „neviditelnou ruku trhu“, která je 

považována za nedostatečný regulátor jednání. Nezbytným doplněním jsou hodnoty morální 

povahy. Tato skutečnost je zdůrazněna v dokumentu Principles for  Business, ve kterém jsou 

uvedeny etické nároky na manažery, zejména na ty, kteří se prosazují v mezinárodním 

obchodě. Zmíněný dokument navrhli a zpracovali vedoucí pracovníci a představitelé byznysu 

z Evropy, Japonska a Spojených států, kteří se scházejí v rámci „Kulatého stolu v Caux“ 

(Caus Round Table).Tento „Kulatý stůl“ byl založen r. 1986 Frederikem Philipsem , bývalým 

prezidentem Philips Electronics a Oliveček Giscardem d´Estaing, viceprezidentem INSEAD, 

a věnuje se rozvoji konstruktivních ekonomických a sociálních vztahů mezi zúčastněnými 

zeměmi. Na výzvu Ryuzabura Kaku, prezidenta Canon Inc., zaměřil „Kulatý stůl“ pozornost 

na důležitost globální odpovědnosti podnikání pro snížení společenských a ekonomických 

hrozeb světovému míru a stabilitě. Členové zahájili proces identifikace sdílených hodnot a 

harmonizace rozdílných hodnot , a tím usilovali o rozvinutí společného, všemi přijímaného a 
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uznávaného pohledu na podnikání a na chování korporací. Výsledkem jejich úsilí je již 

zmíněný dokument nazvaný Principles for Business.

Základními jeho východisky jsou dva etické ideály: kyosei lidská důstojnost. Japonský pojem 

kyosei znamená žít a pracovat společně pro obecné dobro, což umožňuje koexistenci 

kooperace a společné prosperity se zdravou a poctivou konkurencí. Lidská důstojnost je 

připomínkou posvátné hodnoty každé lidské bytosti, která je účelem, cílem sama o sobě, 

nikoliv nástrojem ke splnění cílů někoho dalšího (ani jakékoliv většiny). V přijatém 

dokumentu Principles for Business se členové „Kulatého stolu“ pokoušejí o praktickou 

aplikaci těchto ideálů.

V úvodu autoři konstatují, že: „Zákony a tržní síly jsou nezbytnými, avšak 

nedostatečnými vůdčími principy pro chování podniku.“ A dále: „Odpovědnost za vlastní 

počínání a respektování důstojnosti a zájmů zúčastněných stran musí být pro podniky 

základním pravidlem.

Níže je představeno sedm zásad etického jednání v současném podnikatelském prostředí, 

které si uvedeme, abychom poznali požadavky na etické jednání v podnikání:

Zásada č.1

Ekonomický a sociální vliv na podnikání: směrem k inovacím, spravedlnosti a 
světovému společenství

(The Economic and Social Impact of Business: Toward Innovation, Justice and World 
Community)

Tato zásada obrací pozornost na odpovědnost organizací, které podnikají v méně 

rozvinutích zemích: tyto organizace by měly zvyšovat nejen ekonomický potenciál země, ale 

také sociální potenciál, např. vzdělanostní úroveň, měly by být příkladem v dodržování 

lidských práv, přispívat k celkovému rozvoji země, ve které působí.

Zásada č. 2

Podnikatelské chování: od litery zákona ke vzájemné důvěře
(Business Behaviour: Betone the Letter of Law Toward a Spirit of Trust)

Zásada zdůrazňuje v podnikání takové hodnoty jako pravdomluvnost, upřímnost, otevřenost, 
respektování dohod, transparentnost při respektování oprávněné existence firemního 

tajemství.
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Zásada č.3

Respektování pravidel
(Respekt for Rules)

Zásada požaduje respektování předpisů a práva dané země i mezinárodních úmluv. 

Upozorňuje také na zhoubné následky slepého dodržování práva určité země. Některé 

praktiky, přestože jsou legální, mohou mít negativní důsledky.

Zásada č.4

Podpora mezinárodního podnikání
(Support for Multilateral Trade)

Zásada vyzývá k rozvoji obchodu a podnikání mezi zeměmi. Organizace by měly 

podporovat multilaterální obchodní systém GATT/WTO a další obdobné mezinárodní 

dohody. Organizace by měly spolupracovat a při respektování cílu národní politiky uvolňovat 

ta domácí opatření, která nepatřičně zabraňují mezinárodnímu obchodu.

Zásada č.5

Ochrana životního prostředí
(Respect for the Environment)

Zásada požaduje ochranu životního prostředí, úsporné využívání přírodních zdrojů a 

soustředění se na podporu udržitelného rozvoj

Zásada č.6.

Vystříhání se nezákonných operací
(Avoidance of Illicit Operations)

Zásada zavazuje vlastníky, manažery a podnikatele, aby se vyhnuli korupci – explicite 

vyjmenovává podplácení, praní špinavých peněz, podporu terorismu, obchod s narkotiky a 

podporu organizovaného zločinu. Zásada vysívá také k tomu, aby se organizace nejen 

vyhnuly korupci a jejím formám, ale snažily se o jejich eliminaci.
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2.4.4 Základní principy jednání se zainteresovanými skupinami – stakeholders

2.4.4.1 Zákazníci (Customers)

V jednání s nimi je zdůrazněna odpovědnost za vysokou kvalitu výrobků a služeb, za 

ochranu zdraví a bezpečnosti zákazníků, včetně ochrany prostředí, za respektování důstojnosti 

zákazníků v marketingu a reklamě a ochranu kultury, ve které zákazníci žijí.

2.4.4.2 Zaměstnanci (Employees)

Ve vztahu k zaměstnancům je vyzdvižena odpovědnost za poskytnutí práce a odměny, 

která zvyšuje životní podmínky zaměstnancům, za vytváření pracovních podmínek, které 

chrání zdraví a důstojnost každého zaměstnance, za otevřenou a nezkreslenou komunikaci a 

za sdílení informací, které je omezeno pouze právními předpisy nebo ochranou před 

konkurencí, za realizaci – tam, kde je to možné – návrhů a požadavků zaměstnanců a řešení 

jejich stížností, za ochranu zaměstnanců před úrazy a nemocemi způsobenými pracovními 

podmínkami, za motivování zaměstnanců k získávání relevantních a přenositelných 

dovedností a znalostí a za vytvoření k tomu vhodných podmínek, za citlivé a odpovědné 

řešení problémů nezaměstnanosti.

2.4.4.3 Dodavatelé  (Suppliers)

Vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemném respektu. Proto je zdůrazněna 

odpovědnost za dodržení čestnosti a pravdivosti ve všech aktivitách, za to, že obchodní 

aktivity budou prosty nátlaku a zbytečných sporů, za sdílení informací s dodavateli a jejich 

zapojení do plánovacího procesu, za platby dodavatelům za dohodnutých podmínek a 

v dohodnutých termínech, za preferování dodavatelů, kteří v jednání se zaměstnanci 

respektují jejich důstojnost. 

2.4.4.4 Konkurence (Competitors)

Ve vztahu ke konkurenci autoři dokumentu vyjadřují přesvědčení, že čestné 

konkurenční  prostředí je jedním ze základních předpokladů zvyšujícího se bohatství 

jednotlivých národů. Proto podporují otevřený trh pro obchod a investice, požadují, aby se 
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konkurenti vzájemně respektovali, odmítají používání nečestných, neetických, resp. 

Nezákonných praktik, např. průmyslové špionáže.

2.5 Etický rozhodovací proces – obecné

Kroky v této části představuji obecné kroky, které by měly přispět k etickému 

rozhodování. V zaměstnání se setkáváme s různými problémy a mnohé z nich mohou nabývat 

etické dimenze. Abychom mohli tyto problémy správně chápat a účinně řešit a mohli se ve 

vztahu k nim co nejlépe eticky rozhodnout, měli bychom znát možné perspektivy z nichž je 

možné daný problém posuzovat. Tyto perspektivy nám poskytují například mnohé filozofické 

přístupy k etickému jednání.

2.5.1 Shromažďování informací

Prvním a velmi důležitým krokem je získat co možná nejvíce relevantních informací. 

Mnohá etická rozhodnutí jsou obtížná v důsledku neurčitosti, která je s nimi spojena. I když 

mnohdy může být řada informací nedostupných, sběr co největšího počtu informací je 

základní podmínkou pro volbu rozhodnutí, které se bude maximálně blížit etickému. Při 

shromažďování informací je nezbytné si uvědomit několik základních omezení, která se v této 

fázi vyskytují. Můžete hledat špatné informace nebo přestat hledat, protože si budete myslet, 

že už jich máte dost. Lidé mají navíc tendenci přeceňovat se, pokud jde o vlastní znalosti. 

Zavádějící je také sklon vyhledávat ty informace, které potvrzují preferovanou volbu, ačkoliv 

nemusí být úmyslný. Proto je důležité uvažovat o tom, kde jsme mohli postupovat špatně a 

která fakta nám ještě chybějí.

2.5.2 Definování problému

Druhým krokem je seznámení se s problémem. Mnoho z nás často odpoví na etické 

dilema jen tak, bez rozvahy. Takovou odpověď však zřídka lze považovat za optimální. Je 

důležité poznat daný problém, různé pohledy a stanoviska, z nichž lze problém vnímat. Máme 

často tendenci vzít v úvahu první stanovisko, které nás napadne. Pro vyloučení zavádějících 

tendencí se doporučuje konzultovat vlastní stanovisko se spolupracovníky, v týmu nebo 

s přáteli.
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2.5.3 Identifikace zainteresovaných stran

Rozpoznání všech stran a účastníků, kterých se etický problém týká, nám pomůže 

vnést do jeho řešení nezbytnou míru objektivity. Nově objevený účastník mnohdy mění náš 

dosavadní postoj. Začněte s těmi, kterých se rozhodnutí bezprostředně týká, a pak postupně 

zahrnujte další možné skupiny. Ačkoliv nám větší počet zainteresovaných osob 

pravděpodobně ztíží rozhodování, nemůžeme je opomenout. Doporučuje se vcítit se do rolí 

jednotlivých účastníků, a rozpoznat tak jejich citlivá místa vzhledem k etickému dilematu, 

jemuž čelíme. Ve vztahu k podniku jde mnohdy o zjištění, jak etické dilema ovlivňuje 

jednotlivé stakeholdery. V určitých případech můžeme otestovat potenciální rozhodnutí a 

zjistit, jak by zainteresované skupiny reagovaly, což nám následně umožní vyladit a 

optimalizovat dané rozhodnutí.

2.5.4 Určení následků 

Není nutné nalézt všechny následky vlastního rozhodnutí, ale alespoň ty, které mají 

buď negativní charakter, nebo k nim s vysokou pravděpodobností dojde. Při úvahách, kdo a 

jak bude poškozen naším rozhodnutím, je třeba přihlédnout mimo jiné k dlouhodobosti či 

krátkodobosti následků, k symbolice rozhodnutí – jakou zprávu takovým rozhodnutím 

vyšleme svému okolí. V souvislosti s tím musíme zmínit některé časté jevy, které naše 

uvažovaní negativně ovlivňují. Lidé často v úvaze redukují počet následků, aby tak 

zjednodušili svá rozhodnutí. Speciálně v případě týkajících se malé skupiny nezúčastněných 

osob. Následky týkající se jen několika málo osob mohou přesto být velmi vážné. Jiným 

problémem je tendence podléhat iluzi optimismu. Lidé přeceňují pravděpodobnost výskytu 

dobrých událostí a podceňují pravděpodobnost o výskytu těch špatných. Věří také, že oproti 

jiným méně riskují, a mohou tak podcenit rizika spojená s rozhodnutím.

2.5.5 Rozpoznání závazků

Závazky, které máte vůči zainteresovaným stranám, a jejich důvody se mohou měnit 

v závislosti na konkrétních lidech, jichž se rozhodovací dilema nějak týká, a na jejich rolích. 

Například náš závazek vůči nadřízenému – dodržet slib – může být zdůvodněn svým 

přínosem vůči vzájemné důvěře a tím, že dodržování slibů a důvěra jsou významné hodnoty 

ve vztazích mezi šéfy a jejich podřízenými. Jestliže bychom posuzovali svůj závazek ke 
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stejnému člověku jako k nějakému neznámému, nemuseli bychom do rozhodování zahrnout 

důvěru, protože ta zde není nutná.. Slib bychom dodrželi jednoduše proto, že dodržování slibů 

je jednou z našich hodnot. Identifikujeme-li jednotlivé závazky a důvody pro ně, můžeme lépe 

posoudit jejich význam.

2.5.6 Zvážení vlastního charakteru a čestnosti

Může být také užitečné zvážit, jakou má relevantní okolí představu o čestném jedinci. 

Obecně je doporučována metoda „odhalení“, kdy si představíme, co by řekla společnost na 

zveřejnění našeho rozhodnutí, popř. zda bychom byli bez rozpaků ochotni udělat určitou věc 

na veřejnosti. Pokud by to v nás vzbudilo nepříjemné pocity, pak bychom měli své rozhodnutí 

nebo svůj záměr znovu promyslet. Je užitečné dát si pozor na selhání při posuzování vlastní 

činnosti. Většina lidí podléhá tendenci považovat sebe sama za čestnější a etičtější, než jsou 

druzí lidé.

2.6 Řízení firemní kultury

Definovat firemní kulturu je velmi obtížné. Nemusíme si být vědomi žádné kultury, 

přesto jsme touto ve svém chování a jednání ovlivněni a prostoupeni. Oblíbená a jednoduchá 

definice je: Jak se věci kolem nás dějí. Co je a co není přijatelné. Jaké chování a jednání je 

vítané a jakému je naopak bráněno. Podrobněji pak můžeme definovat kulturu jako: souhrn 

zvyklostí, hodnot, politik, důvěry a postojů, které vytvářejí podmínky jednání a myšlení 

v podniku. Kulturu posiluje systém rituálů, komunikačních vzorců, neformálních skupin, 

očekávané vzorce a dodržování určitých psychologických úmluv.

Firemní kultura zůstává celosvětově jedním z horkých manažerských témat. Většina 

požadavků kladených na konkurenceschopnost současných firem je totiž spojena s potřebou 

poměrně hlubokých kulturních změn.

Kultura firmy je dána souborem jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující 

se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry 

určuje, vede a motivuje jejich chování při práci. Svoji roli hraje všude tam, kde je třeba, aby 

zaměstnanci dodržovali určité standardy pracovního chování přispívající k dlouhodobým 

cílům organizace. Jejich důležitou součástí jsou pravidla týkající se vztahu k zákazníkům i 

vzájemné spolupráce mezi zaměstnanci. V řadě situací, kde jsou možnosti manažerů sledovat 
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výkon jednotlivých zaměstnanců omezené, působí jako neformální nástroj motivující 

k chování v souladu s firemními pravidly. 

Kultura organizace vzniká vždy především jako důsledek určitého manažerského 

stylu. Obdobné firemní kultury tak mohou vznikat i ve zcela různých podnicích, dokonce i 

v diametrálně odlišných národně-politických a ekonomických podmínkách. Kultura velkých 

podniků, které v západních zemích působily v oblastech síťových služeb před jejich 

liberalizací, zde např. byl často přirovnávána ke kultuře podniků v bývalých socialistických 

zemích. Pro obě byla charakteristická přezaměstnanost a byrokracie, centralizované řízení, 

protekcionářství a důležitost osobních vztahů, vysoká úroveň zaopatření zaměstnanců ze 

strany firem, malý zájem o výkonnost a důraz na „správné myšlení“ zaměstnanců.

Kultura firmy může být silná nebo slabá. Silná kultura, kdy velká část zaměstnanců rozumí a  

věří firemním cílům a prioritám, může být pro výkon i vnější vnímání firmy velkou výhodou. 

Silná kultura posilující nesprávné chování může však naopak dosažením žádoucích změn 

bránit. Slabá kultura, projevujíc se nejasností firemních cílů a hodnot a častými změnami 

principů rozhodování, vytváření ve firmě konflikty, zmatek a nízkou výkonnost. Její výhodou 

však může být snazší změna.

Organizace, které se pokusily svou firemní kulturu změnit jednoduchými či dílčími 

opatřeními, většinou zjistily, že změna kultury, které dosáhly, byla okrajová a krátkodobá. 

Formování úspěšné firemní kultury je vždy náročný proces, komplikovaný skutečností, že 

vytyčení cílů i formulace nástrojů vedoucích k jejímu dosažení vyžadují schopnost určitého 

nadhledu nad stávajícím stylem řízení organizace. Jeho získání však většinou není 

jednoduché, neboť manažeři i zaměstnanci firmy jsou jeho součástí. Formování nežádoucí 

firemní kultury je především úkolem vrcholového vedení. Snaha delegovat tento úkol na nižší 

řídící úroveň se zpravidla míjí účinkem. Vedení firmy by se přitom mělo opírat o několik 

přístupů.    

Úkolem vrcholového managementu je hodnoty úspěšné firemní kultury zaměstnancům 

jasně signalizovat a trvale zdůrazňovat a zastávat. Hodnoty firmy, ať již se vztahují ke kvalitě, 

etickému chování či inovacím, je třeba a opakovaně zdůrazňovat dokud se nestanou 

hmatatelnou součástí firemního prostředí. Vedoucí představitel firmy by však neměl o kultuře 

firmy jen hovořit , ale ji i každodenně ztělesňovat. Pouze dlouhodobý osobní příklad může dát 

jeho iniciativě důvěryhodnost a vést ostatní k jeho následování. 
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Vedení i další manažeři musí současně věnovat trvalou pozornost běžným a 

každodenním záležitostem firmy (jako například pravidelné komunikaci), být trvale viditelní a 

aktivní v celé organizaci. Zaměstnanci si většinou dobře uvědomují, čemu jejich nadřízení 

věnují hlavní pozornost a podle toho se chovají. Důsledek pro firemní kulturu je zřetelný: 

věnují-li manažeři určitým oblastem chování zaměstnanců zvýšenou pozornost, vytvářejí tím 

firemní hodnoty, které se stávají významnými i pro jejich zaměstnance. Zaměření pozornosti 

mohou dávat najevo prostřednictvím pravidelné kontroly, otázek, které zaměstnancům 

kladou, obsahem schůzí apod.

Důležité, z hlediska řízení firemní kultury, jsou i „okamžiky pravdy“, situace, kdy je 

třeba přijmout těžké rozhodnutí. Příkladem může být situace, kdy vrcholové vedení, 

prosazující kulturu kvality, zjistí, že určitá součást montovaných výrobků je defektní. 

Rozhodnutí, zda v zájmu kvality, přes značné náklady, vadnou součástku nahradit nebo zda 

uspořit náklady i čas a výrobek i s defektním dílem vyexpedovat., je rozhodnutím, které 

kulturu firmy orientovanou na kvalitu dlouhodobě posílí nebo naopak výrazně poškodí.

Formování úspěšné firemní kultury též vyžaduje, aby pracovníci, kteří ztělesňují 

hodnoty firemní kultury, byli nejvyšším vedením firmy i ostatními manažery odpovídajícím 

způsobem odměňováni, případně oslavováni. Klíčem k řízení firemní kultury je i příjímání a 

povyšování osob založené na firemních hodnotách a důraz na tyto hodnoty v období adaptace 

nových zaměstnanců. I když tyto nástroje tvorby nové firemní kultury mohou být časově 

náročné, manažeři by si měli uvědomit, že nahrazení dlouhodobé kultury založené na 

tradičních hodnotách kulturou úspěchu může trvat léta. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE

3.1 Analýza současného stavu firmy

 Kde jsme nyní …………  
- hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace a podmínek zaměstnanců

 Kam se chceme dostat …………..
- stanovení cílů v personální oblasti, v nichž se odráží snaha o efektivnost a                    

               zachování podnikové kultury
 Jak se dostaneme odsud tam …………  

- výběr příslušných činností a vynaložení příslušných zdrojů
 Jak se nám to podařilo, kde jsme nyní …………..

- hodnocení výsledků posouzením nových podmínek ve vztahu ke původním cílům 

Personální rozhodnutí jsou výběrem z variant vynaložení zdrojů pro personální činnosti, 

které jsou zaměřené na splnění určitých cílů.

Prvky rozhodování, které vedou k analýze jsou cíle, vyplívající ze  zjištěných slabých míst, 

které se snaží firma  překlenout. Dále hledané varianty  a alternativní řešení, ze kterých 

vybíráme a z nichž každé vyžaduje určité zdroje a nabízí soubor výsledků. Nesmí tu chybět 

kritéria, podle nichž posuzujeme jednotlivé varianty, které bereme v úvahu při volbě řešení a 

hodnotící standardy, jimiž jsou měřeny výsledky podle stupně úspěšnosti a které by měly 

respektovat původní cíle

3.2 Řízení změny kultury firmy Elektro Dostál s.r.o.

Je konstatováno dle informací z „terénu“ i z publikací, že když organizace mění své 

cíle, úkoly, technologii atd., musí měnit také svou kulturu. Je však nutné vzít v úvahu, že 

tento proces neprobíhá „automaticky“. V praxi to znamená, že manažeři často přicházejí na 

to, že postoje lidí, jejich základní hodnoty a názory se dají těžko měnit nebo odsouvat za jiné 

aspekty změny. Často zjišťuje, že organizační kultura pokulhává za ostatními změnami ve 

struktuře a technologii. Pozitivní výhody zavádění nových pracovních postupů, nová 

technologie nebo převod ze státního vlastnictví do soukromého jsou brzděny jednotlivci, kteří 

- ať už slovně nebo jednáním - se brání potřebě změny a pokoušejí se pokračovat zaběhnutým 

způsobem. Důvodem jejich odporu je často strach a nejistota, vytvářená nutností změnit jejich 

postoje.

„Flexibilní“ přístup vyžaduje, aby manažeři, majitelé apod. zavedli více týmové práce, 

kooperace a zvýšení pravomoci pracovníků, což vyžaduje otevřenější a participativnější styl 

řízení. Někteří vedoucí pracovníci to přímou, ale jiní budou reagovat neurčitě, cynicky a 
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dokonce nepřátelsky, pokud se budou domnívat, že tyto systémy a praktiky ohrozí a podryjí 

jejich tradiční manažerské hodnoty. Z titulu svého postavení, znalostí a moci budou takoví 

manažeři svůj nesouhlas skrývat, což každou ozdravnou akci velmi znesnadní. Proto jsem 

s rozhodla výše jmenované společnosti analyzovat a vytvořit produktivnější strukturu firmy, 

vytýčit problémy bránící v rozvoji společnosti navrhnout případnou celkovou změnu 

v souvislosti z prodejem v maloobchodu.

3.2.1 Vnější vlivy

Obrázek č.3 Vnější vlivy

3.2.2 Vnitřní vlivy

Obrázek č.4 Vnitřní vlivy
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3.3 Problematika vedení pracovníků

Problematika vedení pracovníků je snad nejstarším, nejatraktivnějším a také nejvíce 

propracovaným tématem organizačního chování. V začátcích se pozornost soustředila na 

definici rysů úspěšných vedoucích pracovníků. Teorie rysů stavěla na osobních kvalitách 

vedoucích a předpokládala, že dobrý vedoucí se jako takový rodí.

Současné trendy směřují k participativnímu vedení, posilování pravomocí a týmové 

práci. Pro pracovníky personálních útvarů, kteří usilují o změnu kultury vedení, se z titulu 

jejich funkce nabízí celá řada nástrojů změny počínaje systémem hodnocení, přes vzdělávání 

až po výběr pracovníků.

3.4 Rozvoj kariéry podniku

3.4.1 Vnitřní formování pracovní síly a rozvoj kariéry

Plánování, nábor, výběr a vyřazování v procesu řízení kariéra.

 Konkrétní sled jednotlivých pracovních míst a pracovních rolí, které člověk vystřídá, 

je výsledkem, jak záměrných rozhodnutí založených na profesních zájmech, tak i   

nevyhnutelností a příležitostí, které se člověku naskytnou během jeho života.

 Kariéra je rozvojová posloupnost získávání pracovních zkušeností během určitého 

časového období.

 Kariéru tvoří sekvence vzestupů, stagnací nebo klesání získávaných pracovních 

zkušeností.

 Rozhodnutí zaměřená na vnitřní formování pracovní síly určují, jak se zaměstnanci 

budou  přemísťovat mezi jednotlivými pracovními místy v rámci dané organizace.

3.4.2 Funkce firemní kultury ve společnosti

Vliv firemní kultury se ve svých důsledcích promítá především do dvou oblastí 

(funkcí):

Vnější způsob adaptace firmy na okolní podmínky a tvář firmy, její image.

Vnitřní způsob integrace uvnitř firmy a průbojnost strategie firmy
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Aby kultura firmy náležitě plnila své funkce, je žádoucí využívat další faktory podporující 

zdravé působení kultury firmy:

 jasná formulace záměrů strategie a poslání firmy

 podpora chápání cílů (osvěta, prezentace)

 vhodná volba prostředků k dosažení cílů

 ujasnění měřítek úspěchů

 vhodný způsob korekce při neúspěchu

 užívání „společného“ jazyka

 ujasnění (pochopení nikoli „uzákonění“) kritérií pro přijetí jedince skupinou; získávání 

vlivu, důvěry a přátelství

Plánování lidských zdrojů je proces shromažďování a využívání informací, na jejichž základě 

rozhodujeme o vynakládání zdrojů při personálních činnostech. 

3.5 Cíle podniku Elektro Dostál s.r.o.

1. Vytvořit podniku silné psychologické zázemí ve vztahu se zaměstnanci

2. Vytvářet kapitál pro zaměstnance podniku jakožto motivaci

3. Produkovat velké množství výrobků a služeb v motivačním a klidném prostředí

4. Poskytovat služby, které jsou unikátní ve srovnání s obdobnými podniky

5. Učit zaměstnance rozpoznávat správné hodnoty 

6. Vzájemná podpora cíle podniku

7. Udržet dobré a spolehlivé zaměstnance v podniku

8. Zvýšit pracovní morálku zaměstnanců

9. Uspokojovat potřebu zákazníků
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3.6 Návrh možných  alternativ 

Základní snahou by mělo být nalézt co nejvíce možných řešení, která nám mnohdy 

pomohou z problémové situace. Například jeden obchodník dostal dar od cizího dodavatele. 

Měl dvě možnosti: buď dar přijmout a dostat se do rozporu s politikou firmy, nebo jej 

odmítnout a popudit významného dodavatele. V rámci těchto dvou možností se situace jeví 

docela bezvýchodně a bylo by ji velmi obtížné analyzovat a rozhodnout. Existuje však 

možnost přijmout dar jako dar firmě. Tímto krokem odpadá složitý proces uvažování o 

etických aspektech našeho rozhodnutí.

3.6.1 Kontrola vlastního svědomí 

Intuice bývá spolehlivým zdrojem pro dobré podnikatelské rozhodování. Pokud nás 

trápí svědomí, pravděpodobně není něco v pořádku. Ve skutečnosti to může být jediný klíč 

upozorňující, že čelíme etickému dilematu, a může být zdrojem empatie vůči zúčastněným 

stranám. Není však dobré dělat rozhodnutí na základě svědomí. Víme, že nás ovlivňuje 

mnoho psychologických omezení, a proto je vhodné používat svědomí (vnitřní hlas) pouze 

k identifikaci etického problému. Pro konečné rozhodnutí použijme racionální rozhodovací 

nástroje. 

3.6.2 Sociální odpovědnost

Každá společnost, instituce se nachází (žije) v nějaké společnosti a místním 

společenství. Otázky sociální odpovědnosti se mohou objevovat ve dvou oblastech. Mohou 

vznikat v důsledku sociálního působení dané instituce a mohou se také objevovat jako sociální 

problémy společnosti samé.  O obě oblasti se management musí zajímat. První oblast se týká 

toho, jak instituce působí na společnost, druhá se týká toho, co může udělat pro společnost.  

Vlastním účelem moderní organizace je poskytování nějaké konkrétní služby společnosti. 

Musí proto být ve společnosti, v nějakém místním společenství, musí být sousedem, musí 

svou práci vykonávat v sociálním prostředí. Musí však také k zajištění své práce zaměstnávat 

lidi. Její sociální důsledky tak nevyhnutelně přesahují rámec konkrétního přínosu, který je 

jejím vlastním účelem. 
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Protože instituce může existovat pouze v konkrétním sociálním prostředí a je skutečným 

orgánem společnosti, tyto sociální problémy na ni působí. Musí se o ně zajímat i v případě, že 

místní společenství samo žádný problém nevidí a staví se proti všem snahám o jeho řešení. 

Zdravý podnik, či jakákoli instituce, nemohou existovat v nemocné společnosti. Management 

má na zdraví společnosti bytostný zájem i v případě, že k příčinám její nemoci nijak 

nepřispěl.

3.6.3 Odpovědnost za důsledky

Každý je odpovědný za důsledky toho, co dělá ať jsou úmyslné nebo neúmyslné. To je 

první pravidlo. O odpovědnosti managementu za  sociální důsledky činnosti organizace 

nemůže být pochyb. Řešit je musí. Prvotním úkolem managementu je proto identifikovat a 

předvídat důsledky činnosti organizace. Otázka, kterou si management musí klást  pak zní: 

„Je to, co dělám, tím, za co nás společnost a zákazníci platí?“

3.6.4 Jak se s důsledky vypořádat

Identifikace průvodních důsledků činnosti organizace je prvním krokem. Jak se s nimi 

má management vypořádat? Cíl je zřejmý: důsledky pro společnost a ekonomiku, pro místní 

společenství a jednotlivce, které samy o sobě nejsou součástí účelu a poslání instituce, by se 

měly minimalizovat a pokud možno úplně eliminovat.  Čím méně je takových důsledků, tím 

lépe, a to bez ohledu na to, zda působí jen v rámci organizace či v jejím sociálním nebo 

fyzickém prostředí.  

Ideálním přístupem je transformovat eliminování nežádoucích důsledků ve výnosnou 

podnikatelskou příležitost. Pokus o přeměnu negativního důsledku v podnikatelskou 

příležitost by se měl provést vždy, v mnoha případech to ovšem není možné. Eliminace 

negativních důsledků často znamená zvýšení nákladů. Mění se proto v konkurenční 

nevýhodu. 

Jestliže není možné negativní důsledky eliminovat bez zvýšení nákladů, je povinností 

managementu zamyslet se nad budoucností a vypracovat návrh zákonného opatření, které 

příslušný problém nejspíše vyřeší, a to s minimálními náklady a s maximálním přínosem pro 

veřejnost i pro podnikovou sféru. 

Každé řešení problému negativních důsledků vyžaduje kompromisy. Nad určitou úrovní již 

eliminování takových důsledků vyžaduje více peněz, energie, materiálních zdrojů nebo 
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životů, než jaké jsou dosažitelné přínosy. Je třeba rozhodnout o optimální rovnováze mezi 

náklady a přínosy. 

Tam, kde není možné ideální řešení proměnit eliminování důsledků v podnikatelskou 

příležitost, je řešením vypracování koncepce vhodného zákonného opatření s optimální 

kompromisní rovnováhou – a veřejnou diskuzí o problému a podpoře nejlepšího zákonného 

řešení – úkol managementu. 

3.6.5 Limity sociální odpovědnosti

Prvotním úkolem managera je zajistit, aby jeho instituce plnila funkce a přinášela 

výsledky, kvůli nimž byla založena.  Manager, který svého postavení v čele významné 

instituce využívá k tomu, aby se stal veřejně známou osobností a zviditelnil se řešením 

sociálních problémů, zatímco jeho zanedbávaný podnik upadá, není žádnou státnickou 

osobností a zpronevěřuje se důvěře, které do něj byla vložena. 

Výkon vlastní funkce je prvotní společenskou povinností každé instituce. Zkrachovalý podnik 

není žádoucím zaměstnavatelem a jen sotva může být v místním společenství dobrým 

sousedem. Nemůže také vytvářet kapitál pro budoucí pracovní místa ani příležitosti pro 

budoucí zaměstnance. 

Dokud budou podniková vedení zůstávat v zajetí své neznalosti objektivní potřeby a funkce 

zisku – tzn. dokud budou uvažovat a argumentovat na bázi „ziskového motivu“ – nebudou 

schopna vzhledem k svým sociálním povinnostem racionálně rozhodovat, ani tato svá 

rozhodnutí vysvětlit lidem v podniku i mimo něj.  Vždy, když podnikal ignoroval omezení 

ekonomické výkonnosti a vzal na sebe odpovědnost za sociální problémy, kterou nedokázal 

ekonomicky podpořit, brzy se dostal do problémů.

3.6.6 Limity pravomoci

Každý, kdo se hlásí k pravomoci, na sebe proto zároveň bere odpovědnost. Každý, kdo 

na sebe bere odpovědnost, se však proto zároveň hlásí k pravomoci. Jsou to jen dvě strany 

jedné mince. Brát na sebe sociální odpovědnost proto vždy znamená hlásit se k pravomoci. 

Pokaždé, když někdo požaduje, aby na sebe podnik vzal odpovědnost za to či ono, měli 

bychom se zeptat: „Má podnik potřebnou pravomoc a měl by ji mít?“ Jestliže podnik takovou 

pravomoc nemá a neměl by mít, pak je třeba na jeho odpovědnost pohlížet s hlubokým 

podezřením.  Nejde o odpovědnost, jde o touhu po moci. 
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3.6.7 Etika odpovědnosti

Jedním z hlavních námětů etiky je obyčejná každodenní poctivost. Důležitě se nám 

zdůrazňuje, že podnikatelé by neměli podvádět, krást, lhát, uplácet ani brát úplatky. Jenže to 

by neměl ani nikdo jiný. Lidé přece díky své práci a funkci nezískávají žádné výjimky 

z normálních pravidel osobního chování. Nepřestávají také být normálními lidmi, jsou–li 

jmenováni. A odjakživa existuje určitý počet lidí, kteří podvádějí, kradou, lžou, uplácejí nebo 

berou úplatky. Je to problém morálních hodnot a morální výchovy jedince, rodiny i školy. 

Neexistuje však žádná zvláštní etika podnikání a žádnou ani nepotřebujeme. Potřebujeme jen 

vynášet tvrdé tresty nad těmi, kdo podlehnou pokušení.      

3.7 Hodnocení a motivace

Správně nastavený proces hodnocení, pojatý jako určitý stimul pro zlepšení pracovního 

výkonu a nástroj motivace  pracovníků, je důležitou činností, která podmiňuje efektivní 

organizaci a řízení celé firmy. Je důležité si ujasnit, co se od procesu hodnocení očekává a 

jaké kroky je potřeba učinit pro naplnění těchto očekávání. 

Jedním z prvních kroků je vymezení základních cílů.

Návrhy - příklady:

 zlepšení efektivnosti a kvality práce;

 formování lidských zdrojů společnosti v souladu s přijatými firemními 

principy a v duchu firemní kultury;

 rozvoj odborných a osobnostních způsobilostí zaměstnanců

 zkvalitnění vnitro firemní komunikace. 

Dalším krokem je vytvoření systému hodnocení personálu (firemních zásad, pravidel a 

odpovídající metodiky) tak, aby byl srozumitelný. 
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3.7.1 Cíle a očekávané efekty

Kvalitně nastavený proces hodnocení má svůj význam pro jednotlivého hodnoceného 

zaměstnance, jeho nadřízeného, pracovní týmy a pro firmu, jako celek. Objektivní zpětná 

vazba ze strany hodnotitele, poskytovaná zaměstnanci při hodnocení jeho pracovního výkonu, 

chování a jednání slouží, jako východisko pro plánování jeho dalšího rozvoje. Úlohou při 

provádění hodnocení je ocenit   silné stránky zaměstnance, poukázat na slabé a naplánovat 

konkrétní úkoly v oblasti pracovního výkonu, kvalifikačních aktivit, sebe-vzdělávání, rozvoje 

osobnostních způsobilosti. 

3.7.2 Úspěšné  zavedení a fungování systému hodnocení

Pro úspěšné zavedení systému hodnocení je důležité dodržovat některé základní kroky:

 Kvalitně zpracovat pravidla hodnocení 

 Propracovat metodiku 

 Zabezpečit vnitro firemní informační kampaň a vysvětlit důležitost ročního hodnocení 

(zde je důležitá podpora ze strany vrcholového vedení firmy) 

 Konkretizovat zadání pro hodnocení v daném roce 

 Provádět analýzu ročního hodnocení a případně aktualizovat  pravidla  

 Pracovat se závěry hodnocení (jejich promítnutí do dalších procesů).  

3.8 Metody hodnocení ve firmě Elektro Dostál  s.r.o.

Volba  metod hodnocení, odpovídajících charakteru činnosti je  jedním ze základních 

předpokladů pro úspěšný průběh a využití výsledků hodnocení.

Existuje celá řada metod hodnocení, metoda, která je využívána ve společnosti je 

kvalitativní, je to jakýsi pracovní posudek, který obsahuje verbální charakteristiku 

hodnoceného s důrazem na profilující znaky a plnění pracovních úkolů a závěrem vyjádření 

k  perspektivě hodnoceného

Nicméně by se zde také uplatnila metoda porovnávací tzn. párové srovnání – každého 

s každým – určuje lepšího. Tím se získává přesná diferenciace skupiny hodnocených. Slouží 

to jako základ celkové hodnotící charakteristiky, zpřesňuje hodnocení, ale je to celkem 

formální přístup a může vést k oboustranné frustraci 
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3.9 Charakteristika firmy

Společnost se kterou pracuji a vytvářím strukturu a strategii dalšího rozvoje 

v souvislosti s celkovou firemní kulturou a jejím vlivem na pracovníky v této diplomové 

práci, se zabývá prodejem Elektra ( bílá elektronika, domácí potřeby, kuchyňské potřeby, 

elektro  apod.)  je to specializovaný maloobchod, který se zabývá nejen klasickým prodejem 

ale i prodejem elektroniky on-line.Tato společnost má zaměstnance na HPP, majitelem je jen 

jedna fyzická osoba: Dostál Jiří.

Výše zmíněná osoba vlastní  maloobchodní prodejny ve městech Litovel a Uničov 

v Olomouckém kraji, které existují již od roku 1990. Právě ve vhodném doplňování tradičního 

maloobchodu a e-commerce vidí firma  konkurenční výhodu a především výhodu pro 

zákazníky. Oproti čistě virtuálním obchodům mají silné servisní, finanční a odborné zázemí. 

Díky nízkým režijním nákladům spojeným s prodejem přes internet zákazníkům na druhé 

straně může firma při tomto způsobu nákupu nabídnout výrazně nižší ceny oproti kamenným 

prodejnách.

3.9.1 Základní údaje

název firmy:  
DOSTÁL CZ s.r.o.
adresa:  Palackého 853/2
 784 01  Litovel
email:markety@dostal.cz

mobilní telefon: 777 255 255
777 322 322

Telefon: 585 313 313
585 340 340

fax: 585 153 422
IČ:  26843579
DIČ:  CZ26843579

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50234. 
registrace k DPH (ARES)
Osobní prodejce na mobilním telefonu: 7 - 21 hodin

¨
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Kamenné prodejny
Litovel
telefon: 585 345 345
fax: 585 153 422
adresa: Palackého 853/2 a 44/01
    784 01  Litovel
Otevřeno: Po – Pá 8 - 17

So 8 - 12

Uničov
telefon: 585 015 555
adresa: Nádražní 910

783 91  Uničov
otevřeno: Po – Pá 8 - 17

So 8 - 12

3.10 Analýza současného situace

V této části diplomové práce se budu zabývat strategickou analýzou oborového a 

obecného okolí firmy Elektro Dostál s.r.o..

3.10.1 Vytvoření první prodejny

V roce 1990 otevřela společnost maloobchodní prodejnu se zaměřením na svítidla, 

světelné zdroje, vypínače, zásuvky, zvonky a jiné bytové a venkovní elektro-doplňky. 

Maloobchod Elektro Dostál  sídlila v Palackého ulici, nedaleko místa kde sídlí hlavní 

kamenná prodejna dnes. Prostory prodejny nebyly velké, proto se přirozenou službou stala 

možnost výběru z katalogů firem, které se distribucí zboží zabývají. Maloobchod si získával 

své zákazníky i proto, že v Litovli obchod tohoto typu chyběl.

V roce 1998 se Elektro Dostál stalo členem Svazu elektrotechnických velkoobchodů (SEV), 

který sdružuje 16 největších prodejců elektromateriálu v ČR, se společným celkovým obratem 

převyšujícím 4 miliardy Kč za rok.

3.10.2  Růst prodejny

V roce 2000 začala firma opět pociťovat nedostatek prostoru v prodejně. Na jaře téhož 

roku otec získal možnost koupit pozemek s domem na lukrativním místě taktéž v Palackého 

ulici. Po několika měsíční přípravě začala stavba nového, moderního a víceúčelového sídla 

firmy Elektro Dostál s.r.o
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„Po překonání menších i větších problémů jsme se na jaře roku 1999 stěhovali. Prostory o 

ploše 1200 m2 jsou naplněny 12 000 druhy zboží. Prostory nynější prodejny, díky rozlehlosti 

základní struktury domu, jsme prodejnu rozdělili na jednotlivá oddělení, například domácí 

potřeby, železářství ,bíle elektroniky, mobilní komunikace, HI-FI apod., vyjmenovává Jiří 

Dostál.

V prodejnách  je připraven tým kvalifikovaných prodejců a poradců, kteří rádi 

pomohou a poradí s výběrem zboží. O radu je mohou zákazníci žádat i s problémy spojenými 

s instalací zboží. Samozřejmostí je možnost nákupu na fakturu. Při větším či stálém odběru 

zboží je každému automaticky udělena sleva, která je flexibilní, závisí na množství 

nakoupených produktů.

Pokud mají zákazníci problémy s dopravou, je firma Elektro  Dostál připravena odvézt 

zakoupené zboží na uvedené místo, a to zdarma! Vyskytne-li se s koupeným výrobkem 

jakýkoliv problém, mají zákazníci možnost donést ho zpět a výrobek bude vyreklamován. Na 

velkou část sortimentu se vztahuje okamžitá výměna výrobku za jiný kus. 

3.10.3 Kuchyňské potřeby - specializace

V maloobchodě, který přímo navazuje na nové sídlo firmy a to na protější straně ulice 

je specializovaná k prodeji kuchyňských potřeb a názvem „Kuchyňka“ , která je  připravena 

k okamžitému prodeji širokého spektra domácích i profesionálních kuchyňských potřeb.

Nabídku domácích i profesionálních kuchyňských potřeb každoročně obohacují novými 

modelovými řadami a produkty značky Tescoma. 

Personál prodejny rád poradí ohledně výběru typů veškerých potřeb k vaření a stolování a pro 

případné komplikace s instalací rád poradí některý z kvalifikovaných pracovníků. To vše je 

pro připraveno v prodejně o půdoryse 300 m2.

3.10.4 Založení s.r.o.

Majitelem společnosti je Jiří Dostál a zodpovídá za veškerou činnost společnosti. 

Společnost pro prodej i administrativu využívá jednak nový objekt v centru Litovle, kde je 

umístěno také sídlo firmy, a dále pronajaté prostory skladů mimo sídlo firmy.
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Rok 2003 úspěšně navázal na předcházející období, ve kterém došlo k dalšímu zvýšení 

tržeb přes zostřující se konkurenci na trhu v prodávaném sortimentu. „Úspěch mimo jiné 

přičítáme zkušenostem, které kolektiv zaměstnanců nabyl v předchozích letech, ale také 

správné aplikaci systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a členství ve Svazu elektrotechnických 

velkoobchodů. Růst obratu v roce 2005 však byl doprovázen poklesem rentability a likvidity. 

Je to důsledek vyšší tvorby opravných položek, vyšších odpisů a zvýšení úrokových nákladů. 

Zvýšil se stav majetku, zejména zásob, čemuž odpovídá také nárůst závazků společnosti. 

Konstatuje Jiří Dostál. 

Výše obratu není přímo ovlivňována devizovým kursem Kč, společnost přímo aktivně 

neobchoduje se zahraničními partnery. Firma si je vědoma svého postavení na trhu v ČR, a 

proto svoji cenovou politiku průběžně přizpůsobuje konkurenci. V průběhu roku 2005 byly 

výše prodejních cen odběratelům stanovovány s ohledem na objem odebraného množství a 

perspektivnost klientů. Z tohoto pohledu nepatrný nárůst podílu nákupní ceny na ceně 

prodejní považuje za objektivní odraz vývoje trhu a konkurence na něm. K poklesu podílu 

došlo v oblasti osobních nákladů i přes zvýšení počtu zaměstnanců, což je z dlouhodobého 

pohledu žádoucí trend. Výše krátkodobých úvěrů při současných úrokových sazbách je 

nákladově přijatelná.

3.10.5  Rozvoz zboží a elektronický obchod

Ke stále rostoucí spokojenosti zákazníků a odběratelů jistě přispěl v rámci podpůrných 

programů i pravidelný rozvoz zboží a elektronický obchod, kde si mohou zákazníci zboží 

nejen vyhledat, ale i objednat. Samozřejmostí je i elektronický ceník. Po obdržení objednávky

se automaticky zasílá zákazníkovi e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Následně je zákazník co 

nejdříve telefonicky kontaktován osobním prodejcem, který s ním dojedná podrobnosti 

objednávky: formu platby, termín dodání, případnou změnu dodací nebo fakturační adresy. 

Posléze je zákazníkům zboží dopraveno až do domu. K tomuto účelu slouží dodávkový vůz 

Iveco. Zboží je dodáno do 4 pracovních dnů u výrobků značky Panasonic a do 6 pracovních 

dnů u ostatních značek. V případě obdržení objednávky do 12.00 hod., a je-li požadované 

zboží skladem, je možné doručit zásilku do 17.00 hodin následujícího pracovního dne
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3.11 Vize do budoucna a cíle společnosti

         V roce 2008 očekává společnost další nárůst obratu jak v souvislosti s růstem cen, tak v 

souvislosti s expanzí společnosti. Objem nákladů bez zboží bude pravděpodobně mírně 

vzrůstat. Společnost nadále zabezpečuje prostředky pro nárůst obratu a s tím související 

potřeby nárůstu stavu zásob tak, aby neměla omezující podmínky pro další růst, který se

nebude prozatím zaměřovat na budování dalších poboček. Je pravděpodobné, že potřeba bude 

vyrovnána zvýšením stavu krátkodobých úvěrů. Problematikou, které bude věnována 

pozornost, bude i nadále péče o odběratele a jejich zkvalitňování – vyhledávání nových

solventních partnerů s potenciálem vysokých odběrů a udržení stávajících. Vyšší pozornost 

bude věnována vnitřnímu kontrolnímu systému společnosti. Nemalou pozornost věnuje 

společnost stále více i oblasti sponzoringu. Mezi hlavní směry podpory patří zejména 

všeobecně prospěšné akce ve městě Litovel.
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3.12 Strategická anylýza

3.12.1 Analýza obecného okolí SLEPT

K analýze obecného okolí podniku se používána analýza SLEPT a skládá se 
z následujících faktorů

Obrázek č.5 Obecné okolí

Sociální  

Sociální faktory mohou na jedné straně ovlivňovat poptávku po službách, na straně 

druhé však ovlivňují i nabídku služeb. V současné době můžeme pozorovat dosti negativní 

klima ve firmě a narušené hodnotové řetězce u některých zákazníků – etika se z podnikání 

často vytrácí (smlouvy nejsou pro některé závazným příslibem, stejně jako povinnost dostát 

svým závazkům a platit za odebrané zboží či službu). Je nutné proto zvýšit svoji ostražitost při 

uzavírání smluv o poskytování služeb či odebírání výrobků a skutečně si ověřit názory a 

postoje svých zákazníků. Důležité je vědět, zda jsou ochotni ocenit kvalitní výrobek, či se 

zaměřují pouze na materiální hodnoty. 

Legislativní

Právní faktory jsou v této oblasti velice důležité a je nutné sledovat veškeré legislativní

změny jak v oblasti daní, účetnictví, živnostenského podnikání, ale i obchodní i občanský 

zákoník. V souvislosti s naším nedávným vstupem do EU se u nás budou ještě mnohé zákony 

měnit, je nutné tedy být o všech změnách včas informován a připravit se na ně. 

Obecné okolí
 podniku

Sociální okolí Legislativní okolí Ekonomické okolí Politické okolí Technologické 
okolí
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Substituty

Dodavatelé

Odběratelé

Potencionální 
konkurenti

Konkurenční 
Rivalita

Ekonomické

Ekonomické faktory jsou v současnosti velice aktuální a mohu říci, že mohou mít na 

firmu velký vliv. Především na podnikatelské aktivity klientů, kteří se mnohdy dostávají do 

existenčních problémů a svoje podnikání ukončí. Ekonomické hledisko může vést i k tomu, že 

klienti často dávají přednost „lacinějšímu“ zboží, ale i službám, které poskytují 

nekvalifikovaní lidé, na úkor kvality služeb i výrobků (šetření na kvalitě materiálů a výroby). 

Z dlouhodobých statistik však můžeme pozorovat, že i při nepříznivém ekonomickém vývoji a 

poklesu životní úrovně obyvatel poptávka po luxusním zboží neklesá, ale spíše vykazuje 

v dlouhodobém horizontu rostoucí tendenci.

Politické

Politické faktory jsou dalším činitelem, který může jak pozitivně, tak i negativně 

ovlivnit vývoj firmy. Je-li politická situace nestabilní, často se to projeví i v dalších oblastech 

v ekonomice, legislativě. V tomto případě nás mohou zajímat kroky vlády na podporu 

středního podnikání, zahraničního obchodu a celková ekonomická politika vlády.

Technologické

Technologie výroby se v tomto odvětví v poslední době rychle vyvíjí. Převážná 

většina zboží této firmy je vyráběné pomocí strojů. Toto firma žádným způsobem neovlivní.

3.12.2  Analýza oborového prostředí podniku 

Pro analýzu oborového okolí jsem si vybrala Porterův pěti faktorový model.

Obrázek č.6 Porterův pěti faktorový model
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1. Hrozba vstupu nových konkurentů

Firma vytvořila bariéry proti možnému vstupu nových konkurentů. Zákazníkům 

poskytuje velice kvalitní služby počínaje první komunikací a podáním informací potřebných 

ke správnému výběru zboží a až po servis záruční i pozáruční apod. 

2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty

Na trhu působí několik konkurentů obdobné velikosti, kteří se zabývají prodejem 

elertra, a to například Elektro TOM, Elektro-domácí potřeby Jarmar. Firmy si však 

nekonkurují úplně přímo, jelikož každá nedosahuje takovýmto počtem značek,typů zboží a 

velikosti prodejny. Větší konkurence, za kterou se můžou zákazníci vydat je ve městě 

Olomouc vzdálené cca 20 Km.

3. Vyjednávací síla zákazníků

Firma klade důraz na komunikaci se zákazníky a přístup. Pro firmu je výhodné 

samozřejmě velkým zakázkám uzpůsobit cenu, a to směrem dolů. 

4. Smluvní síla dodavatelů

Firma má několikatero dodavatelů , se kterými dlouhodobě spolupracuje a je s ním 

spokojena. Problémy nastávají s dodavateli ostatního doplňkového sortimentu, a to hlavně 

s jejich dodacími lhůtami. Firmě bych doporučila pojistit se i jiným dodavatelem, v případě 

úpadku tohoto současného by se mohla dostat do velkých problémů vedoucích ke krachu 

firmy.

5. Hrozba substitučních výrobků

Zde může vznikat konkurence schopnost z hlediska toho, že zboží, ktré je na trhu 

elektra prodávají vesměs všechny elektro prodejny, nicméně konkurovat nemohou cenově a 

delší záruční dobou a to 2,5 let.
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3.13 Analýza vnitřního prostředí  - Analýza 7S

1. Strategie

       Strategie firmy Elektro Dostál s.r.o. je v současné době definována obecně s hlavním 

cílem“ zvyšovat spokojenost zákazníků a poskytovat jim zboží a služby nejvyšší úrovně“ 

Definování vize společnosti, cílů a strategie a jejich dosažení není zcela provázané otázkou 

rozvoje firmy a konkrétními kroky ve středně a dlouhodobém horizontu.Cíle jsou definovány  

spíše intuitivně, neexistuje oficiální dokument, který by řešil strategickou rozvojovou 

problematiku. To brání efektivnímu plánování jednotlivých kroků a návazností na oblast 

ekonomickou, investiční, obchodní, atd. Firma řeší dilema strategického zaměření 

souvisejícího s požadavky na nutné investice.

2. Struktura

       Organizační struktura společnosti Elektro Dostál s.r.o.odpovídá činnosti firmy a to na 

poskytování kompletních služeb v oblasti prodeje elektra. Mimo tuto základní strukturu 

kamenných prodejen je zde další služba a to internetový prodej, kde je struktura poněkud 

odlišná. V první řadě počtem pracovníků a jejich specializace. Dále formálně samostatný 

ekonomický provoz, který  se sestává se dvou pracovnic zajišťující chod účetnictví. Firma 

využívá služeb externího daňového poradce.

3. Systémy řízení

      Systémy řízení jsou dány majetkovou a organizační strukturou společnosti. Jde o 

společnost s ručením omezeným. Podnik pracuje jako systém, tj. struktura komponentů, které 

jsou provázány vazbami a mezi kterými proudí informace.

Nastavení systému ovlivňuje úspěšnost podniku. Projekt zavedení projektového řízení do 

instituce není ničím jiným než přednastavením systému jejího řízení. Úspěšné řízení projektů 

nastavuje dodržení určitých principů, které nemohou být v rozporu s principy, podle kterých 

je instituce řízena.

4. Styl manažerské práce

          Manažerská věda s postupem vývoje přichází s novými pojetími podnikání a podniku, 

od kterých odvozuje normativní doporučení. Výrazem teoretické koncepce může být model. 
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Jako východisko pro posouzení možností sladit principy, které vyžaduje projektový 

management a systém řízení ,objevení činností, které by mohly být jako projekty řízeny.  

Základními znaky manažerského stylu řízení je operativnost a pružnost což souvisí 

s požadavky na rychlost.

5. Spolupracovníci

           Ve společnosti je zaměstnáno celkem 30 zaměstnanců. Z toho 21 osob je v přímém 

styku se zákazníky. Firma má jasnou směrnici pro přijímání zaměstnanců, včetně 

kvalifikačních předpokladů. Výběr zaměstnanců probíhá formou pohovoru s majitelem 

společnosti. Tomuto předchází vyplnění dotazníku. Poměr pohlaví ve společnosti : 7 mužů  a 

23 žen. Fluktuace ve firmě je minimální, průměrná délka zaměstnání ve firmě je cca 5 let, 

přičemž firma působí na trhu od roku 1990.

6. Schopnosti

       Personální část se týká především znalosti a schopnosti zaměstnanců. Ve většině případů 

zvládat počítačovou znalost, která je potřeba u většiny pracovních pozic v této společnosti. 

Týmová spolupráce není na takové úrovni, jaká by byla potřebná. Dalším zásadním faktorem, 

který ke potřeba hlavně u pracovníků komunikující se zákazníky, je jazyková vybavenost, 

která není na takové úrovni, která by zajistila komunikaci ve všech potřebných tématech. 

7. Sdílené hodnoty

       Jedná se o společnost střední velikosti, která se pohybuje v tvrdém konkurenčním 

prostředí. Tuto záležitost si společnost zcela uvědomuje a snaží se pohybovat v oblasti 

prodeje a služeb na vysoké konkurenční úrovni a tím je neméně konkurence schopná. Kvalitu 

svých služeb a konkurenční výhodu shledává ve službách jako je rychlost, kvalita služeb pro 

zákazníky-bezplatný servis a to dovoz zboží do domu bez jakéhokoliv poplatku a jiné.
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3.14 SWOT ANALÝZA

díky SWOT analýze dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti.

Obrázek č.11 SWOT analýza

Příležitosti   (Opportunities)

 Rozšíření služeb pro zákazníky     
 Identifikace slabých míst    
 Interpretace nových postupů v rozvoji 

zaměstnanců
 možnost otevření více prodejen
 vstup na zahraniční trhy

Hrozby   (Threats)

 Konkurence a její rozvoj – vstup 
nového konkurenta na trh

 Loajalita zaměstnanců vůči 
společnosti

 Nedostatečná aktivita a znalost 
konkurence

 Nestabilita některých dodavatelů
 Neexistence marketingové činnosti 

do externího prostředí
 posilující se konkurence
 zánik nebo rozchod s klíčovými 

obchodními partnery

Silné stránky   (Strenghts)

 Orientace na kvalitu a rychlost
 Technologická vybavenost
 Pružnost a operativnost
 Personální situace
 komplexní řešení
 znalost českého prostředí, tradice a 

zkušenost
 zkušený realizační i vývojový tým
 přímý prodej
 dodací lhůty
 dobrá pracovní morálka
 vysoká odbornost pracovníků
 dobrý vztah se zákazníky a ostatními 

partnery

                                                                        

Slabé stránky   (Weaknesses)

 Horší týmová spolupráce
 Jazyková a komunikační vybavenost
 Konflikty mezi zaměstnanci
 Znalost zaměstnanců vize 

společnosti
 marketing
 vysoké náklady na provoz


Maximalizovat
Rozšiřovat

Maximalizovat
Rozšiřovat

Nutno řešit 
koncepčně

Monitorovat
Eliminovat
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SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznam-

nějších amerických společností.

      Eliminuje-li firma svá Ohrožení, koncepčně řeší Slabé stránky a kultivuje Silné 

stránky, potom může efektivně realizovat Příležitosti, které firma identifikuje. Jakýkoliv 

opačný postup je riskantní a nebezpečný! Je velkou chybou snažit se o realizaci 

identifikovaných Příležitostí bez eliminace Ohrožení a Slabých stránek. Pravidla 80/20 a 

nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami, fungují ve prospěch firmy, jsou-li řízeny. 

V opačném případě způsobují problémy, potíže až katastrofy.                                    



62

4. VLASTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŘEŠENÍ A JEHO ÚČEL

Ve společnosti  Elektro Dostál s.r.o. jsem provedla důkladné dotazníkové řešení, které 

proběhlo formou otázek. Tyto otázky vznikly na základě pracovních podmínek ve firmě. 

Dohromady jsem dostala k dispozici od zaměstnanců 30 vyplněných dotazníků, nebo-li 

zpětných vazeb, na základě kterých jsem zanalyzovala názory a spokojenosti zaměstnanců ve 

firmě. Jeho hlavní podoba je v příloze. Pro odpovědi jsem zvolila čtyřstupňovou škálu, tedy 

sudý počet, aby nedocházelo k odpovědím „středovým“ tzn.neutrálním odpovědím a účastníci 

byli nuceni jasně vyhodnotit odpověď. Použití vícestupňového hodnocení by sice přineslo o 

něco přesnější výsledky pro matematické vyjádření, ale v praxi by to spíše vedlo k již 

zmíněným neutrálním odpovědím a tomu jsem se chtěla vyvarovat. Naopak použití menšího 

množství, a to například třístupňového nabídnutých variant, by nutilo některé účastníky 

zaujmout jednoduché stanovisko, ale přesnost pro další zpracování by značně klesla. Dotazník 

je tedy kompromisem mezi požadovanou jednoduchostí pro ty, kteří ho budou vyplňovat a 

zároveň informační hodnotou pro tuto práci.

Velmi důležitou informací k dotazníkům je to, že byla možnost jak anonymního tak 

s možností se podepsat. Je možné , že od některých jedinců to může ovlivnit výsledky 

výrazně směrem k lepšímu a  vzhledem k tomu jsem udělala tuto variantu. Vyhodnocení jsem 

analyzovala procentuelně, tzn. že každou otázku jsem hodnotila zvlášť a věnovala jsem se  

všem výsledkům, které následně předala a probrala s majitelem společnosti a navrhla jistá 

řešení, která jsou nedílnou součástí této práce.

Účelem tohoto druhu řešení je v první řadě zjištění informací potřebných k již 

zmíněné analýze. Díky odpovědím, které jsem dostala v dotaznících jsem schopna lépe 

analyzovat problémy, které jsou po sléze potřebné k řešení. Samozřejmě zde nalezneme 

kladné odpovědi, které napomáhají chodu firemní kultury a právě k výkonnosti zaměstnanců. 

Trvale platí, chce-li  být  firma, úspěšná a obstát v konkurenci, musí investovat do lidí. O 

postavení firmy na trhu vždy budou rozhodovat člověk, technika a inovace. Udržet dnes krok 

v jakémkoliv oboru, znamená neustále prohlubovat a rozšiřovat znalosti, schopnosti a 

dovednosti.
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4.1 Charakteristika respondentů

Dotazník vyplnilo celkem 30 respondentů z Jihomoravského kraje: Litovel, Unčovice, 

Červenka, Uničov, Chořelice, Nasobůrky a Myslechovice. Z celkového počtu respondentů je 

23 % mužů a  77% žen. Věk dotázaných se  pohybuje v rozmezí 18 - 30 let (50%) a 31 - 49 

let (50%), nejvíce respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání a to (83%)  a 

vysokoškolského vzdělání (17%).  Nicméně, není zřejmé do jaké míry tyto údaje jako je věk 

nebo vzdělání ovlivní vnímání situací a následné odpovědi. Jsou to  fakta, která je dobré 

zmínit a alespoň se v tomto orientovat. 

Vzhledem k tomu, že společnost se kterou pracuji je mnou známá a i osoby, které  mi 

poskytly informace. Při předávání dotazníku jsem tedy měla možnost s každým osobně 

prodiskutovat  obtížnost, formy odpovědí, strukturu dotazníku, formulace otázek apod. Tímto 

jsem si napomohla, aby odpovědi byly z co nejvíce procent pravdivé a nevznikaly tak 

zbytečné nelogické nejasnosti, které je pravděpodobnost získat právě možná při „laxním“ 

předání dotazníků a nevysvětlení důležitosti.
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38%

49%

13% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

52%
31%

17% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

4.2 Vyhodnocení dotazníků

Otázka č.1 

Jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním v této společnosti?

Graf č.1/otázka č.1

První otázkou kterou jsem položila v dotazníku byla ohledně spokojenosti 

v zaměstnání. Tato otázka má nejspíše návaznost na otázku ohledně platových podmínek a 

přesvědčení o přínosu smyslu vlastní práce, zde je vyhodnocení pro stranu firmy pozitivní a 

proto se nadále touto otázkou nebudu zabývat.

Otázka č.2 

Znáte firemní vizi?

Graf č.2/otázka č.2

Co se týká otázky firemní vize tak zde byl výsledek , dle mě a majitele společnosti 

nepříznivý, očekával ose, že tyto odpovědi budou více směřovat k odpovědím ANO. Tímto 

jsem se rozhodla blíže analyzovat a zabývat se řešením tohoto problému. 

Viz.návrhy řešení 4.3
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59%
31%

7% 3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

10%

31%

49%

10%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.3

Propagujete dobré jméno firmy ve svém okolí?

Graf č.3/otázka č.3

U této otázky je zřejmé, že loajalita respondentů je na dobré úrovni a zaměstnanci 

v převahující míře hovoří pozitivně o společnosti. Nicméně zde z hlediska celorepublikového 

může jít o nadhodnocené odpovědi, jelikož v současné době je trendem hodnotit pracovní 

pozice negativně, ale samozřejmě z větší části budu brát v potaz vyhodnocení konkretizovaná 

této firmě. Z tohoto hlediska již nebudu dál hodnotit  a hledět řešení pro zlepšení.

Otázka č.4

Myslíte, že pracovní nasazení je v celé firmě rovnoměrné?

Graf č.4/otázka č.4

Zde u této otázky panuje větší nespokojenost a výsledky jsou již dle pohledu hodny 

k řešení. Bude jistě dobré blíže analyzovat tento problém a navrhnout řešení a aplikovat jej. Je 

zcela zřejmé že tato záležitost bude aktivně řešena mezi zaměstnanci, ale obávám se, že ne 

veřejně. 

Viz.návrhy řešení 4.3
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23%

35%

29%

13%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

13%

30%

34%

23%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.5

Libí se Vám celkově atmosféra na pracovišti?

Graf č.5/otázka č.5

Co se týká celkové atmosféry, tak zde můžeme číst, že odpovědi jsou z většiny procent 

pozitivní. U této otázky nemůžeme počítat s tím, že odpovědi budou obraznější, tím mám 

namysli, že atmosféra z psychologického hlediska nebude nikdy více jako 50% s odpovědí 

ANO. Tato pravděpodobnost vychází z toho, že u pracujících osob v kolektivu, časového 

horizontu 8,30 hod.(pracovní doby) je pravděpodobnost z poloviny pozitivních a negativních  

nálad. Proto tato otázka není hodná další analýze a její výsledky nemůžeme ovlivnit.

Otázka č.6

Jste spokojen/a s  mezilidskými vztahy ve firmě?

Graf č.6/otázka č.6

Tato otázka týkající se mezilidských vztahů je otázkou podstatnou pro vytváření 

kultury firmy, nicméně výsledky nejsou potěšující. Zde je vidět, že vládne více nespokojenost 

a to 10% na plnou spokojeností. Tímto výsledkem a otázkou se budu určitě zabývat.

Viz.návrhy řešení 4.3
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59%
17%

21%
3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.7

Objevují se ve firmě jevy jako pomlouvání, špatný přístup. apod.?

Graf č.7/otázka č.7

Zde není výsledek dobrý , v dnešní době je standardem zabývání se jinými osobami 

než sami sebou a tady nám tento fakt poukazuje realitu. Co se týká špatného přístupu tak 

bližší analýzu určitě dostaneme v otázce hodnocení nadřízené osoby a v otázce další, ve které 

se ptáme na konflikty. Tato otázka taktéž dostane bližší analýzu a návrh řešení.

Otázka č.8

Dochází mezi zaměstnanci na vašem pracovišti ke konfliktům?

31%

16%
37%

16%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.8/otázka č.8

U těchto odpovědí se názory různí, můžeme toto číst z odpovědí ano kde se dostaneme 

na přibližně podobný výsledek jako u odpovědi spíše ne. Toto opět vychází ze vztahu, 

přístupů, komunikací a podobně. V pracovním prostředí neomezeně konflikty vznikají a 

pokud bychom tento graf aktualizovaly dostaneme se u každé odpovědi v různých obdobích 

různých procent, proto se budeme věnovat spíše přístupům a komunikaci.
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11%

43%

39%

7%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.9

Myslíte, že by takovéto projevy měly být postihovány?

7%

19%

41%

33%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.9/otázka č.9

U těchto odpovědi jsem potěšena tomu, že střízlivé lidské uvažování má opět svoji 

cestu. Je zde zřejmé, že pomluvy a podobné komunikační šumy tohoto typu jsme raději 

ochotni neanalyzovat a z převahujících procent neřešit cestou postihu. Najdou se sice i 

jedinci, kteří by postih přivítali, ale procentuelně je to mizivé. Proto se již touto otázkou 

zabývat nebudeme.

Otázka č.10

Řekl/a byste, že jste při výkonu své práce ve stresu?

Graf č.10/otázka č.10

Zde je zřejmé dle výsledků, že převážná většina respondentů, je ve své práci ve stresu, 

nicméně kdybychom se na toto podívali obrazně, je vidět, že blížící se procento a to o  4 je 

k odpovědím „spíše ne“, proto se tu relativně dělíme na dvě lodi. Tyto odpovědi můžeme 

taktéž porovnat  a přiblížit si v otázkách jako spokojenost s prací, dostávání informací, 

znalosti a flexibilita. Touto otázkou se nebudeme zbývat v návrhu řešení, jelikož, stres jako 

takový odbourat může jen sama osoba se svým přístupem.
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Otázka č.11

Jste spokojena s pochvalami v posledním měsíci za dobře provedenou práci?

7%

17%

33%

43%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.11/otázka č.11

Tak zde je evidentní, že stres a pochvaly mají hodně společného, tento výsledek dle 

mě je alarmující a budu se jím zabývat dále a navrhnu jisté řešení.

Viz.návrhy řešení 4.3

Otázka č.12

Berou vaši kolegové na vědomí vaše názory?

24%

52%

21%

3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.12/otázka č.12

Tu jsem byla potěšena výsledkem: zda-li bere můj kolega v potaz mé názory, lze to 

cítit jako jistou podporu toho, jak se člověk cítí na pracovní pozici. Výše uvedené mizivé 

procento je taktéž pozitivní. Tento fakt je také nedílnou součástí celkové kultury firmy.
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Otázka č.13

Podílíte se na řešení problému na Vašem pracovišti?

45%

38%

14%
3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.13/otázka č.13

Z těchto výsledků, je cítit aktivita a je i hmatatelná. Je zde potenciál u pracovníků řešit 

problémy. Proto zde řešení není potřeba hledat.

Otázka č.14

Jsou Vaše náměty zvažovány a případně realizovány?

7%
10%

17%

66%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.14/otázka č.14

Pracovníci se nepodílí na změnách, vnímají je,  ale nejsou zapojeni do realizace změn. 

Je podnět, kterým se je potřeby zabývat.

Viz.návrhy řešení 4.3
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Otázka č.15

Podporuje tato společnost váš rozvoj?

34%

52%

7%
7%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.15/otázka č.15

Společnost si v této problematice stojí na dobré úrovni. Rozvoj je podstatnou součástí 

profesního růstu a získávání zkušeností. Touto věcí není potřeba se dál zabývat dělat 

změny.

Otázka č.16

Je týmová spolupráce ve firmě dobrá?

24%

31%

42%

3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.16/otázka č.16

Celkový pohled na týmovou spolupráci se zdá být mírně pozitivní, nicméně 

v odpovědích ano by měla procenta převažovat. Proto se tímto budu zabývat dále.

Viz.návrhy řešení 4.3
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Otázka č.17

Máte mezi kolegy dobré přátele?

46%

43%

11% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.17/otázka č.17

Vzhledem k délce stráveného času v práci je logické, že si budeme objevovat mezi 

kolegy přátele a zde tomu tak je. Je to pozitivní jev a opět napomáhá pozitivnímu přístupu 

k práci.

Otázka č.18

Doporučil/a byste zaměstnání v této společnosti některému ze svých přátel?

46%

27%

17%

10%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.18/otázka č.18

Zde je zřejmé, že respondenti v nejvíce procent práci v této společnosti doporučili. 

Znamená to, že jsou loajální vůči firmě, což je nadmíru důležité. Tato otázka má dobrý 

výsledek, tak se dále nebudeme zabývat.
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57%33%

10% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.19

Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti?

38%

42%

17%
3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.19/otázka č.19

Je zřejmé, že rozvíjení je zde dán taktéž prostor. Většině respondentů je umožněno ve 

své práci rozvíjet vlastní schopnosti. Vyplívá to určitě především z profesního přístupu 

nadřízeného. 

Otázka č.20

Je týmová spolupráce na Vašem pracovišti s nejbližšími kolegy na oddělení 

dobrá?

Graf č.20/otázka č.20

Na otázku jež byla položena před touto a to, zda je týmová spolupráce ve firmě dobrá, 

odpovědi nebyly zdaleka tak pozitivní. Je vidět při konkretizaci otázek, že se dopracujeme 

blíže k problematice a můžeme lépe analyzovat jako je tomu právě tady. Týmová práce na 

pracovišti, kde se pohybují respondenti většiny času je výborná, proto tato záležitost 

nepotřebuje návrhy k řešení.
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31%

48%

21%
0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.21

Dělají vaši kolegové vše pro to, aby odváděli kvalitní práci?

34%

56%

10% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.21/otázka č.21

Hodnocení této otázky je nadmíru pozitivní, je zde čitelné, že přátelské vztahy mezi 

lidmi ve firmě jsou opravdu pozitivní. Je zřejmé, že při odpovídání na tuto otázku brali 

osoby v potaz svůj nejbližší kolektiv(odděleni, kde pracují) a právě toto má souvislost 

s přátelením se s kolegy. Není nutné se tímto více zabývat.

Otázka č.22

Pokud spolupracujete s ostatními odděleními této společnosti, hodnotíte tuto 

spolupráci jako dobrou?

Graf č.22/otázka č.22

Je zřejmé, že odpovědi na otázky ohledně spolupráce jsou z větší míry pozitivní a není 

tomu jinak ani u výše zmíněné otázky. Nicméně je zde procento, které spíše nedobře 

spolupracuje s odděleními, právě tomuto bych přikládala důvod, že v každém 

v předchozích grafů týkajících se vztahů, spolupráce apod. najdeme i negativa, takže zde 

by nebylo logické mít jen pozitivní odpovědi. 
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Otázka č.23

Jste spokojen/a s tím, jak Váš tým funguje?

57%33%

10% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.23/otázka č.23

Ukazuje se, že různě formulované otázky ohledně spolupráce nebo-li týmu vycházejí 

zcela pozitivně. Je evidentní, že skupiny lidí pracující v týmu jsou vedeni správným směrem 

ke spolupráci. Proto se v této oblasti nemusíme aktivně pohybovat z hlediska změn.

Otázka č.24

Máte jasně rozdělenou práci a rozhodování?

20%

13%

44%

23%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.24/otázka č.24

Většina pracovníků nemá jasně rozdělenou práci, nicméně by v těchto odpovědích 

měla zaznít odpověď ano, proto se tímto ještě budu zabývat.

Viz.návrhy řešení 4.3
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Otázka č.25

Jsou Váš nadřízení připraven vyslechnout vás, když to potřebujete?

56%

41%

3% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.25/otázka č.25

Komunikace mezi nadřízeným podřízeným je na velmi dobré úrovni i přesto že malé 

procento odpovídá spíše ne.  Prvek jako je komunikace je důležitým signálem pro chod 

firemní kultury, jelikož je to nejzákladnější zdroj k získávání informací. Díky výsledku, 

který tu vyšel nebudeme hledat řešení pro zlepšení.

Otázka č.26

Je povyšování, přijímání a hodnocení lidí ve společnosti spravedlivé?

11%

14%

54%

21%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.26/otázka č.26

Problematika jako je povyšování, hodnocení  a přijímání nových pracovníků je 

záležitostí, která je ve firmě dosti řešena. Je zde vidět, že poměrně velké procento 

spokojeno není. Tak jsem se rozhodla dále tuto otázku řešit.

Viz.návrhy řešení 4.3
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36%

40%

20%

4%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Otázka č.27

Je vám někdy přidělena práce, která je pro vás vysloveně nevhodná?
7%

7%

36%

50%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.27/otázka č.27

Ohledně rozdělování práce nerozhodují samotní zaměstnanci, nicméně osoby tomu 

hodné. Je zřejmé, že někomu nebude vyhovovat práce, která je mu přidělena, s tímto 

faktem se dalo počítat. Nicméně je to mizivé procento v tom ,že převážná většina s tímto 

problém nemá. Toto je záležitost, která je ovlivnitelná, pouze ze strany vedení společnosti, 

ale vzhledem k výsledku se zdá být tato situace na přijatelné úrovni.

Otázka č.28

Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání, vybral/a byste si 

opět tuto společnost?

Graf č.28/otázka č.28

Tak zde je odpověď na všechny předchozí otázky, opět tato čísla odpovídají všem již 

zmíněným názorům, tzn., že přibližně stejné procento je nespokojeno s různými 

záležitostmi ve firmě. Je potěšující, že procento u odpovědí ano a spíše ano je převažující. 

Je to signál toho, že převážná většina respondentů je s prací spokojeno.



78

Otázka č.29

Jste spokojen/a s možností kariérního postupu v rámci této společnosti?

7%

17%

49%

27%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.29/otázka č.29

Velmi špatný výsledek a dle respondentů nejspíše dosti demotivační. Kariérní postup 

již z mých informací více než nerealizovaný, proto jej budu řešit v návrzích.

Viz.návrhy řešení 4.3

Otázka č.30

Odpovídá vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte?

43%

30%

17%

10%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.30/otázka č.30

Respondenti jistě mají informace a zkušenosti z jiných firem, je to vidět i na výsledku, 

že spokojenost převažuje. Nicméně i v této firmě je dám prostor jako motivace ve formě 

platových podmínek. Již uvidíme dále, jak se nám toto bude potvrzovat..
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Otázka č.31

Jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního 

ohodnocení?

21%

31%

38%

10%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.31/otázka č.31

Tak hned zde u této následující otázky můžeme vidět mírnou spokojenost s platovými 

podmínkami. Ale otázka zvyšování platu a osobní hodnocení je trochu jinou záležitostí, 

proto procento 38 u odpovědí „spíše ne“ není pozitivním znakem a z tohoto důvodu se 

touto otázkou budu zabývat dále.

Viz.návrhy řešení 4.3

Otázka č.32

Odvádí podle vás tato společnost jako celek kvalitní práci?

57%

39%

4% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.32/otázka č.32

Zde je krásnou ukázkou, že si respondenti uvědomili, že do tohoto celku spadají také. 

Nicméně se dá toto hodnotit z postavení této firmy na trhu, v porovnání s nejbližší 

konkurencí a z množství zákazníků. Ano, z tohoto hlediska má firma velice dobré 
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postavení na konkurenčním trhu a tím je vnímána jako společnost odvádějící kvalitní 

práci.

Otázka č.33

Uvědomujete si, že je důležitá rychlost a kvalita pro uspění na trhu?

80%

17%
3% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.33/otázka č.33

Tak zde můžeme vidět jeden z nelépe hodnocených grafů. Je to odpovědí na to, že 

respondenti mají dobrou orientaci  na zákazníka a na výsledek.

Otázka č.34

Jste spokojen/a s úrovní stravování?

7%
10%

30%
53%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.34/otázka č.34

U otázky úrovně stravování není dobrý výsledek, téměř nejhorší, ze všech otázek. Pro 

dobrý výkon a vykonávání kvalitní práce je důležité, aby respondenti měly upokojenou 

základní lidskou potřebu.Proto tuto záležitost je potřeby napravit a najít řešení. 

Viz.návrhy řešení 4.3
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Otázka č.35

Účastníte se společenských firemních akcí?

69%

28%

3% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.35/otázka č.35

Účast na firemních akcích je u převážného počtu lidí hojná. Je zde vidět, že odpovědi 

na předchozí otázky ohledně přátelství mezi kolegy jsou pravdivými. Toto je další 

pozitivní prvek firemní kultury. Nicméně, je otázkou do jaké míry jsou tyto akce povinné, 

dle konzultace jsem zjistila, že převážně ano. Dále uvidíme další názor ohledně této 

problematiky.

Otázka č.36

Jste spokojena s firemními akcemi(množství, kvalita, apod.)?

41%

49%

10% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.36/otázka č.36

Tak zde je vidět, že s firemními akcemi jsou lidé spokojeni, ale výsledek již není tak 

vysoký jako u účasti. To nám odpovídá na to, že jsou povinné. V tomto směru se, ale 
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naskýtají možnosti pro zlepšení problémů ve firmě realizováním neformálních schůzek 

zaměstnanců s možností volně probrat problematické záležitosti.

Otázka č.37

Jste spokojen/a s firemními akcemi, které se pořádají?
7%

20%

53%

20%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.37/otázka č.37

Z typy firemních akcí jsou jistě respondenti nespokojeni. A zde by byl prostor 

k řešení, pokud tedy mají být povinnými akcemi, měly by být oblíbené a dle respondentů. 

Team building akce jsou ve společnosti velmi důležité a právě proto se jimi budu zabývat.

Viz.návrhy řešení 4.3

Otázka č.38

Jste spokojen/a s kodexem oblékání?

63%

30%

7% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.38/otázka č.38

Kodex oblékáni ve firmě je řešenou záležitostí, osoby, které mají styk se zákazníkem, 

nemají speciální pracovní oblečení, které používají při práci. Výsledek ale odpovídá 

spokojenosti.
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Otázka č.39

Myslíte, že tyto průzkumy pomohou ke zlepšení problematických oblastí?

3%
19%

52%

26%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.39/otázka č.39

Tak zde se najde většina skeptiků, kteří nevěří, že průzkumy pomohou ke zlepšení. Je 

to, ale pochopitelné, jelikož v minulé době podstoupily několik dotazníků, které nevedly 

ke zlepšení. Tento dotazník, byl však navržen na konkrétní podmínky ve firmě a 

pravděpodobnost úspěšnosti je velká.

Otázka č.40

Víte jakou práci a v jaké kvalitě od vás ostatní očekávají?

43%

49%

4% 4%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.40/otázka č.40

Tak zde u této otázky je alarmující jakákoliv procentuelní negativní odpověď typu 

spíše ne a ne. Nicméně procenta jsou nízká a v čistých počtech odpovědích byly 1-spíše 

ne a 1-ne. Proto u těchto respondentů by byla potřeba konzultace a následná analýza 

problému. Dotazník byl anonymní a nebylo by vhodné tyto zaměstnance komunikovat. 
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Proto se budu přiklánět pozitivním odpovědím a zabývat se jiným  problémem se který, se 

dá pracovat s úspěchem výstupu.

Otázka č.41

Vykonáváte v této společnosti činnost, kterou umíte nejlépe?

57%

43%

0%0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.41/otázka č.41

Je pozitivní, že všichni respondenti mají zdravou sebedůvěru a dokáží sami analyzovat 

co umí nejlépe. To, že respondenti vykonávají činnost, která je naplňuje, tzn. práci o které 

si myslí, že vykonávají nejlépe, napomáhá správnému směru firemní kultury.

Otázka č.42

Co se týče materiálu a pracovních pomůcek, máte vše co potřebujete?

51%
37%

9% 3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.42/otázka č.42

Všichni respondenti nebo-li zaměstnanci jsou materiálově dobře zabezpečeni, aby mohli 

plně vykonávat pracovní činnost. To vyplývá i z procentuelního vyhodnocení, které je vidět 

na grafu. V zhledem k tomu, že se firma zabývá prodejem i elektroniky, je zde prostor pro 

maximálně kvalitní pracovní pomůcky, jako je počítač, mobilní telefony apod. 
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Otázka č.43

Hodnotíte své pracovní prostředí jako plně vyhovující?

73%

27%
0%0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.43/otázka č.43

Toto je velice pozitivní výsledek. Jistě zde respondenti zahrnuli i přímé pracovní 

prostředí a to prostředí obchodu. Jeho potvrzení můžeme nalézt například v blízké otázce 

týkající se vzdálenosti místa bydliště a práce.

Otázka č.44

Vyhovuje vám umístění pracoviště z hlediska dopravy do práce?

87%

7%
3% 3%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.44/otázka č.44

Zde je potvrzení výše uvedené otázky, je zde zřejmé a logické, že osoby si nebudou 

hledat práci nedostupnou svému bydlišti. Přesto je zde 6% skupina, která má s tímto 

problém. Toto je, ale záležitost, kterou nemohu ovlivnit, ale respondent si musí vyhodnotit 

tuto situaci sám. Tato otázka vnikla na základě požadavku majitele společnosti, jelikož 

zde u některých respondentů panuje nedochvilnost. 
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Otázka č.45

Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete?

57%

40%

3% 0%

Ano Spíše ano Spíše ne ne

Graf č.45/otázka č.45

U této otázky jsou výsledky zcela pozitivní, co se týká pracovní doby, je dodržena dle 

zákoníku práce a možné přesčasy jsou konzultovány a motivačně vynahrazeny. Takže touto 

záležitostí se nadále nebudu zabývat . 



87

0

5

10

15

1 2 3 4

1 15 11 10 6 8 10 14

2 12 8 14 8 9 8 12

3 1 8 1 8 4 5 2

4 2 0 3 6 5 5 2

odborná 
způsobilost

dovednost dobře 
zadávat práci

pomoc s mým 
profesním růstem

lidský přístup
předávnání 

informaci
umění zhodnotit 

mou práci
umění vést lidi

Otázka č.46

Následující otázka se bude týkat Vašeho  nadřízeného. Jde o osobu, která je nejvýše ve firemní hierarchii (majitel společnosti).

Jak jste spokojen/a s následujícími vlastnostmi                                                                        (Hodnoťte jako ve škole 1 nejlepší, 4 nejhorší)

Graf č.46/otázka č.46
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Zde se hodnotil nadřízený-přesně tedy majitel společnosti. Uvedla jsem sedm otázek, 

na které měli respondenti odpovědět formou známkování. Hodnotila se:

1. Odborná způsobilost majitele - kde jsou výsledky nejvíce pozitivní ze všech otázek. 

Negativní odpovědi se zde také vyskytly výsledek je uspokojivý. Do jisté míry není důležité 

jaké odbornosti je majitel společnosti, nicméně se přesto musí chovat a jednat tak, aby jeho 

podřízení respektovali a brali jeho názory. Je faktem ,pokud by osoba vedoucí tuto společnost 

neměla vhodné zkušenosti a znalosti nemohla by se firma ocitnou na takové úrovni na jaké se 

právě nachází.

2.Dovednost dobře zadávat práci – zde polemizují dvě hodnocení, které jsou na blízké úrovni 

a to 2 a 3.  Zde je evidentní, že p.Dostál používá techniku předávání úkolů, která není zcela 

jasně pochopena. Proto se naskýtá prostor k řešení komunikace, protože pokud respondenti 

vnímají tuto záležitost jako problém, prvopočátkem tohoto je komunikační „error“. Předávání 

informací a úkolů je poněkud těžkou záležitostí. Dotyčná osoba, která zadává práci musí jasně 

a zřetelně a každé osobě na míru sdělit to co po ní žádá. 

Tato situace je jistě řešitelná a to :

způsobem vlastní změny komunikace a ujasnění si zda mě dotyčná/ý správně pochopil či 

nikoliv. Zde se naskýtá možné použití frází, které jsou především využívány v obchodních 

jednáních. My je můžeme využít i zde, jelikož předávání úkolů je také takový „malý“ obchod. 

Například ujasnění si pochopení zadaného úkolu a to:

„Jak jste tedy pochopil/a zadaný úkol?“

„Co máte tedy za úkol, pojďme si to z opakovat, abychom si rozuměli.“

„Interpretujte mi tedy prosím, jak jste požadavek(úkol) pochopil/a?“

„Co tedy uděláte pro splnění úkolu?“

„Co přesně uděláte pro splnění úkolu?“

„Jak budete řešit tento úkol?“

Při použití těchto slovních obratů, jsme schopni blíže analyzovat zda jsme dobře pochopeni a 

nalézt případné nedostatky v komunikaci. Toto je návrh, který si v terénu musí majitel 

vyzkoušet sám. Věřím, že zpětná vazba pro něj samotného bude obohacující a zjistí nám 

chyby, které vedly právě k výše uvedenému výsledku.
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3.Pomoc s mým profesním růstem – profesní růst je důležitý pro každého ambiciózního 

zaměstnance a člověka, který se chce rozvíjet. Majitel ,zde v těchto výsledcích obstál dobře i 

přes malou míru negativních odpovědí. Negativním odpovědím přikládám to, že někdo spíše 

očekává, že jeho profesní růst bude probíhat způsobem spíše automatickým nebo v horším 

případě očekávání nabídky pomoci bez předchozího vlastního zájmu. O svůj profesní růst se 

musí každý jedinec zajímat sám. Posléze je možnost mu s tímto pomoci a nasměrovat ho.

4.Lidský přístup – tak zde jsou výsledky převážně negativní, až alarmující. Je zde vidět, že 

respondenti požadují a spíše očekávají lidštější přístup majitele. Vzhledem k tomu, že majitele 

velice dobře znám, mohu potvrdit jistou přísnost komunikace a přísný přístup 

k respondentům. V některých případech může právě toto zapříčinit výše uvedené výsledky 

v dotaznících u této otázky. Z vlastní zkušenosti a známosti i respondentů vím, že ze strany 

jejich je tohle již delší dobu neřešený problém. V některých případech u jedinců jde také o 

jistý negativní postoj k řešení problémů a právě tím může vznikat ze strany majitele přísnější 

přístup k řešení.

5.Předávání informací – zde jsou výsledky převážně pozitivní, toto je již řešený problém  a 

týká se opět komunikace a druhu chápání a pojímání informací. Toto je záležitost zcela 

individuální a již jak jsem zmínila, najdou se respondenti, kteří komunikují jiným způsobem a  

proto je pro ně nelehké druhé osoby pochopit. Taktéž se toto dá řešit a dále napravit jasným, 

stručným dotazováním a ověřováním si získaných informací, zda jsou pochopeny správně a 

hlavně stejně. Každý z nás přebírá informace jinak a taktéž si z nich v případě přebere jen 

jistou část a je nejisté zda plnohodnotně, aby s ním mohl naložit.

6.Umění zhodnotit mou práci – výsledky jsou uspokojivé, je důležité respondenty motivovat 

pochvalou a pozitivně zhodnotit práci. Tento motivační prvek by měl být základem pro 

úspěšné vykonávání práce. Sice se opět se nevyhneme negaci, ale je na nižší úrovni jako 

pozitiva a to je podstatné. Způsoby slovního zhodnocení by měly být formulovány 

k individuální osobě. Tímto získáme pozitivní zpětnou vazbu v formě dobré práce.
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7.Umění vést lidi – poslední výsledek je nejpozitivnějším a nejdůležitějším prvkem v pozici 

jakou zastává p.Dostál. Komunikace, motivace, hodnocení a další ostatní prvky mou být 

silnou stránkou majitele, ale pokud by neuměl vést skupinu lidí a v tomto případě, velkou 

skupinu lidí neuspěl by jak ve vztahu k nim tak následně ke svým zákazníkům. Vedení lidí je 

těžkou  a složitou prací. Tento výsledek však vypovídá tomu, že vedení ve společnosti je na 

dobré úrovni i přes viditelné negativní odpovědi, se kterými se dá ovšem pracovat.



91

0

5

10

15

20

1 2 3 4

1 19 14 14 13 14 15 12

2 4 6 7 6 8 4 7

3 1 3 2 5 2 3 3

4 1 2 2 1 1 2 3

odborná 
způsobilost

dovednost dobře 
zadávat práci

pomoc s mým 
profesním růstem

lidský přístup
předávnání 
informaci

umění zhodnotit 
mou práci

umění vést lidi

Otázka č.47

Následující otázka se bude týkat vašeho přímého nadřízeného(vedoucí/ho)  Jde o osobu, která je nejblíže “nad“ vámi  ve firemní 

hierarchii a která vám může přímo dávat úkoly.

Jak jste spokojen/a s následujícími vlastnostmi                                                                        (Hodnoťte jako ve škole 1 nejlepší, 4 nejhorší)

Graf č.47/otázka č.47
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Zde se hodnotil přímý nadřízený, tzn., že jde o osobu, která je přímo nad 

respondentem a může zadávat úkoly. Uvedla jsem opět stejných sedm otázek, na které měli 

respondenti odpovědět formou známkování. 

1.Odborná způsobilost – je vidět, že respondenti nepochybují o odbornosti svého přímého 

nadřízeného jako u majitele společnosti. Nicméně je to dobrá informace, protože motivovat 

má přímý nadřízený a zde díky takovýmto výsledkům je právě pro toto prostor.

2.Dovednost dobře zadávat práci – zde jsou výsledky taktéž velice pozitivní, úkol jakým je 

zadávání práce je podstatným krokem právě pro splnění požadavků. Proto je důležité, že 

právě v této otázce jsou pozitivní výsledky.

3.Pomoc s mým profesním růstem – přímí nadřízení, v našem případě vedoucí prodejen jsou 

zkušenými osobami, které umí správně motivovat a vést, proto respondenti mají možnost 

nasměrování k lepšímu profesnímu růstu. Již jsem se zmínila, že pokud by chtěl respondent 

s tímto napomoci, musí sám iniciovat svůj zájem.

4.Lidský přístup – u této otázky je výsledek velmi pozitivní, je vidět, že respondentům více 

vyhovuje „jemnější“ přístup. Jsem potěšena, že jsem položila otázku takto formulovanou, 

jelikož mohu s majitelem společnosti probrat záležitost ohledně jeho komunikace a přístupu. 

protože výsledek v otázce na lidský přístup majitele společnosti byl naopak víceméně 

negativní. Nebude to jednoduchá záležitost, ale je zde evidentní, že jeho přístup je lidem 

nevyhovující. 

5.Předávání informací – respondenti/ky, které jsou na pozici vedoucích si stojí dobře v každé 

z otázek grafu č.47, taktéž i u předávání informací. Tady je výsledek na velmi dobré úrovni. 

Svědčí to tedy i o zkušenostech práce s lidmi.

6.Umění zhodnotit mou práci – opět pozitivní výsledek, tohle taky jeden z faktorů, který je 

hodně důležitý, pro rozvoj v pracovním prostředí. Umění zhodnotit práci je jedním 

z motivačních prvků pro zaměstnance v jakékoli firmě. Je to psychologická podpora pro 

nabití další energie do pracovního procesu. Proto je tento základní prvek důležitou součástí 

firemní kultury. 
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7.Umění vést lidi – pokud by osoba, která vykonává činnost jako je vedoucí pozice nebo 

pozice vedení týmu a nebyla by schopna vést lidi, samotný tým by nebyl produktivní. Proto 

zde v této společnosti na těchto vedoucích pozicích (vedoucí prodejen) jsou osoby, které jsou 

těchto všech zmíněných požadavků schopny.
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4.3 Návrhy řešení pro nejméně úspěšné výsledky

Zde se budu snažit nalézt řešení k problematickým oblastem, které jsem dle výsledků 

vyhodnotila. Hodnocení proběhlo ke každé otázce individuálně a abych mohla být 

maximálně důsledná zapojila jsem do výsledků i své vlastní zkušenosti z chodem firmy. 

Vzhledem k tomu, že některé odpovědi „ne“ byly brány jako pozitivní, nemohla jsem si 

vyčlenit určitý počet lidí, kteří takto odpověděli a problém analyzovat.

 Tak jsem tedy  v případech, kdy byly odpovědí „ spíše ne“ a „ne“ brány jako 

negativními a odpovědělo takto minimálně 10 respondentů, rozhodla jsem se dále tyto 

problémy analyzovat a nalézt řešení. Tímto jsem přišla na 11 otázek, které měly nejhorší 

výsledky a právě jimi se nyní budu věnovat a navrhovat řešení. Každý návrh řešení má 

jistou pravděpodobnost úspěchu a první realizace bude probíhat v lednu 2008- červen 

2008 a to formou team building akce.

Problémové oblasti k řešení: 

1. znalost firemní vize

2. nerovnost pracovního nasazení u zaměstnanců

3. problematika mezilidských vztahů ve firmě

4. pochvaly za dobře odvedenou práci

5. realizace a zvažování námětů zaměstnanců

6. problém týmové spolupráce

7. rozdělení práce a rozhodování

8. nespravedlivé povyšování, hodnocení a přijímání lidí

9. možnost kariérního postupu

10. zvyšování platu, nadstandardní hodnocení

11. úroveň stravování
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4.3.1 Znalost firemní vize

V těchto výsledcích bylo zřejmé, že spousta respondentů nezná firemní vizi. Tento fakt 

bych přikládala tomu, že vedení společnosti dostatečně neinformuje zaměstnance firmy o 

svém plánování do budoucna. Samozřejmě se budeme bavit o rámcových informacích a ne o 

číselných prodejních vizích a podobně.

Příčina:
-         nezájem předávat tyto informace zaměstnancům

-         nevědomost o takovémto požadavku zaměstnanců

-         možnost dostupnosti a formy těchto informací

-         druh formulace nebo-li podání takovýchto informací

-         nejasný přínos sdělování těchto informací

Návrh řešení:  

1. Třikrát  ročně informativní schůzka

 (leden 08, květen 08, září 08) o plánech, vizích, pořádaných 

akcích a případných realizovaných změnách. Plán firmy do 

budoucna:  

 jak budeme vypadat?

 kam směřujeme?

 jaké máme cíle?

       2. Vytvoření vize na formát A4 a umístění do místnosti,  

kde se zaměstnanci osobně pohybují + do hlavní kanceláře 

majitele.

Případné náklady na 
realizaci:

Finanční záležitost je nulová, jelikož je již umístěna nástěnka 

jak  v místnosti pro zaměstnance, kde tráví přestávky, tak u 

majitele společnosti. Nicméně, je potřeba investovat energii a 

čas do realizace stručného informativního materiálu, který 

bude plány a vize obsahovat.

Tabulka 1/návrh: Znalost vize
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4.3.2 Nerovnost pracovního nasazení u zaměstnanců

Respondenti vyhodnotil, že pracovní nasazení ve firmě je nerovnoměrné, nejspíše vychází 

z informací, které si sdělují mezi sebou na pracovišti. Je to záležitost, která má řešení snadno 

k nalezení.

Příčina:
-         nepodložené informace

-         vlastní pocit nedocenění množství vlastní práce

-         viditelné rozdíly práce

-         neznalost job description  kolegů

Návrh řešení:  

Vytvoření job description  pro každého zaměstnance. 

Uvedené platové ohodnocení dle druhu výkonu práce 

a její náročnosti.

Z hlediska etického kodexu předání každému 

zaměstnanci zvlášť.

Případné náklady na 
realizaci:

Vytvoření job description : specializovaná společnost 

zabývající se analýzou a hodnocení zaměstnanců. Náklady 

dle časového rozpětí a náročnosti úkolu. Dle mých informací, 

které jsem získala od nejmenované společnosti se náklady 

mohou pohybovat s hodinovou sazbou cca 1 200,- Kč

Rámcový celkový náklad: 33 000,-Kč 

Tabulka 2/návrh: Pracovní nasazení
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4.3.3 Problematika mezilidských vztahů ve firmě

Tato problematika je tou nejaktuálnější k řešení. Firemní kultura v této firmě je tímto 

problémem jistě narušena. Mezilidské vztahy jsou těžkým oříškem a je potřeba s nimi 

pracovat. Proto se níže uvádím jisté návrhy řešení.

Příčina:
-         negativní postoj k životu

-         nepřátelské chování mezi kolegy

-         struktura typu lidí ve firmě, kteří mají potíž mezi sebou 

vycházet

-         pomluvy, závist apod.

Návrh řešení:  

Společné akce zaměstnanců

Školení typu „Komunikace s lidmi“

                           „Emoční inteligence“ apod.

Případné náklady na 
realizaci:

Náklady na školení dle budgetu firmy:

Tato školení se mohou pohybovat v rozmezí 

5 000,-  -  50 000,- dle počtu osob a náročnosti

V našem případě školení komunikace pro 30 osob 

1 denní školení po 15 osobách : 15 000,- Kč

Tabulka 3/návrh: Mezilidské vztahy
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4.3.4 Pochvaly za dobře odvedenou práci

Respondenti mají pocit, že nejsou až tak hodnoceni za svoji odvedenou práci. Z hlediska 

motivace je pochvala nedílnou součástí práce. Je to motivační prvek, na který se nesmí 

zapomínat. Ukazuje se zde, že potřeba pochvaly je v této společnosti žádaná. Tento druh 

motivace je absolutně nenákladný a proto jej budou vedoucí pracovníci používat.

Příčina:
-         neznalost motivačních potřeb zaměstnanců 

-         nezkušenost vedoucích pracovníků zjistit co je pro 

člověk v týmu motivací

-         vnímání pochvaly jako samozřejmosti, ale zapomínání 

jejího používání

-          stud vedoucích pracovníků 

Návrh řešení:  Firma má 6 vedoucích pracovníků, proto navrhuji pravidelné 

schůzky z majitelem společnosti, na kterých se budou 

probírat přístupy k lidem v týmech a jejich motivace.

1x měsíčně schůzky cca 30 min.

Případné náklady na 
realizaci:

Finanční náročnost 0,- Kč 

Časová náročnost : 30 min. 1x měsíčně 

Tabulka 4/návrh: Pochvaly zaměstnanců



99

4.3.5 Realizace a zvažování námětů zaměstnanců

Zvažování námětů je důležitým prvkem ve vztahu k zaměstnancům, jde především o 

komunikaci a vyslechnutí a případné využití návrhu pro praxi. Výsledky této otázky nebyly 

dobré, protože respondenti tuto problematiku vidí jako zcela neřešenou, přejí si, aby jejich 

návrhy byly alespoň brány v potaz.

Příčina:
-         není kdo by návrh zrealizoval

-         návrhy jsou nerealizovatelné

-         špatná komunikace-vysvětlení

-          předávání informací

Návrh řešení:  Klást důraz na otevřenou komunikaci. V případě 

neuskutečnění návrhu vysvětlit pracovníkovi důvodu proč 

tomu tak nastalo.

Případná odměna za návrh co se zrealizuje. 

Případné náklady na 
realizaci:

Opět jde o časovou náročnost a to hlavně vedoucích 

pracovníků.

Tabulka 5/návrh: Zvažování námětů a změn
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4.3.6 Problém týmové spolupráce

V dotazníku týmová spolupráce na oddělení nebo v sektoru, kde respondenti pracují 

byla hodnocena jako dobrá. Horší výsledek má právě spolupráce celé firmy. Nejspíše zde 

panuje rozdílnost komunikace a neporozumění si. 

Permanentní vzdělávání i ze stany psychologické je naprosto nezbytné a nemělo by 

být pouze pro vyvolené. Soustavné proškolování zaměstnanců se v dlouhodobém horizontu 

jistě vyplácí.

Příčina:
-     nedůsledné prosazování zásad na všech úrovních firmy 

stejně   

-         možná nedůvěra

-         nespolehlivost

-         neznalost problematiky v ostatních částech firmy

Návrh řešení:  Zde bych zařadila právě zmíněné 

Team building akce, které by stmelily kolektiv a 

napomohly lepší komunikaci a týmové spolupráci.

V druhé řadě zaškolení vedoucích pracovníků 

s případnými work shop, kde by si vyzkoušeli různé 

formy vedení lidí k týmové spolupráci

Případné náklady na 
realizaci:

Tato řešení jsou zatím těmi nejdražšími, nicméně pokud 

právě do takové problematiky začleníme externí firmu, která 

má zkušenosti s týmovou prací, jistě to přinese ovoce. 

Nicméně částka může vzrůst až na desítky tisíce korun. Po 

komunikaci právě této záležitosti s vedením společnosti mi 

byla dána zpětná vazba, že jisty budget by zde byl a mohl by 

být investován právě do společných týmových akci.

Tabulka 6/návrh: Týmová spolupráce
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4.3.7 Rozdělení práce a rozhodování

Respondenti, jak uvedli v dotaznících nemají jasně rozdělenou práci a rozhodování, 

alespoň to samotní tak vnímají. Dle procentuelního vyhodnocení pouze 20 % jasně ví co 

přesně spadá do jeho pracovní povinnosti. V tomto případě je dobré zaměřit se na organizaci 

práce a na jasnou identifikaci pracovních povinností.

Příčina:
-     špatná organizace práce

-     viditelné pracovní rozdíly mezi zaměstnanci

-     nespokojenost s prací

-     nesystematičnost 

Návrh řešení:  V tomto případě jde primárně o systém práce, důležitá je 

organizace práce. Je tedy namístě požádat vedoucí 

pracovníky o náplň práce každého ze zaměstnanců a 

uskutečnit případné změny.

Co se týká rozhodování navrhuji obrátit se na vedení 

společnosti a plnohodnotně určit pravomoc rozhodování, aby 

nedocházelo k zbytečným konfliktům z hlediska  toho, kdo 

má oprávnění provádět rozhodnutí

Případné náklady na 
realizaci:

V tomto případě půjde o časovou náročnost vedoucích 

pracovníků, navrhovala bych motivační ohodnocení formou 

financí.

Tabulka 7/návrh: Realizace změn
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4.3.8 Nespravedlivé povyšování, hodnocení a přijímání lidí

4.3.9 Možnost kariérního postupu

U těchto dvou záměrně podobných otázek jsou odpovědi negativní, z výsledků

můžeme vyčíst, že převážná většina odpovědí směřovala k odpovědím „spíše ne“, tzn., že 

respondenti nejsou spokojeni s povyšováním, hodnocením a případným kariérním postupem  

ve firmě. 

Kariérní postup již z mých informací a znalosti o firmě je možný jen v určitých 

případech.A to například z funkce prodavačky na funkci vedoucí určité specializované oblasti 

v obchodě, kde je tato možnost v dnešní době nereálná, jelikož na těchto pozicích pracují 

kvalifikované osoby, které tuto práci vykonávají bezchybně a není tedy důvod toto měnit.  

Dále možnost postupu účetní na hlavní účetní, která je znalostně náročnější, ale dle toho také 

ohodnocena. Proto je jasné, že při tak mizivé možnosti profesního růstu, jsou někteří 

respondenti nespokojeni. Nicméně fluktuace je minimální a to odpovídá tomu, že tato 

záležitost není až tak velkým problémem.

Příčina:
-     případ uskutečnění povýšení bez vysvětlení

-     u konkurenčních firem hodnocení na jiné úrovni

-     různorodé hodnocení u pracovních pozic

-      neohodnocení práce

Návrh řešení:  V tomto případě navrhuji přehodnocení platových 

podmínek zaměstnanců a analýzu, zda je hodnocení 

spravedlivé 

Vysvětlení profesního postupu ve firmě

Návrhy kariérního postupu

Ujasnění možností postupů a rozvoje

O případném výběrovém řízení na vedoucí pozice 

nejprve informovat zaměstnance s možností účasti

Případné náklady na 
realizaci:

Finanční náklady se nám tu zatím neodráží, ovšem, při 

možném novém návrhu hodnocení se mohou naskytnout 

dlouhodobé investice formou bonusů nebo stálých platů. 

Tabulka 8-9/návrh: Povyšování, kariérní postup
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4.3.10 Zvyšování platu, nadstandardní hodnocení

Zde se pohybujeme u podobného problému jako je hodnocení, nicméně máme 

konkrétnější problematiku a tou jsou platové podmínky, které se samozřejmě odvíjí od kvality 

práce jak jsem již zmínila a od finančních možností firmy.

Příčina:
-     různorodost platů u kolegů

-     žádné bonusové složky

-     nedostatečné ohodnocení práce

Návrh řešení:   Jak u výše zmíněného problému navrhuji 

přehodnocení platových podmínek

Nastavení bonusového systému:

      například

- z množství prodaného zboží

- procento z jeho nákupní ceny

- měsíčního obratu apod.

Případné náklady na 
realizaci:

Toto je záležitost, která se neomylně odvíjí od finančních 

možností firmy, nicméně do motivačních bonusu, by měla 

firma investovat 

Tabulka 10/návrh: Hodnocení
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4.3.11 Úroveň stravování

Prostor pro stravování je určen v malé kuchyňce, kde je maximální kapacita 6 lidí, 

nicméně kuchyňka je nekvalitně a nekomfortně upravená. Jsou tam jen základní věci jako stůl 

pro dvě osoby, plocha 1m pro přípravu jídla a mikrovlnná trouba. Rozumím tedy tomu, že 

zaměstnanci chtějí tuto záležitost řešit a níže uvádím návrh pro úpravu. 

Příčina:
-     ve firmě není jídelna

-     nízká kultura stravování

-     zaměstnanec se zásobí z domova

-      malý prostor ke stravování

Návrh řešení:  Je zde možnost úprava „kuchyňky“, kde již stojí kuchyňský 

linka, ale chybí zde myčka, nového nádobí, příborů, stolu 

nejméně pro 6,židle 6 Ks.

Případné náklady na 
realizaci:

Finanční náklady by činily max. 30 000,-Kč

Tabulka 11/návrh: Úroveň stravování
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4.4 Stanovení časového harmonogramu a případné sestavení rozpočtu

Je důležité sestavit rozpočet na realizaci změn, níže uvádím konkrétní případy, 

náklady a realizaci, kterou jsem navrhla ke změnám.

4.4.1 Sestavení rozpočtu

Druh nákladu Počet zaměstnanců
Náklad na 
osobu

celkové 
náklady

Job Deskription 30 1 200 33 000
Školení "komunikace s 
lidmi" 30 1000 30 000

63 000
Kuchyňka
příbory IKEA 3 870 Kč
Nádobí IKEA 6 450 Kč
Myčka BOSCH 15 000 Kč
Stůl IKEA 5 490 Kč
Židle IKEA 4 740 Kč

35 500

Celkem 98 500

Tabulka 12 /návrh: Rozpočet

4.4.2 Časový harmonogram

Druh nákladu

Zadání úkolu 
specializované 
společnosti Realizace zakázky

Job Deskription 4.2.2008 3.3.2008
Školení "komunikace s 
lidmi" Únor 2008 Březen –Duben 2008
Kuchyňka Nákup IKEA Leden 2008
Celkem

Tabulka 13/návrh: Časový harmonogram
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4.5 Řešený problém vlivu firemní kultury na efektivitu práce

Firemní kultura, která vytváří mezi zaměstnanci zmíněné jak negativní tak pozitivní 

pocity analyzované v dotaznících, hraje nezastupitelnou roli v dalším rozvoji a případném 

vzestupném trendu v růstu efektivity práce. Základní cíle, které plynou z této práce jsou 

snadno pojmenovatelné. V první řadě je důležité udržet firemní kulturu alespoň na takové 

hladině, jako je právě nyní, to znamená neprohlubovat zmíněné problémové situace a 

naopak je brát jako potřebné k řešení. Udržet pracovní nasazení zaměstnanců a v nejlepším 

případě motivovat k dalšímu růstu. Dalším cílem, je prohlubovat firemní kulturu ve směru, 

který napomůže vytvářet týmovou spolupráci nejen v menším okruhu spolupracovníků, ale 

na ploše celé firmy. Jde zde o pochopení celkové strategie, pochopení toho co se po 

zaměstnancích požaduje a držet důslednou ruku nad stylem komunikace a předávání 

informací. Celkově má firma za úkol rozšířit pozitivní vnitřní postoj na co nejvíce 

zaměstnanců a dopomáhat efektivitě práce tím, že bude svoje lidi individuálně motivovat. Je 

nutné strukturovaným způsobem organizovat a rozdělovat práci mezi zaměstnance, aby se 

omezila problematika řešená u otázky ohledně rozdělení pracovních povinností. 

Dotazníkové řešení, je dále konkrétně nepoužitelné, jelikož bylo anonymní - dle 

žádosti respondentů. Nicméně pro další analýzy  a hledání způsobů pro další vývoj i po 

použití navrhovaných řešení, je zde možná cesta formou opakovaného zadávání dotazníků 

s mírnými obměnami otázek, které se přizpůsobí vývoji po aplikaci návrhů. Podávání 

dotazníků, bych doporučila v tříměsíčních intervalech. Po takovéto dlouhodobé analýze a 

sledování, je nejjasnější a nejzřetelnější viditelnost úspěchu. 
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4.5.1 Souhrn pozitiv a negativ z celkového pohledu na firmu a její kulturu 

V závěru je nutné jasně a viditelně určit pozitiva a negativa, která se vyhodnotila 

v analýzách této práce. Jsou to právě ty prvky, které mají vliv na efektivitu práce.

POZITIVA NEGATIVA

respektování hodnot: etika řádné předávání informací

srozumitelné vymezení cílů týmová práce jako celek (firma)

schopnost přijímat nové návrhy úroveň stravování

týmově uspořádaná organizace nevěnovaná pozornost motivace - bonusy

ochota vzdělávání mezilidské vztahy

zkušenost vedení vedoucích pracovníků nedynamický vývojový proces změn

přizpůsobivost komunikace

loajalita rozhodování

plánování rovnoměrné rozdělení práce

rovnoměrné pracovní nasazení možnost kariérních postupů

atmosféra na pracovištích druhy firemních akcí

rozvoj profesních schopností nezkušenost s pochvalami 

přátelství mezi některými kolegy

snaha zapojit své návrhy

uvědomění si konkurence

množství společných akcí

materiálové vybavení

aktivita

reakce na případné změny

Tabulka 14/návrh: Pozitiva a negativa
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5. Závěr

Výsledkem práce jsou návrhy pro identifikované otázky v dotaznících, které byly 

vyplněny od respondentů nebo-li zaměstnanců již jmenované firmy. Díky jejich ochotě 

spolupracovat jsem měla možnost vytvořit analýzy a hodnocení, které jsem použila v této 

diplomové práci. Veškeré dotazy, které jsem vznesla na zaměstnance jsou součástí firemní 

kultury a podílí se na jejím formování. Definování problému, potřeby, a tedy účelu a cílů 

analýzy je nedílnou součástí k pozitivnímu závěru. Důležité je určení metody sběru informací 

a to v našem případě formou dotazníků, způsob zpracování a vyhodnocení informací, 

následné přiřazení hodnocení, stanovení časového harmonogramu a případné sestavení 

rozpočtu.

Cílem této práce bylo zvýšení efektivity práce pracovníků vlivem firemní kultury. Jde 

o aktivní práci s lidmi, aktivní komunikaci, aktivní naslouchání a hledání individuálních 

potřeb, které ovlivňují přístup zaměstnanců. Pokud se firma bude tedy věnovat výše 

zmíněným problémům má nemalou možnost rozvíjet svoji kulturu a s návaznosti na toto se 

projeví efektivní práce a ta napomůže k vzestupnému trendu a úspěšnosti na trhu celé 

společnosti.

Po vymezení problému v první části moji práce, shrnutí základních poznatků a 

provedení základních a běžných analýz společnosti jsem se dostala k dotazníkovému řešení, 

ke kterému jsem připojila vlastní zkušenosti a znalosti o firmě, o jejích chodu a struktuře. A 

vytvořila jsem návrhy řešení a zatím neformálně konzultovala  s majitelem společnosti – mým 

tátou. Kdybych měla kulturu firmy Elektro Dostál s.r.o. shrnout, dostaneme se k závěru, že 

společnost je na velice přijatelné úrovni i s některými nedostatky, ale právě ty se budou 

v průběhu roku 2008 řešit. Hlavním prvkem je klást důraz na týmovou spolupráci a předávaní 

informací, to znamená udržování pravidelné komunikace. Tím firma dosáhne absolutní 

informovanost zaměstnanců a týmy budou plně pracovat. Ochota přijímat nové návrhy a 

pracovat s nimi je důležitá, pozitivní stránka firmy. Díky tomuto je velká pravděpodobnost 

úspěšnosti.

Vypracováním návrhů a zhodnocením současné jsem dospěla k názoru, že by se mohla 

firma pokusit realizovat tyto návrhy, které jistě přinesou firmě „ovoce“ a to v podobě aktivity, 

výkonnosti  a maximální efektivity práce.

Pro práci jsem použila zdroje informací týkající se firemní kultury, řízení, 

managementu, motivace, hodnocení, psychologie prodeje a přístupu k zaměstnanců a 

související témata.



109

6. Seznam použitých zdrojů

6.1 Monografické publikace

DYDRT, Z.  Dobré jméno firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 137 s. ISBN 80-86851-45-1

ROLNÝ, I. Etika v podnikové strategii : metodologické postupy integrace etiky do podnikové 
strategie. Brno: Brno International Business School, 2003. 121 s. ISBN  80-86575-89-6 

UZEL, J. Firemní kultura - její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce : 3M Česko, 2006. 28 s. 
ISBN 80-86973-03-4

BRYDGES, B. Typologie organizace : využití osobnostních typů v procesu rozvoje 
organizace. Praha: Management Press, 2006. 165 s. ISBN 80-7261-137-2

NĚMEC, P. Integrovaná komunikace korporací. Praha: Oeconomica, 2006. 168 s.
ISBN  80-245-1027-8

ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. 1. vyd. Praha: ASPI, 2004. 87 s. 
ISBN  80-7357-046-7

STŘÍŽOVÁ, V. Organizace, informace, management. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 
168 s. ISBN  80-245-0924-5

BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie v řízení firmy : Cesty efektivního využití lidského 
potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7

6.2 Jiné zdroje 

Porterův model konkurenčních sil [online] Vlastnícesta.cz. c2006 [citováno dne 22. dubna 
2007]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-
metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/.

Elektronická knihovna časopisů, http://ezb.nkp.cz

ACM Digital Library, http://www.acm.org/dl/

http://makroekonomika.wz.org

http://komora.cz



110

7. Seznam obrázků

Obrázek č.1 Angažovanost....................................................................................................... 27

Obrázek č.2 Typolofie T.B.D. a  A.A.K .................................................................................. 29

Obrázek č.3 Vnější vlivy .......................................................................................................... 42

Obrázek č.4 Vnitřní vlivy......................................................................................................... 42

Obrázek č.5 Obecné okolí ........................................................................................................ 55

Obrázek č.6 Porterův pěti faktorový model ............................................................................. 56

Obrázek č.7 SWOT analýza ..................................................................................................... 60



111

8. Seznam tabulek

Tabulka 1/návrh: Znalost vize.................................................................................................. 95

Tabulka 2/návrh: Pracovní nasazení ........................................................................................ 96

Tabulka 3/návrh: Mezilidské vztahy ........................................................................................ 97

Tabulka 4/návrh: Pochvaly zaměstnanců ................................................................................. 98

Tabulka 5/návrh: Zvažování námětů a změn ........................................................................... 99

Tabulka 6/návrh: Týmová spolupráce.................................................................................... 100

Tabulka 7/návrh: Realizace změn .......................................................................................... 101

Tabulka 8-9/návrh: Povyšování, kariérní postup ................................................................... 102

Tabulka 10/návrh: Hodnocení ................................................................................................ 103

Tabulka 11/návrh: Úroveň stravování.................................................................................... 104

Tabulka 12 /návrh: rozpočtu .................................................................................................. 105

Tabulka 13/návrh: Časový harmonogram .............................................................................. 105

Tabulka 14/návrh: Pozitiva a negativa ................................................................................... 107



112

9. Seznam grafů

Graf č.1/otázka č.1 ................................................................................................................... 64

Graf č.2/otázka č.2 ................................................................................................................... 64

Graf č.3/otázka č.3 ................................................................................................................... 65

Graf č.4/otázka č.4 ................................................................................................................... 65

Graf č.5/otázka č.5 ................................................................................................................... 66

Graf č.6/otázka č.6 ................................................................................................................... 66

Graf č.7/otázka č.7 ................................................................................................................... 67

Graf č.8/otázka č.8 ................................................................................................................... 67

Graf č.9/otázka č.9 ................................................................................................................... 68

Graf č.10/otázka č.10 ............................................................................................................... 68

Graf č.11/otázka č.11 ............................................................................................................... 69

Graf č.12/otázka č.12 ............................................................................................................... 69

Graf č.13/otázka č.13 ............................................................................................................... 70

Graf č.14/otázka č.14 ............................................................................................................... 70

Graf č.15/otázka č.15 ............................................................................................................... 71

Graf č.16/otázka č.16 ............................................................................................................... 71

Graf č.17/otázka č.17 ............................................................................................................... 72

Graf č.18/otázka č.18 ............................................................................................................... 72

Graf č.19/otázka č.19 ............................................................................................................... 73

Graf č.20/otázka č.20 ............................................................................................................... 73

Graf č.21/otázka č.21 ............................................................................................................... 74

Graf č.22/otázka č.22 ............................................................................................................... 74

Graf č.23/otázka č.23 ............................................................................................................... 75

Graf č.24/otázka č.24 ............................................................................................................... 75

Graf č.25/otázka č.25 ............................................................................................................... 76

Graf č.26/otázka č.26 ............................................................................................................... 76

Graf č.27/otázka č.27 ............................................................................................................... 77

Graf č.28/otázka č.28 ............................................................................................................... 77

Graf č.29/otázka č.29 ............................................................................................................... 78

Graf č.30/otázka č.30 ............................................................................................................... 78

Graf č.31/otázka č.31 ............................................................................................................... 79



113

Graf č.32/otázka č.32 ............................................................................................................... 79

Graf č.33/otázka č.33 ............................................................................................................... 80

Graf č.34/otázka č.34 ............................................................................................................... 80

Graf č.35/otázka č.35 ............................................................................................................... 81

Graf č.36/otázka č.36 ............................................................................................................... 81

Graf č.37/otázka č.37 ............................................................................................................... 82

Graf č.38/otázka č.38 ............................................................................................................... 82

Graf č.39/otázka č.39 ............................................................................................................... 83

Graf č.40/otázka č.40 ............................................................................................................... 83

Graf č.41/otázka č.41 ............................................................................................................... 84

Graf č.42/otázka č.42 ............................................................................................................... 84

Graf č.43/otázka č.43 ............................................................................................................... 85

Graf č.44/otázka č.44 ............................................................................................................... 85

Graf č.45/otázka č.45 ............................................................................................................... 86

Graf č.46/otázka č.46 ............................................................................................................... 87

Graf č.47/otázka č.47 ............................................................................................................... 91



114

10. Seznam příloh

Příloha 1: Dotazník

Příloha 2: Základní struktura firmy

Příloha 3: Organizační struktura prodejny Litovel

Příloha 4: Organizační struktura prodejny Uničov

Příloha 5: Organizační struktura Internetový obchod



115


