
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 
 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUT OF MANAGEMENT 

 

 

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ FIREMNÍ KULTURY 
 
PROPOSAL FOR THE IMPROVEMENT OF  THE COMPANY'S CULTURE  
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER‘S THESIS 
 
 
 

AUTOR PRÁCE    Bc. JITKA VEPŘKOVÁ 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE   PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
BRNO 2010   



  

 

 



  

 

 



  

Anotace 
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ÚVOD 

V diplomové práci se zabývám firemní kulturou společnosti Epcos s. r. o., 

která se nachází v Šumperku.  

Firemní kultura je chápána jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů 

a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace. Jak uvádí většina autorů 

odborné literatury, tyto postoje, normy a hodnoty se projevují v myšlení, cítění 

a chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy. Firemní 

kultura se  v podniku vytváří postupem času, jedná se o několik let. Díky silné firemní 

kultuře se může podnik stát na trhu úspěšný. Důležité je však, aby se jeho zaměstnanci 

ztotožnili v firemní kulturou a znali cíle a poslání společnosti. Souvisí s tím také 

povědomí o vizi a strategii podniku. 

Jako podnikatelský subjekt jsem si vybrala společnost Epcos s. r. o., která je evropským 

centrem na výrobu elektronických součástek. Tyto prvky, kterých má Epcos s. r. o. 

v nabídce více jak 40 000, nachází uplatnění především u výrobců výpočetní techniky, 

mobilních telefonů a spotřební elektroniky. Tuto společnost jsem si vybrala proto, 

že v okolí mého bydliště patří k nejúspěšnějším firmám. Zároveň je to také jeden 

z největších zaměstnavatelů v tomto okolí. 

Problematika firemní kultury je velmi obsáhlá, proto se v práci zaměřuji jen na některé 

prvky. Zabývám se především artefakty materiální i nemateriální povahy. V rámci 

dotazníkového šetření se zaměřuji na spokojenost zaměstnanců a následně 

na komunikaci jak na vertikální, tak také na horizontální úrovni, protože právě kvalitní 

interní komunikace může zvýšit úroveň firemní kultury. Díky mým výsledkům 

z dotazníkového šetření bude dosaženo vyšší efektivnosti v komunikaci. S firemní 

kulturou je také propojena etická stránka chování firmy, proto v práci vytvářím návrh 

etického kodexu, který společnost Epcos s. r. o. postrádá. Výstupem práce je tvorba 

etického kodexu a doporučení, jak nejlépe nastavit firemní kulturu, jak ji pojmout, 

respektive propagovat tak, aby byla co nejlépe přijata zaměstnanci. Díky tomu, že bude 

mít společnost Epcos s. r. o. zavedený etický kodex, ukáže svým zaměstnancům jaké 

chování je neetické. Etický kodex je zároveň spjat s výše zmiňovanou interní 

komunikací, jelikož finálním efektem etického kodexu je zkvalitnění interní 

komunikace.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem práce je zvýšení úrovně firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. To ji přinese 

lepší výkonnost, rozvoj zaměstnanců a napomůže ke změnám. 

Jedním z dílčích cílů bude zpracovat teoretické poznatky, které vycházejí z odborné 

literatury. Osvojím si základy firemní kultury, jako jsou její prvky, struktura, funkce, 

obsah a síla firemní kultury, vznik, vývoj a také její vliv na výkonnost organizace.  

Dalším dílčím cílem bude zjistit situaci, která ve firmě je a poté všechny získané 

informace zpracovat a vyhodnotit. V této části vypracuji vzdělanostní a věkovou 

strukturu zaměstnanců společnosti. Vytvořím graf, který bude přehledně zobrazovat 

současný stav zaměstnanců ve společnosti Epcos s. r. o. Následně sestavím graf 

růstu/poklesu počtu zaměstnanců za období 1999 – 2009 a uvedu důvody růstu 

popřípadě snižování stavu zaměstnanců ve společnosti. Nedílnou součástí bude také 

popis personálního oddělení a vytvoření organizační struktury. Vytvořím dva dotazníky. 

V rámci prvního dotazníkového šetření se zaměřím na interní komunikaci. Ve druhém 

dotazníkovém šetření budu zkoumat spokojenost zaměstnanců. 

V návrhové části bude hlavním cílem navrhnout změny v oblasti firemní kultury 

společnosti. Prostředkem k dosažení stanoveného cíle bude tvorba Etického kodexu, 

který společnosti schází, návrh vize a webových stránek společnosti. Závěr návrhové 

části bude obsahovat doporučení, které navrhnu na základě vyhodnocených dotazníků. 

V závěru diplomové práce zhodnotím současný stav ve společnosti Epcos s. r. o. a také 

shrnu veškeré moje návrhy a zamyslím se nad možnými změnami ve společnosti. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Podniková kultura 

Podniková kultura je sbírka hodnot, symbolů, podnikových hrdinů, rituálů a vlastních 

dějin, které působí pod povrchem a mají velký vliv na jednání lidí na pracovních 

místech. [6, s. 21]  

Firemní kulturu lze definovat jako prezentaci firmy nejen pro okolí, ale i to, jak je firma 

sama vnímána uvnitř. Firemní kultura je souhrn hodnot a priorit, které podnik uznává. 

Je to způsob chování podniku ke svým konkurentům, obchodním partnerům, 

zákazníkům, ale také k vlastním zaměstnancům. Firma se stává čitelnější, hodnoty které 

podnik uznává, jsou jasně definované jak pro okolí, tak pro zaměstnance. Díky 

budování firemní kultury může společnost vytvořit příjemné pracovní prostředí a může 

získat spokojené zaměstnance. Firma se stává pro zaměstnance přitažlivější, 

zaměstnanci prokazují svému zaměstnavateli jakousi věrnost – loajalitu. Firemní 

kulturu tvoří sami zaměstnanci. Ti však firmu prezentují tak, jak si zaslouží. [24] 

Organizační kultura, představující nahromaděnou zkušenost organizace, projevující 

se v myšlení, cítění a chování příslušníků organizace, determinuje chování lidí uvnitř 

organizace i chování organizace navenek, vůči vnějšímu prostředí. Hlavními parametry 

kultury, které podmiňují její funkce v rámci organizace, jsou obsah a síla organizační 

kultury. 

Obsah kultury organizace představují základní předpoklady, hodnoty a normy chování 

sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů. Sílou 

organizační kultury se rozumí, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty, normy a z nich 

vyplývající vzorce chování v organizaci sdíleny. Jsou-li sdíleny ve vysoké míře, 

je organizační kultura silná a výrazným způsobem ovlivňuje fungování organizace. 

Na jejím obsahu však závisí, zda vliv bude pozitivní či negativní. Je-li organizační 

kultura slabá, znamená to, že členové organizace sdílejí společné předpoklady, hodnoty 

a normy chování naopak jen v malé míře. Jejich chování v rámci organizace je pak 

v podstatě větší míře ovlivněno jejich individuálními charakteristikami, tedy jejich 

osobními předpoklady, hodnotami a normami chování. [12, s. 32 - 33]    

I když asi není možné definovat ideální kulturu nebo předepisovat, jak ji lze vytvářet, 

lze alespoň směle říci, že pevně usazené kultury mají značný vliv na chování 

v organizaci, a tedy na její výkon. Jestliže někde existuje vhodná, přiměřená a efektivní 
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kultura, bylo by žádoucí podniknout kroky k její podpoře nebo jejímu posílení. Jestliže 

někde existuje nevhodná či nepřiměřená kultura, měly by být učiněny pokusy stanovit, 

co je třeba změnit, a pak vytvořit a realizovat plány směřující k její změně. [2, s. 265]  

Chceme-li hlouběji proniknout do podstaty firemní kultury a naučit se ji formovat tak, 

aby byla v souladu s našimi podnikatelskými záměry, je nezbytné respektovat několik 

zákonitostí, které pro kulturu firmy platí: 

• Kultura firmy je odrazem lidských dispozic, myšlení a chování. 

• Kultura firmy působí na lidské vědomí i podvědomí a  v obojím se také 

projevuje. 

• Kultura firmy je kvalitativní veličinou, kterou nelze exaktně vyjádřit 

nebo kvantifikovat. 

• Kultura firmy je produktem minulých činností a současně omezujícím faktorem 

činností budoucích. 

• Kultura firmy je sdílena, ne dohadována. 

• Kultura firmy je poznatelná. 

• Kultura firmy je extrémně setrvačná. 

• Kultura firmy je strukturovatelná, přitom je sama součástí kultur vyšších řádů. 

• Kultura firmy po léta vžitá má tendenci být považována za samozřejmost. 

[15, s. 23 - 26]  

 

Organizační kulturu můžeme poznávat pomocí otázek: 

1. jakým způsobem spolu jednají lidé na různých úrovních organizace, 

spolupracovníci, nadřízení s podřízenými? 

2. jaké jednání je v organizaci odměňováno, postihováno nebo tolerováno? 

3. jací lidé jsou úspěšní, jací lidé mají naopak problémy? 

4. jaký je vztah lidí k organizaci a výrobkům? 

5. Jaké jsou zvyklosti, tradice, historky, vtipy, hrdinové? 

6. jaké jsou symboly, hesla organizace? 

7. jakým způsobem se lidé oblékají, jak jsou vyzdobena pracoviště, existuje 

specifický způsob designu budov? [4, s. 108]  
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1.1.1 Prvky podnikové kultury 

SYMBOLY 

Symbol je znak mající komplexní významový obsah snadný na pochopení. Může mít 

jak materiální, tak i ideální povahu. Představuje pro nás nejjednodušší komunikaci, 

která bez obsahového a významového pochopení všemi účastníky není možná. Symboly 

můžeme členit na: 

• Artefakty – jde o lidské výtvory, mohou nabývat materiální nebo nemateriální 

povahy. Mezi symbolické artefakty materiální povahy řadíme například logo 

firmy, barvy, které firma preferuje nebo architekturu. Artefakty nemateriální 

povahy mohou zahrnovat takové věci, jako je pracovní prostředí, jazyk používaný 

v dopisech, způsob jakým se lidé zdraví a komunikují spolu na schůzích 

nebo při telefonických hovorech či přijetí, jaké se dostává návštěvám.  

• Statusové symboly – je možné je zařadit mezi symbolická jednání a symbolické 

artefakty materiální povahy. Za symboly tohoto druhy lze považovat používání 

tradičních až historizujících označení některých pracovních funkcí, 

např. inspektor. 

• Historky, příběhy a vyprávění – jedná se o „přikrášlené zprávy“ o podnikových 

událostech, které se staly v minulosti a v podniku se jim přikládá mimořádný 

význam. 

• Mýty – je prostředkem k objasnění norem a hodnot v podnikové kultuře, je také 

součástí tradic a zvyklostí.  

HRDINOVÉ 

Nositel a často také tvůrci podnikové kultury jsou tzv. hrdinové. Jedná se o skutečné 

či  imaginární osobnosti, často se jedná o zakladatele firmy, popř. významné vedoucí 

pracovníky firmy. Tito lidé svým způsobem chování, svými požadavky na zaměstnance 

vytvářejí vzory chování, podle kterých se zaměstnanci řídí. Vzory chování mohou být 

kladné i záporné.  

RITUÁLY 

Rituálem rozumíme určitý typ zvyků a obyčejů, které jsou samy o sobě symbolem, 

kterými jsou vyjádřeny a definovány zcela konkrétní sociální vztahy. Rituály jsou 

do značné míry formalizovány, institucionalizovány a stále se v určitém čase opakují. 
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Jde např. o vyhodnocení nejlepších spolupracovníků, odchod pracovníka do důchodu, 

či schvalování důležitých dokumentů. 

HODNOTY A NORMY 

Hodnoty lze chápat v rozměru všelidské rozmanitosti života člověka, neboli ve všech 

oblastech jeho činnosti v průběhu života. Definují nám, co se od zaměstnanců a vedení 

firmy očekává. Hodnoty vztahujeme k tomu, co považujeme za důležité. V aplikaci 

na organizaci vyjadřují to, co je nejlepší nebo dobré a jaký druh chování je žádoucí. 

Je jasné, že čím jsou hodnoty pevněji zakořeněny, tím budou mít větší vliv na chování.  

Normy představují nepsaná pravidla chování, která poskytují neformální návod k tomu, 

jak se chovat. Nikdy se nevyskytují v písemné podobě, kdyby tomu tak bylo, jednalo 

by se o politiku nebo procedury. Předávají se ústní formou nebo chováním a říkají 

lidem, co se od nich očekává, co budou dělat, říkat, v co budou věřit a dokonce, 

jak se budou oblékat. [6, s. 30 - 34]  

Normy se týkají takových stránek chování, jako jsou: 

• jak manažeři zacházejí se členy svých týmů a jak tyto týmy reagují na své 

manažery,  

• převažující pracovní etika, např. „pracuj tvrdě, hraj tvrdě“, „přijď dříve, zůstaň 

déle“, „jestliže nemůžeš dodělat svou práci během své pracovní doby, jsi 

evidentně špatný pracovník“, „usiluj o to, abys vždycky pracoval pilně“, „usiluj 

o to, abys vždy působil uvolněně a nenuceně“, 

• postavení – jak velký význam je mu přikládán; existence nebo nedostatek 

obvyklých symbolů postavení, 

• ambice – očekávají se a schvalují otevřené ambice, nebo je normou jemnější 

a delikátnější přístup, 

• výkon – vynucování norem výkonu je všeobecné; nejvyšší ocenění, 

které lze v organizaci získat, je to, že se o člověku mluví jako o vysoce 

profesionálním jedinci,  

• moc – uznávaná jako způsob života; vykonávaná pomocí politických nástrojů 

(např. manévrování, manipulace apod.); závislá spíše na odbornosti a schopnosti 

než na postavení; soustředěná na vrcholové úrovni; podílejí se na ní různé 

úrovně v různých částech organizace, 
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• politika (tj. např. manévrování a manipulování) – rozšířená po celé organizaci 

a považovaná za normální chování; nepřijatelná jako zjevný, otevřený způsob 

chování, 

• loajalita – očekává se, že v zájmu kariéry bude mít podobu „od kolébky 

do hrobu“; příliš se v ní nevěří, jestliže se klade důraz na krátkodobé výsledky 

a přispění k dosažení podnikových cílů, 

• hněv – otevřeně vyjadřovaný; skrytý, ale vyjadřovaný jinými, možná 

politickými prostředky,  

• přístupnost – od manažerů se očekává, že budou přístupní a viditelní; všechno 

se odehrává za zavřenými dveřmi, 

• formalita – normou je chladný, formální přístup; na všech úrovních se používá/ 

nepoužívá oslovení křestním jménem; existují nepsaná, ale jasné chápaná 

pravidla týkající se oblékání. [1, s. 359 - 360]  

 

Obr. 1: Kulturní síť 

 

Zdroj:  BROOKS (s. 224) 

 

1.1.2 Funkce organizační kultury 

1. Organizační kultura redukuje konflikty uvnitř organizace. I když ve větších 

organizacích obvykle existují subkultury, ve většině organizací je určitá kultura 

dominantní. Je – li dostatečně silná, je kultura tím, co napomáhá soudržnosti 

organizace. Dominantní kultura podporuje konzistentnost vnímání situací 

a problémů, je zdrojem integrace a konsenzu, je tím, co organizaci spojuje 

a stmeluje.  
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2. Organizační kultura zabezpečuje kontinuitu, zprostředkovává a usnadňuje 

koordinaci a kontrolu. Silná a obsahově relevantní kultura znamená sdílení cílů 

organizace, jejích základních hodnot a norem chování. Prostřednictvím shody 

ve vnímání a obecně akceptovaných norem chování tak harmonizuje organizaci jako 

celek a stává se důležitým faktorem zajišťování žádoucího chování a disciplíny 

zaměstnanců. 

3. Organizační kultura redukuje nejistotu pracovníků a ovlivňuje jejich pracovní 

spokojenost a emocionální pohodu. Kultura je pracovníkům zprostředkovávána 

v adaptačním procesu. Pracovníci se učí vnímat realitu v souladu s organizační 

kulturou, osvojují si předpoklady týkající se toho, co je důležité, jak se věci dělají 

a jak je obvyklé se chovat. Tím se snižuje jejich nejistota, „zjednodušuje se jejich 

svět“. Je-li pak kultura organizace v souladu s hodnotami a vnitřními normami 

pracovníků, zvyšuje se jejich emocionální pohoda a pracovní spokojenost. 

4. Organizační kultura je zdrojem motivace. Lidé v organizaci nejsou obvykle 

motivováni jen vnějšími pobídkami, ale také tím, že svou práci pociťují jako 

smysluplnou, že se cítí důležitou součástí organizace, že se ztotožňují s jejími cíli 

a posláním. Motivační potenciál organizační kultury je tak – zejména v určitým 

typech kultury – velmi silný a účinný.  

5. Silná  a obsahově relevantní organizační kultura je konkurenční výhodou. 

Protože silná a relevantní organizační kultura podporuje žádoucím způsobem 

zaměřenou konzistentnost vnímání a myšlení, koordinaci a kontrolu, je zdrojem 

spokojenosti a motivace a tedy zdrojem efektivnosti organizace, představuje 

pro organizaci konkurenční výhodu. Jedná se přitom o výhodu, která je jen obtížně 

napodobitelná a které nelze dosáhnout v krátkém časovém horizontu. [12, s. 40 - 41]   

 

1.1.3 Typy organizační kultury 

Práce o kultuře  Charlese Handyho (1989) určila čtyři „typy“ kultury založené 

na strukturálních rysech uspořádání.  

1. Mocenská kultura 

Často se vyskytuje v malých podnikatelských organizacích, mocenská kultura 

spočívá na centrální moci, neformální komunikaci a důvěře. Jednotný cíl vylučuje 

potřebu byrokracie. Schopnosti, pružnost a dynamičnost centrální mocenské síly, 
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často vlastníka, jsou nejdůležitější. Zvětšením by mohlo dojít k rozpadu těsných, síti 

podobných vztahů, a v tomto případě by mohla organizace vybudovat přidruženou 

organizaci nebo udělat svou kopii kdekoliv jinde. Mocenské kultury  kladou 

významné požadavky na personál.  

 

Obr. 2: Mocenská kultura 

 

Zdroj: BROOKS (s. 223) 

2. Funkční kultura 

Na rozdíl od menší mocenské kultury je tento typ kultury charakterizován vysokou 

úrovní byrokracie a formálnosti. Malá skupina vedoucích pracovníků řídí koordinaci 

mezi specialisty a funkčními oblastmi. Pravidla, postupy a popisy práce jsou 

normou. Předpokládá se, že práce je rozumně rozložena mezi zaměstnance. Funkční 

kultury jsou uzpůsobeny stabilnímu prostředí, proto je pro ně těžké vypořádat 

se se změnou. Poskytují zaměstnancům pocit bezpečí a předvídatelnosti. 

 

Obr. 3: Funkční kultura 

 

Zdroj: BROOKS (s. 223) 

3. Úkolová kultura 

Úkolová kultura se často vyskytuje v organizacích maticového typu, kde moc 

spočívá v průsečíku zodpovědností. Zaměstnanci se snaží udržovat společnou 

a hromadnou zodpovědnost a pracují poměrně samostatně. Vliv je založen 

na odbornosti, ne na postavení. Potřeba autority je snížena existencí individuálního 

řízení a týmové práce. Pracní rozhodnutí lze provádět rychle, z čehož vyplývá 

pružnost organizace. Pro tyto organizace je obtížná specializace a dosažení úspor 

z rozsahu. 
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Obr. 4: Úkolová kultura 

 

Zdroj: BROOKS (s. 223) 

4. Osobní kultura 

Hlavním rysem této kultury je jednotlivce a tato kultura existuje pouze tehdy, 

jestliže jednotlivci se dají dohromady, protože vidí nějaký následný oboustranný 

užitek. Příkladem tohoto typu kultury jsou skupiny profesionálů, nebo dokonce 

i společenství „hippies“. Neexistuje formální řízení a neexistuje žádný jednotlivý 

nebo prvořadý cíl: při ovládání „ organizace“ převažují individuální cíle. Autorita je 

společná a založená na odbornosti a vzájemných ohledech. Jednotlivci se snaží mít 

společné zájmy. Existuje malá nebo neexistuje žádná formální struktura.                

[5, s. 221 - 223]  

Obr. 5: Osobní kultura 

 

Zdroj: BROOKS (s. 223) 

 

1.1.4 Analýza firemní kultury 

V každém případě je prvním krokem analyzování existující kultury. Lze to udělat 

pomocí dotazníků, průzkumů a diskusí v tématických diskusních skupinách nebo 

seminářích. Často je užitečné zapojit do analyzování výsledků průzkumů pracovníky 

a dát jim možnost, aby vytvořili diagnózu problémů kultury, jimž musí organizace čelit, 

a aby se podíleli na vytváření a realizaci plánů a programů majících tyto problémy 

vyřešit. To by mohlo být součástí rozvojového programu organizace. Skupiny mohou 

analyzovat kulturu pomocí nástrojů posuzování či měření. Za použití skupinových 

postupů, jako jsou „pravidla klubu“ (účastníci si vymýšlejí „pravidla“ nebo normy, 

jimiž se řídí chování), nebo „erb“ (účastníci navrhují erb rozdělený na čtyři části, 

který symbolizuje hlavní rysy kultury organizace), lze stanovit dodatečné dimenze 
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kultury. Společné postupy tohoto typu mohou vést k diskusím o vhodných, přiměřených 

hodnotách, které si lidé osvojí s větší pravděpodobností spíše tehdy, jestliže je pomáhali 

vytvářet, než když jim byly vynuceny shora.  

I když zapojení a spoluodpovědnost lidí jsou vysoce žádoucí, budou situace, kdy bude 

management muset provést analýzu a stanovit potřebné kroky bez počáteční účasti 

pracovníků. Ale pracovníci by měli být tak, jak je to jen možné, průběžně informováni 

a zapojováni do diskusí o nejnovějším vývoji. [2, s. 265 - 266]   

 

1.1.5 Utváření firemní kultury 

Cesty k utváření firemní kultury mohou být velmi různé, avšak jejími iniciátory 

a současně i realizátory mohou být zaměstnanci nebo majitelé firmy, resp. její řídící 

pracovníci. 

V prvním případě vzniká firemní kultura zdola, spontánně a s mnoha riziky. Patří mezi 

ně především skutečnost, že přes dobré úmysly nebude odpovídat dlouhodobé strategii 

firmy. Bude spíše korespondovat se zájmy, přáními a viděním věcí podle kritérií 

zaměstnanců než podnikatele samotného. Firma tak může získávat charakter, který 

si podnikatel nikdy nepřál a jehož následná korekce může stát nejen mnoho úsilí 

 a nepříjemných sociálních situací, ale i osobních konfliktů, odchody zaměstnanců 

či dokonce postupný vnitřní rozklad celé firmy. Důvodem nemusí být vždy zlý úmysl 

těchto lidí, ale jen přirozená snaha prosadit své vlastní názory a uplatnit své zkušenosti, 

nebo upřímné úsilí vyplnit mezery ve fungování firmy v duchu „pokud se tomu 

nevěnuje majitel, někdo to udělat  musí“. 

V případě, že realizátory firemní kultury jsou majitelé, spočívá výhoda v tom, že: 

• Definovaná pravidla hry formuluje podnikatel, který tak do nich vkládá své 

konkrétní představy, hodnoty a ideály, které byly mnohdy hlavním důvodem 

jeho podnikání, nebo byly přinejmenším při zrodu myšlenky samostatně 

podnikat, 

• takto utvořený rámec firemní kultury je skutečně výrazným nástrojem prosazení 

dlouhodobější strategie firmy, 

• již od samého počátku mají všechny aktivity, které podnikání představují nebo 

ho doprovázejí, jasné kontury, vnitřní logiku a lze tak očekávat synergický efekt, 
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• minimalizuje se riziko tápání, vzájemného nedorozumění se spolupracovníky, 

následných nepříjemných překvapení, nelogických a nekonzistentních 

rozhodnutí,  

• poměrně rychle se vytváří silná identita a image firmy, 

• definovaná pravidla hry vytvářejí poměrně jasné a srozumitelné pracovní 

prostředí pro současné i budoucí spolupracovníky, rychleji se ve firmě orientují 

a své síly mhou napřít správným směrem, 

• vzniká klidnější pracovní prostředí jako základ pracovní spokojenosti, 

identifikace a loajality s firmou, nebo v opačném případě jasné odmítnutí 

srozumitelných pravidel a odchod z firmy, i v tomto případě je to však lepší 

než dlouhodobé tápání a konflikty. 

Přesto i zde vzniká určité riziko spočívající především v nesprávném, chybném 

nastavení základních charakteristik firemní kultury a jejich násilném prosazování. 

Důvodem může být buď nezkušenost, stejně jako nedostatek informací, nebo neznalost 

sociálně psychologických stránek řízení firmy. Důvodem však může být i  určitá naivita 

nebo populismus vůči partnerům v podnikání a takové nastavení základních parametrů 

kultury, které sice působí sympaticky až líbivě, avšak nezajistí dodržování základních 

manažerských procesů, tím méně pak produktivitu a ekonomickou efektivnost firmy. 

[13, s. 160 - 161]  

Vytváření firemních hodnot a firemní kultury 

Pro vysokou firemní konkurenceschopnost, zajišťující výkonnost, je třeba v prvé řadě 

znát a definovat podnikové hodnoty. O jaké hodnoty jde především? V prvé řadě jde 

o lidskost v řízení. Stěžejními postuláty pro dosažení tohoto stavu jsou: 

• člověk musí mít možnost v práci využívat svobodu své vůle k hledání nových 

možností, 

• člověk se musí snažit prostřednictvím spolupráce s ostatními podporovat rozvoj 

firmy, 

• nelze působit na lidi jednostrannou mocí shora, 

• je třeba rozšiřovat dialog o tom, co a jak dělat, a dát lidem možnost 

sebevyjádření, 

• při výkonu pracovních činností je nutné požadovat jejich určitou etickou úroveň. 

[18, s. 7]   
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Všeobecně se ukazuje, že základními faktory, podporujícími a stimulujícími 

požadovanou kvalitu firemní kultury, jsou hodnoty a cíle, míra kontroly a odměny 

a uznání. To jsou základní stavební kameny docilování a zvyšování výkonnosti. 

Hodnoty a cíle – hodnoty a cíle organizace jsou rozhodujícími nástroji, které jí 

umožňují dosahovat vysokou kvalitu a inovovat. Musí přímo podporovat proces, 

jehož výsledkem je zlepšování a inovování kvality, soustředěné na zákazníka. 

Kontrola a míra volnosti – přirozenou snahou každé organizace je vykonávat větší míru 

kontroly, zatímco kvalita a inovace vyžaduje méně kontroly.  Zaměstnanci, kteří mají 

k zákazníkovi nejblíže, potřebují volnost, aby předcházeli problémům a aby vyhověli 

rychle se měnícím zákazníkovým očekáváním. Je proto dobré ověřit systém kontrol 

a povolení, v němž zaměstnanci pracují. Společná potřeba uspokojit zákazníka vyžaduje 

týmy a týmovou práci, nové iniciativy, otevřenou komunikaci a silný důraz na řešení 

problémů. 

Odměny a uznání – mají základní význam pro posilováni  kultury, soustředěné 

na kvalitu a inovaci. Konvenční přístup spočívá v tom, že odměny a uznání jsou 

vyhrazeny pouze pro ty, kteří řeší problémy, neodpovídá potřebám rozvoje inovativní 

organizace, zaměřené na vysokou kvalitu. Správný přístup musí zahrnovat také odměny 

a uznání za chování, které podporuje kvalitu a inovaci. [18, s. 10 - 11]  

Kultura vysoké výkonnosti 

Jak kulturu vysoké výkonnosti „vytvořit“? Je třeba, aby firma přijala moderní systém 

řízení pracovního výkonu, který přispívá ke kultuře vysoké pracovní výkonnosti tím, že: 

• Slaďuje pracovní snahy zaměstnanců s misí a cíli firmy. 

• Zaměřuje pozornost na stanovení jasných pracovních norem a očekávání: 

zaměstnanec ví, co dělat, aby byl v práci úspěšný a dosáhl mzdového růstu. 

• Stanovením pružných cílů a soustavným zvyšováním měřítka výkonnosti firma 

přispívá ke kultuře kvalitní práce a zvyšuje celkovou výkonnost. 

• Díky etapovému hodnocení a průběžnému obousměrnému dialogu, který 

zahrnuje také klučino a zpětnou vazbu, pěstuje kulturu otevřenosti a důvěry 

umožňující manažerům a zaměstnancům včas identifikovat problémy 

a překážky, a tak snižovat rizika. 

• Definováním důležitých schopností a cílů kariérního rozvoje firma dokazuje, 

jak důležitý je pro ni rozvoj zaměstnanců.  [21, s. 18]  
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1.1.6 Zavádění firemní kultury 

Ihned po založení firemní kultury je třeba postupovat podle následujícího metodického 

doporučení: 

1. Formulace strategie firmy, a to alespoň v jejích nejhrubších obrysech. Zde je 

třeba si uvědomit, jakou firmou vlastně chceme být, jak se chceme odlišit od firem 

vyrábějících obdobné nebo dokonce identické výrobky či služby. Kdo je naším 

rozhodujícím klientem, jak chceme být vnímáni nejen  zákazníky, ale i vlastními 

zaměstnanci a co by mělo být naší nejvýraznější charakteristikou. 

2. Definování základních požadavků na chování a pracovní jednání zaměstnanců 

firmy, včetně sebe sama. Chování firmy není ničím jiným než  chováním jejích 

zaměstnanců a zejména pak jejích řídících pracovníků, resp. podnikatelů samých. 

Jako podnikatelé jsme vždy ztělesněním žádoucích vzorců chování ve své firmě, 

princip nápodoby zde funguje velmi intenzivně, a proto je třeba úzkostně dodržovat 

tyto žádoucí způsoby chování.  

3. Sepsání stručného dokumentu, ve kterém budou výše uvedené požadavky 

srozumitelně formulovány. Zejména střední a větší firmy by měly dbát na to, aby 

stanovené zásady, tedy rozhodující parametry firemní kultury, byly formulovány 

písemně, nejlépe v podobě stručného dokumentu. Nakonec i malé firmy neudělají 

chybu, pokud v nich takovýto dokument nebude chybět. Bude sloužit jako kritérium 

rozhodování při nejednoznačných situacích a velmi dobře pomůže v době růstu 

firmy. Nově příchozí zaměstnanci již nebudou mít zážitky z doby vzniku a prvních 

úspěchů firmy, nebude pro ně samozřejmé dodržování nepsaných pravidel, která 

byla naprostou samozřejmostí při počátečních krocích zakladatele/zakladatelů. 

Budou ochotni respektovat stanovená pravidla hry, ale jen tehdy, budou-li jim jasně 

a jednoznačně zprostředkována a vysvětlena. Tuto funkci může převzít krátký 

dokument o firemní kultuře. 

4. Seznámení všech spolupracovníků s tím, jaká je představa o budoucí žádoucí 

kultuře, a společná diskuse o tom, co vše je pro to třeba udělat. Přestože se obecně 

přikláníme k tomu, aby firemní kultura byla utvářena shora, tedy managementem 

či vlastníkem firmy v přímé vazbě na strategické podnikatelské cíle, nesmí se stát 

záležitostí jen úzkého okruhu „povolaných a zasvěcených“. Je třeba diskutovat o její 

žádoucí podobě i cestách její realizace s co nejširším okruhem spolupracovníků 
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a společně hledat rizika, úskalí, výhody či nevýhody všech v úvahu připadajících 

možností a způsoby jejího prosazování. Je to rozumné nejen z hlediska přímé 

angažovanosti spolupracovníků, která je z psychologického hlediska žádoucí, 

ale následně je pak možné počítat s větším zaujetím při jejím prosazování, vyšším 

motivačním efektem, identifikací s firmou a loajalitou. Identifikace a loajalita 

s firmou má v praxi často podobu právě identifikace s její kulturou – tedy s tím, jak 

to ve firmě chodí. 

5. Vymezení nejdůležitějších oblastí řízení a celkového fungování firmy, které mají 

charakter podmínek dosažení žádoucího stavu. Vzhledem k tomu, že celá 

problematika firemní kultury je skutečně komplexní záležitostí, je nutné přesně 

identifikovat ty oblasti fungování firmy, které je potřeba současně řešit.  

6. Důsledné vyžadování dodržování stanovených hodnot, norem, zásad a pravidel. 

[13, s. 161 - 163]  

 

1.1.7 Znaky zdravé organizační kultury 

Zdravá organizační kultura má určité charakteristické projevy týkající se jak chování 

pracovníků, tak i pravidel a zvyklostí na straně managementu. Tato pravidla se vztahují 

k formám vnitrofiremních vztahů a komunikace, a to jak mezi pracovníky navzájem, 

tak i mezi nimi a firemním managementem. K nejdůležitějším patří tři následující: 

• Firma působí jako tým. Základním znakem zdravé organizační kultury je, 

že pracovníci firmy fungují jako tým – vzájemně si důvěřují, navzájem se podporují 

a společně usilují o dosažení firemních cílů. Předpokladem je, že znají a dobře 

chápu svou úlohu v rámci organizace, že svou roli, své úkoly i cíle firmy jako celku 

přijímají za své a že považují za samozřejmé se pro tyto cíle angažovat. Znamená to 

současně i to, že jsou zvyklí přijímat zodpovědnost, přicházet s vlastními nápady 

nových řešení, kdykoli to situace vyžaduje, a snaží se nepřenášet řešení svých 

pracovních problémů na jiné.  

• Otevřená komunikace. Důležitou součástí zdravé organizační kultury jsou 

i pravidla a způsoby komunikace. Zdravá organizační kultura předpokládá návyk 

otevřeně komunikovat, včas a konstruktivně se zabývat vzniklými konflikty, zvyk 

naslouchat, co říkají ostatní, zaměřovat se na věc a myšlenky, nikoli na jejich 

původce, a být principálně ochoten ke kompromisu. Ke jejím rysům patří, 
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že manažeři včas informují ostatní pracovníky firmy o důležitých aspektech 

firemního vývoje a že svým spolupracovníkům naopak nebrání vyjádřit veřejně svůj 

názor, mají-li pocit, že něco není v pořádku. Kritika firemních postupů vyúsťuje 

ve snahu o nalezení konstruktivního řešení. 

• Silná motivace a organizační identita. Motivačně působící organizační kultura 

předpokládá, že manažeři cílevědomě vytvářejí prostor pro rozšiřování kompetencí 

a zodpovědností svých spolupracovníků a že svou úlohu při vedení podřízených 

chápou stále více nikoli jako řízení prostřednictvím příkazů, pokynů 

a hierarchických struktur, ale jako podporu a povzbuzování při dosahování 

společných cílů.  [19, s. 255 - 257]  

 

1.1.8 Přínosy firemní kultury 

Hlavní přínos firemní kultury lze spatřovat ve zvýšené výkonnosti firmy. Silná firemní 

kultura se odráží jak ve finančních (zvyšující se objem prodeje, rostoucí tržní podíl, 

vyšší produktivita, dlouhodobá ziskovost), tak nefinančních ukazatelích (vysoká míra 

spokojenosti a loajality zákazníků a zaměstnanců) a je konkurenční výhodou. 

Soulad ve vnímání a myšlení pracovníků usnadňuje komunikaci a omezuje konflikty 

uvnitř firmy, zvyšuje schopnost dosáhnout shody a to vše přispívá k urychlení 

rozhodování a realizace přijatých rozhodnutí. Silná firemní kultura je charakteristická 

zejména vysokou mírou sdílení společných hodnost a cílů – projevu se loajalitou 

a sounáležitostí s firmou a pozitivním postojem jednotlivců ke spolupráci. Stává se tak 

významných zdrojem vnitřní soudržnosti i motivace pracovníků. 

Sdílejí-li lidé ve firmě společné normy, směřují stejným směrem a dodržují jisté 

způsoby chování. Tím je zajištěna neformální kontrola a snižuje se nutnost zavádění 

formálních kontrolních opatření, která mohou mít na pracovníky demotivující účinek. 

Kromě těchto výhod, nahlížených z pohledu celé firmy, představuje silná firemní 

kultura významné přínosy i pro jednotlivce – normy a vzorce chování redukují jeho 

nejistotu uvnitř firmy a sdílení společných hodnost s ostatními pracovníky zvyšuje jeho 

emocionální pohodu a spokojenost. Pracovníci se učí vnímat realitu v souladu s firemní 

kulturou a osvojují si předpoklady týkající se toho, co je z pohledu firmy důležité, 

jak se věci dělají a jak je obvyklé se v určitých situacích chovat. [27] 
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1.1.9 Kultura upřímnosti 

Budování kultury upřímnosti: 

Kultura upřímnosti nevzniká sama od sebe – sklon nechávat si informace pro sebe je 

v organizacích obtížně vymýtitelný. Jejich vedení ale může tuto kulturu podporovat 

a pečovat o ni. Každé z následujících doporučení vychází z toho, že lídři musejí být 

sami vzorem. Musejí sdílet více informací, vyhledávat protiargumenty, přiznávat vlastní 

chyby a chovat se tak, jak by chtěli, aby se chovali ostatní. Jinými slovy lídři musejí být 

důvěryhodní. Budování důvěry vyžaduje čas a důslednost a odměnou je ničím nerušený 

tok informací. Někdy jsou jeho součástí i informace, které většina manažerů nerada 

slyší. 

Několik doporučení pro praxi: 

• Mluvte pravdu 

• Odměňujte opozičníky – vaše firma nemůže úspěšně inovovat, pokud 

se nenaučíte pojmenovávat a zpochybňovat vaše domněnky. Najděte si kolegy, 

kteří vám v tom pomohou. Povyšujte ty nejlepší z nich. Děkujte všem. 

• Učte se mluvit i o nepříjemných věcech – ti nejlepší šéfové se učí, jak sdělovat 

špatné zprávy laskavě a tak, aby lidem zbytečně neubližovali. Není to snadné. 

• Diverzifikujte své zdroje informací – všichni jsou nějak zaujatí. Zajistěte si, 

abyste mohli komunikovat pravidelně s různými skupinami zaměstnanců, 

zákazníků a konkurentů, abyste si mohli udělat přesnější obraz o dění ve firmě 

i mimo ni. 

• Přiznávejte chyby – tím dovolíte všem ostatním ve vašem okolí, aby dělali totéž. 

• Budujte organizační architekturu, která podporuje upřímnost – začněte ochranou 

těch, kteří upozorňují na problémy. Nezůstaňte ale jen u toho. Najímejte třeba 

lidi, kterým se dařilo budovat kulturu upřímnosti jinde. 

• Uvolněte informace – většina organizací tíhne k tomu, že informace udržuje 

utajené, když by mohly být strategické nebo soukromé. Standardní nastavení 

by přitom mělo být sdílení informací – pokud není zřejmý důvod, proč by tomu 

tak být nemělo. [22, s. 17 - 18]  
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1.2 Identita firmy 

Pojem identita vyjadřuje jedinečnost, originalitu a neopakovatelnost. Přestože identita 

jakékoli firmy je obvykle spojována výlučně s jejím vizuálním ztvárněním, obsah 

tohoto pojmu je poněkud širší a velmi silně koresponduje s předchozím pojmem firemní 

kultura. 

Firemní kultura je primárně zaměřena dovnitř firmy a jejím smyslem je ovlivňovat 

vlastní zaměstnance, i když sekundárně lze logicky předpokládat, že i vnější okolí bude 

vnímat specifické rysy této kultury. Naproti tomu identita je primárně určena vnějšímu 

prostředí, se snahou se odlišit, zaujmout vlastní specifičností, být snadno identifikován 

apod., přičemž sekundární efekt lze předpokládat ve vztahu k vlastním zaměstnancům. 

Bezpochyby posiluje jejich identifikaci s firmou a následně i jejich stabilitu a loajalitu 

vůči ní. Koneckonců jsou to právě zaměstnanci firmy, kteří jsou hlavními nositeli 

kultury i identity své firmy. Přes všechny snahy o rolové chování směrem k vnějším 

zákazníkům lze jen obtížně uvěřit, že vnější i vnitřní komunikace stejně jako chování 

vně a uvnitř firmy mohou být odlišné světy s různými projevy a odlišnými kritérii 

hodnocení. Tak jako nelze rozdělit osobnost, nejde úspěšně oddělit to, co je ve firmě 

určeno dovnitř, do toho, co je určeno vně. Obojí jsou jen dvě varianty téže mince, 

a proto utváření firemní kultury a identity vlastní firmy musí postupovat ruku v ruce. 

Identita firmy je utvářena třemi nástroji: 

1. Firemním designem 

Design firmy se skutečné týká toho, jak firma a její jednotlivé složky či produkty 

vypadají. Jednotný vizuální styl, firemní logo, barvy, vizitky, oblečení, služební 

vozy a vše ostatní, co je vidět, je nedílnou součástí identity firmy. Vizuální stránka 

identity má zpravidla následující položky: 

Jméno podniku, logo, barevný styl interiérů a exteriérů, uniformy, odznaky, design 

firemních produktů, architektonický styl budov, označení a ukazatele, firemní 

tiskoviny, výlohy a výstavní stránky, filmy, videa. 

2. Firemní komunikací 

Firemní komunikace znamená nejen dát o sobě vědět, ale s dlouhodobou 

perspektivou utvářet vztahy s vnějším prostředím, zejména s veřejností.  
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3. Chováním firmy ve vnějším ekonomickém a sociálním prostředí 

Do této kategorie patří spolehlivost, korektnost a rychlost vyřizování zakázek 

a reklamací, chování zaměstnanců vůči zákazníkům v jakékoli, tedy i neobchodní 

situaci, případné sponzorství místních aktivit, zodpovědnost vůči zájmům veřejnosti, 

ekologii apod. [13, s. 164 - 165]  

 

1.3 Podniková vize 

Skutečná podniková vize je strategický dokument, který vyjadřuje smysl existence 

podniku, pomáhá určovat podnikatelské cíle a usměrňuje způsoby jejich dosahování 

prostřednictvím společných hodnot sdílených všemi pracovníky. 

Vize definuje sám smysl existence podniku a základní principy, kterými se při své 

činnosti řídí. Shrnuje hodnoty, které spojují všechny členy organizace a zároveň je 

odlišují od okolního prostředí. Z tohoto pohledu je vize podnikovým manifestem, 

který říká, „kdo jsme a proč tady jsme“. To je důležité především uvnitř organizace, pro 

její vlastní smysl ve věcech, které dělá. Čím více se lidé dokáží ztotožnit s hodnotami 

a cíli podniku, pro který pracují, tím lepší budou jejich výsledky  a jejich přínos 

k celkovému úspěchu firmy.  

Inspirativní vize představuje také důležitý motivační prvek, který organizaci pomáhá 

přitahovat a udržovat si ty nejlepší lidi. Dnešní globální a mobilní společnost dává 

každému mnohem větší možnosti než kdy dříve, jak naložit se svým životem. Kolik 

času a energie jsem ochoten věnovat práci na úkor svého volného času? Dám přednost 

zaměstnání nebo raději vlastnímu podnikání? Umožní mi zaměstnání realizovat své sny 

a plány? Mám dostatečný důvod věnovat své schopnosti a energii rozvoji právě tohoto 

podniku? Jasná podniková vize pomáhá přetvořit nabídku „zaměstnání“ v příležitost 

podílet se na naplnění určitého smyslu nebo snu – a to je mnohem přitažlivější.           

[9, s. 48 - 49]   

Vize slouží také jako určitý rozlišovací dokument, kdo je členem podniku a kdo ne. 

Podle svých základních hodnot si budeme vybírat nové zaměstnance, obchodní partnery 

i směry rozšiřování podnikatelských aktivit. Možná ze v průběhu jejího vytváření 

přijdeme o některé lidi, jejichž životní principy se neslučují s těmi, které si jako svůj 

základ definoval náš podnik. To je v pořádku. Nejde o to, aby všichni lidé v organizaci 

byli „stejní“, ale musí mít společné základní hodnoty a musí sdílet jednotný cíl, aby byli 
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ochotni řídit se stanovenými principy. Síla vize spočívá právě v tom, že je všem členům 

organizace společná. Společného cíle nedosáhneme s lidmi, kteří se neztotožňují 

se základními hodnotami podniku. [9, s. 56]  

Vize se musí promítat do všech oblastí života firmy - od výběru nových zaměstnanců 

přes nabídku produktů a služeb až po dlouhodobé směry rozšiřování podnikatelských 

aktivit. Zároveň je cenným vodítkem, které pomáhá usměrňovat veškerou komunikaci 

uvnitř firmy i vůči všem zájmovým skupinám: zákazníkům, obchodním partnerům, 

akcionářům, státní správě, místní komunitě apod. [9, s. 61]  

Společnosti, které se těší trvalému úspěchu, mají jasně vymezené základní hodnoty 

a základní smysl své existence, zůstávající beze změn, zatímco se jejich obchodní 

strategie a postupy neustále přizpůsobují měnícímu se světu. 

Dobrá podniková filosofie musí obsahovat tyto dva prvky:  

1. Firemní filosofie představuje to, za čím stojíme a proč existujeme. Tyto principy 

jsou neměnné. 

2. Představa budoucnosti znamená to, čím se chceme stát, čeho chceme dosáhnout, 

co hodláme vytvořit – tedy něco, co bude vyžadovat podstatné změny na cestě 

k dosažení cíle. [9, s. 50] 

Obr. 6: Podniková vize 

 

Zdroj: HORÁKOVÁ, STEJSKALOVÁ, ŠKAPOVÁ (s. 50) 

 

1.4 Cíle podniku 

Formulování cílů odvádí duševno od pohledu zpátky a od analýzy existujícího směrem 

k myšlení a chování orientovanému na budoucnost. Myšlení „v cílech“ upřesňuje příliš 

vágní vize. Cíle odpovídají na otázky: „Čeho chceme dosáhnout a do kdy? O jaký 
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konečný stav usilujeme? Kdy ho chceme dosáhnout? Jak měříme/ sledujeme dosažení 

cílů? Kdo je za dosažení cílů odpovědný? Jaké existují mezní podmínky?“ 

Cíle musí být formulovány s ohledem na neutrální řešení. Jeden cíl odpovídá na otázku 

„co chceme dokázat“, ale nemusí současně odpovídat na otázku „jak toho dosáhnout“. 

Cíle jsou v tomto smyslu také tvůrčím „spouštěčem“. Myšlení v cílech pomáhá lépe 

vidět a uplatnit priority, udělat to důležité z nutného. [14, s. 7]  

Konkrétní cíl do budoucnosti nám pomohou formulovat následující otázky: 

• Kde chceme být za deset (dvacet, třicet, padesát) let, jak bude firma vypadat? 

Čeho dosáhla? 

• Co si mají říkat naši zaměstnanci, zákazníci, konkurenti? 

• Když o nás vyjde článek v obchodním časopise, co v něm bude stát? [9, s. 54 - 55]   

 

1.5 Komunikace jako součást firemní kultury 

1.5.1 Systém komunikace ve firmě jako motivační činitel 

Kvalitní informovanost a komunikace je součástí úspěšného stylu vedení a tím také 

dobré firemní kultury. V rámci tohoto je žádoucí stanovit informační strategii. 

[6, s. 181]  

Součástí informační strategie jako základny pro komunikaci je i využívání možných 

firemních informačních médi a soustavné hodnocení jejich zaměření a účinnosti. 

Mezi nečastěji používaná informační média v personální činnosti patří: 

• Podnikový časopis a rozhlas 

• Nástěnky a informační panely 

• Informační oběžníky 

• Počítačová informační síť (firemní intranet) 

• Pracovní porady a informační aktivity 

• Přímý kontakt nadřízený – podřízený 

• Tématické workshopy 

• Ankety a dotazníky 

• Kvalifikační aktivity (školení, podnikové systémy vzdělávání) 

• Vyhodnocení výsledků hodnotících rozhovorů a vyjádření pracovníků k firmě 

• Schránky na náměty, připomínky a zlepšování 
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• Společenské firemní události (vyhlašování nejlepších pracovníků, hodnocení 

ročního období)  . [10, s. 182]   

Jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence konfliktů a vytváření zdravých pracovních 

vztahů je fungující systém komunikace. Jde o to, aby zaměstnanci byli přiměřeně a včas 

informováni o všem, co se jich nějakým způsobem dotýká či co by je mohlo 

v organizaci zajímat. Způsobů informování zaměstnanců existuje řada: podnikové 

noviny, podnikový rozhlas, počítačová síť, vývěsky, oběžníky, shromáždění 

zaměstnanců, pracovní porady, výroční zprávy, informování prostřednictvím 

bezprostředního nadřízeného nebo prostřednictvím odborů, návštěvy vyšších vedoucích 

pracovníků na pracovišti, u příležitosti společenských akcí atd. 

Na druhé straně by měli mít zaměstnanci možnost vyjadřovat se k záležitostem 

organizace a měli by o to být dokonce žádáni. Zaměstnanec může vedení své názory 

sdělovat prostřednictvím bezprostředního nadřízeného, prostřednictvím odborů, 

pravidelných schůzí a pracovních porad, prostřednictvím k tomu určených schránek, 

anket mezi zaměstnanci, osobně při návštěvních hodinách vedoucích pracovníků atd. 

Je nezbytně nutné, aby tato vertikální komunikace existovala a byla otevřená 

jak v sestupné, tak ve vzestupné linii. Utajování některých informací před zaměstnanci 

má za následek fámy a šuškandu, které mají zpravidla velmi negativní dopad 

na pracovní vztahy. Stejně tak nebezpečná je situace, kdy zaměstnanci mají omezenou 

možnost sdělovat své názory a kdy o jejich názory ani nikdo nestojí. 

Ke zdravé komunikaci v organizaci nestačí zajistit pouze vertikální komunikaci mezi 

zaměstnanci a vedením, ale je třeba věnovat pozornost i horizontální komunikaci mezi 

jednotlivými pracovníky, pracovními skupinami, úseky, organizačními jednotkami. 

Nejen že to přispívá ke vzájemné informovanosti o práci a jejích okolnostech 

či k přebírání zkušeností, ale přispívá to i k zlepšování sociálních vztahů v organizaci 

a zvyšování pocitu sounáležitosti s organizací. [11, s. 298 - 299]  

Součástí firemní kultury je jaké komunikace, se kterou souvisí vykání či tykání 

na pracovišti. Tykání a vykání aneb balancování nad propastí. Přestože vám dříve byli 

(a dosud stále jsou) někteří pracovníci sympatičtější než jiní, jako vedoucí musíte 

rozdělovat pozornost mezi zaměstnance rovným dílem. Soukromé vztahy musí 

při úkolování a hodnocení stranou – v této oblasti jsou zaměstnanci maximálně citliví 
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a nerovné zacházení v nich rychle vzbudí pocit nespravedlnosti, který se odrazí 

na snížení vaší autority na jejich pracovním úsilí.  

Přátelské prostředí v práci je rozhodně vítané, nicméně z hlediska ukotvení v sociálních 

vztazích lze jen doporučit, aby si každý našel přátele i mimo hranice svého pracoviště. 

[20, s. 20]  

 

1.5.2 Typy komunikace 

Tři typy komunikace 

1. Vertikální – má formu sestupnou a vzestupnou. V organizacích, kde převládá 

forma sestupná, je řízení postaveno na přikazování a chybí informace 

o problémech v provozu. Přijímány jsou pouze pozitivní zprávy. Kladným 

opakem je organizace participativní, kde vedení podněcuje komunikaci 

vzestupnou, posiluje zpětnou vazbu a tím operativně získává všechny důležité 

informace, přičemž širokou účastí na řízení vysoce motivuje pracovníky. 

2. Laterální (horizontální) mezi útvary na stejných úrovních. Dává prostor 

pro týmovou práci a umožňuje značnou pružnost a přizpůsobení ve srovnání 

s byrokratickými systémy, postavenými výlučně na vertikální komunikaci 

nadřízených s přímými podřízenými. 

3. Diagonální mezi pracovníky různých útvarů a různých úrovní je obvyklá 

v demokraticky řízených organizacích. Je podmíněna ještě větším liberalismem  

než komunikace laterální. Diagonální komunikace naráží na kastovní systém       

– výrazný odsup mezi níže a výše postavenými členy organizace. 

 

Obr. 7: Kanály komunikace 

 

Zdroj: BĚLOHLÁVEK (s. 239) 
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1.5.3 Etika ve vnitřní komunikaci firmy 

Úspěch firmy závisí do značné míry na tom, nakolik jsou její zaměstnanci informováni 

o hlavních záměrech, cílech a důležitých opatřeních. Každý zaměstnanec by měl vědět, 

jakým směrem se firma ubírá, jaký příspěvek k dosažení cíle jí svou prací poskytuje, 

jak se na celkových výsledcích podílí. Tato informovanost má vliv na jeho motivaci, 

na ochotu tvořivě se zapojit do plnění úkolů, na vědomí sounáležitosti s firmou 

a splnění jejích úkolů. Ovlivňuje také loajalitu zaměstnanců a působí na vytváření 

pozitivního sociálního klimatu na jednotlivých pracovištích i ve firmě jako celku. 

Zpětná vazba v komunikaci je velmi důležitá pro vytváření pozitivní pracovní 

atmosféry. [8, s. 156]  

Interní komunikace nejsou jenom nástroje – tedy všechno to, co lidé vidí, slyší 

nebo čtou, je to obousměrný proces předávání a přijímání informací a zpětných vazeb. 

[9, s. 135] 

Obr. 8: Interní komunikace 

 

Zdroj: HORÁKOVÁ, STEJSKALOVÁ, ŠKAPOVÁ (s. 135) 

 

1.6 Etická stránka chování firmy 

Mezi mimořádně důležité cesty utváření vlastní identity bezesporu paří i etická stránka 

chování firmy, jejích vlastníků a zaměstnanců. V každém případě je třeba se vyvarovat 

konfliktu se zákonem, nepravdivým a nepřesným či neúplným informacích, extrémním 

tvrzením a nespravedlivých srovnáním, poškozování profesionální i osobní pověsti 

konkurenčních podnikatelů i dalších osob, slibování nedosažitelných výsledků 

a charakteristik produktů.  

O etice je nezbytné hovořit nejen ve vztahu k vnějšímu okolí, ale i k vlastním 

zaměstnancům. Zde půjde o dodržování právních, bezpečnostních a hygienických 

předpisů, spravedlnost v odměňování a celkové dodržování slibů a závazků a mnohé 

další „drobnosti“, z nichž se skládá mozaika etické firmy. Přestože porušení těchto 
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základních etických zásad může krátkodobě přinést výhody, z dlouhodobějšího 

a dlouhodobého hlediska nikoli. Bohužel, v momentě, kdy na to podnikatel přijde, bývá 

již pozdě. Stále platí pravidlo, že nic se nezískává tak dlouho a neztrácí tak rychle 

jako dobrá pověst. [13, s. 165 - 166]   

 

1.6.1 Podniková etika 

Vedle vytváření právního rámce podnikatelské činnosti se stále častěji objevuje 

požadavek formování a prosazování podnikové etiky. 

Podniková etika zahrnuje všechny materiální a procesuální normy založené 

na dialogové formě dorozumění mezi lidmi, kteří jsou s podnikem spjati v jeden celek. 

Cílem je, aby princip zisku, přinášející konflikty, byl ve svých negativních důsledcích 

při řízení podniku maximálně omezen. [3, s. 525]  

Jde o takové skutečnosti, jakou jsou pravda, spravedlnost, objektivita, rovnost, 

individuální svoboda a společenská odpovědnost podniku vůči vlastním zaměstnancům 

i širokému společenskému okolí. Podniková etika se tak řadí k nezávislým prostředkům 

koordinace lidského jednání v ekonomické sféře. O podnikové etice lze však hovořit jen 

za určitých okolností: Podnik musí mít možnost volby, dostatečný prostor pro vlastní 

jednání, které není státem, trhem a konkurencí bezezbytku determinováno. 

V ekonomice mnoha zemí je podniková etika spojována s existencí a uplatňováním 

etických kodexů. Etické hodnoty se v různých oborech činnosti pochopitelně liší, avšak 

v zásadě jde o následující okruh otázek: 

• slušnost a věrnost zákonu, 

• bezpečnost a kvalita výrobků, 

• konflikty zájmů a jejich řešení, 

• uzavírání pracovních smluv, 

• bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, 

• poctivost v odbytových praktikách, 

• vztahy k dodavatelům, 

• vztahy k zákazníkům, 

• stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi, 

• úplatky při získávání informací a zakázek, 

• ochrana životního prostředí. 
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Podniková etika se tedy týká jednak vztahů uvnitř podniku, kde lez hovořit především 

o etice řízení a vztahů k vlastním zaměstnancům, jednak vztahů mimo podnik, 

které se týkají ostatních společenských subjektů. Podniková etika a podniková kultura 

jsou dva pojmy, jejichž obsah bývá často zaměňován. Podniková kultura zahrnuje 

společné hodnoty a normy, pravidla a standardy jednání a vzájemného kontaktu, 

jejichž cílem je pozitivně ovlivnit podnikové procesy. Podniková etika je však 

záležitostí vzniku těchto norem a charakteru, který je jim na počátku vtisknut. 

Z hlediska geneze je prvotní podniková etika, na jejích základech vyrůstá konkrétní 

podoba podnikové kultury. [3, s. 525 - 526]  

 

1.7 Etický kodex firmy 

Kodexem obecně rozumíme systematicky zpracovaný soubor norem a předpisů, 

které vymezují a upravují vztahy mezi členy určité komunity. Specifikem etických 

kodexů je jejich zadání, univerzalistický charakter. Vztahují se vždy na veškerou 

činnost člověka v dané situaci, vymezují obecný požadavek na jeho mravnost. Obecná 

teorie etiky je tedy logickým základem, ze kterého ve vlivem specializace v průběhu 

dějin konkretizovaly zásady etiky různých profesí. V některých případech byly 

zformulovány do podoby psaného kodexu. V rámci podnikatelské etiky se v průběhu 

XX. Století objevují vlastní etické kodexy i u jednotlivých podniků jako praktický prvek 

podnikové kultury.  

Podnikové etické kodexy jsou nejrozšířenějším nástrojem ovlivňování podnikové 

kultury zejména v USA. Již koncem čtyřicátých let zformuloval Robert Wood Johnson 

etický kodex podniku, který nazval Naše krédo a který firma Johnson & Johnson 

používá v praxi dodnes. Jasně v něm vymezil odpovědnosti, ke kterým se podnik 

přihlásil vůči různým skupinám společnosti v pořadí: spotřebitelské, spolupracovníci, 

veřejnost, akcionáři. Dále deklaroval klíčové etické hodnoty, v jejichž rámci hodlá 

realizovat své podnikatelské záměry. Johnson si uvědomil, že zvláště v krizových 

situacích je pro ty, kteří rozhodují, velmi důležité a efektivní mít v ruce jisté kriteriální 

vodítko, jasně formulované morální zásady, o které se lze opřít. Klíčové etické hodnoty 

podniku jsou nejobecnějším a základním morálním rámcem pro činnost firmy. Jsou 

však příliš obecné na to, aby mohly určovat řešení konkrétních etických problémů 
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a dilemat. Etický kodex poskytuje detailnější rozpracování, konkretizaci morálních 

zásad a jejich použití v podnikové praxi. [17, s. 59 - 60]  

Z hlediska vedení podniku může kodex pomoci: 

• Eliminovat nežádoucí praktiky, které způsobují pokles přízně zákazníků, 

zaměstnanců, investorů, veřejnosti atd. a které ve svém důsledku mohou vést 

k dlouhodobým ekonomickým ztrátám. 

• Objasnit politiku firmy v morálně problematických otázkách, jakými je například 

zacházení s důvěrnými informacemi, přijímání „pozornosti“ od jiných subjektů 

na trhu, atd. 

• Zjednodušit zavádění inovací, pomoci při restrukturalizaci, hledání nových 

partnerů atd. 

• Posílit vnitropodnikovou disciplínu, snížit potřebu donucovacích a restriktivních 

opatření pro odhalení neetického chování. 

• Zamezit nadřízeným zneužívat svého postavení vůči ostatním zaměstnancům 

• Být vodítkem pro všechny řídící články podniku při rozhodování. 

• Pozitivně motivovat všechny zaměstnance posílením jejich vědomí, že pracují 

v etickém prostředí s jasnými pravidly, která platí pro každého bez výjimky. 

[17, s. 60]  

 

Z hlediska podnikového managementu kodex pomáhá: 

• Řešit morální problémy a dilemata, které se vyskytují v práci podnikových 

manažerů. 

• Čelit neetickým požadavkům zákazníků, dodavatelů, ale i nadřízených 

a podřízených. 

• Obhajovat svá rozhodnutí jak uvnitř, tak vně podniku zjednodušit 

vnitropodnikovou komunikaci. 

• Zdůvodnit návrhy na disciplinární opatření při porušování etických zásad 

ze strany zaměstnanců. 

• Urychlit identifikaci problémových praktik a odhalení případných podvodů. 

[17,  s. 60 - 61] 
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Obr. 9: Obecné funkce kodexu etiky firmy 

 

Zdroj: PUTNOVÁ, SEKNIČKA (s. 76) 

 

1.7.1 Etický kodex 

Etický kodex je nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku 

a jednání všech jeho zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor 

konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace, a vymezují 

standard profesionálního jednání. [26] 

Etický kodex někdy též „morální kodex“ je dokument, který obsahuje základní pravidla 

žádoucích a očekávaných postojů a jednání zaměstnanců organizace. Plní funkci 

nástroje k tomu, aby byly dodržovány základní etické normy v jednání zaměstnanců, 

a to jak mezi sebou, mezi nadřízenými a podřízenými, tak i k zákazníkům i okolí. Jedná 

se tedy o to, aby zásady pravdy, spravedlnosti, slušnosti, rovnosti, objektivity 

a respektování důstojnosti jedince byly respektovány v mezilidských i pracovních 

vztazích. [7, s. 18]  

 

1.7.2 Účel etického kodexu  

Ustanovení etického kodexu slouží k prosazení etického chování a rozhodování, 

a pomáhá tak zlepšovat vnitřní i vnější prostředí subjektu. Podpisem nebo přihlášením 

se k etickému kodexu se jednotlivec či firma zavazuje k dodržování konkrétních 

pravidel a postupů. Kodex nemá právní platnosti, jeho porušení lze však řešit postihem 

v kodexu stanoveným (např. odraz v osobním hodnocení, negativní publicita firem, 

vyloučení z profesní asociace). Deklarované etické principy by měly být v organizaci 

sdílené a dobrovolně uznané. [26] 
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1.7.3 Typologie nástrojů etického řízení 

K cílevědomému prosazování etiky do podnikatelské praxe používáme především 

nástroje etického řízení, které tvoří základ etické infrastruktury podniku. Mezi nástroje 

institucionalizace etiky ve firmě patří jak tradiční nástroje, kde nejdůležitějším je kodex 

etiky, tak moderní, kde má značný význam etický a sociální audit.  

Tradiční nástroje podnikatelské etiky začaly být používány ve dvacátých letech 

20. století a jednalo se o první kodexy etiky. Většinou byly zaváděny jednodušší druhy 

kodexů – firemní kréda deklarace hodnot. V třicátých letech 20. století byly kodexy 

doplněny využitím etických vzorů a výcvikem zaměstnanců k etickému či obchodnímu 

jednání. K rozvoji tradičních nástrojů etického jednání dochází také po 2. světové válce, 

zejména v šedesátých letech 20. století, kdy jsou do praxe zaváděny první etické kodexy 

vycházející z teorie participujících skupin. Etické kodexy v současnosti reprezentují 

rozpracování základních etických hodnot a principů a dosud představují klíčový nástroj 

řízení. V současnosti je etický kodex jedním z nejběžnějších nástrojů implementace 

etických principů do podnikatelské praxe.  

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století byly v praxi využity první 

moderní nástroje etického řízení, mezi které dnes řadíme etický a sociální audit, etické 

výbory a úřad ombudsmana pro etiku. Tyto nové nástroje jsou v širším měřítku 

využívány především v USA, kde má nasazení těchto, ale i tradičních nástrojů 

dlouhodobou tradici. Velké firmy si tak mohou dovolit zavést úřad ombudsmana 

pro etiku či zaměstnance nebo vznik etického výboru, který je většinou složen 

z významných odborníků na podnikatelskou etiku. I některé evropské nadnárodní 

společnosti jdou tímto směrem: například BMW, Siemens, AEG apod. [16, s. 70 - 71]  

 

1.7.4 Důvody zavádění etického kodexu 

• Kodex vymezuje hranice žádoucího chování pro pracovníky firmy.  

• Jednoznačně vymezené zásady podporují manažerské řízení a usnadňují 

rozhodování zaměstnanců, především v nestandardních situacích. 

• Kodex se za určitých okolností může stát kritériem pro posuzování 

a porovnávání daných subjektů. 

• Deklarovaný závazek vyjádřený kodexem zvyšuje důvěryhodnost organizace. 

Konečným efektem je zkvalitňování interní komunikace, kvality vztahů 
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se zákazníky, obchodními partnery, nejrůznějšími zájmovými skupinami apod. 

[26] 

 

1.7.5 Zásady výstavby etického kodexu podniku 

Etický kodex podniku by měl být z metodologického hlediska sestavován podle 

určitých zásad, které zvyšují míru jeho efektivnosti. Zásady výstavby etického kodexu 

podniku: 

1. I v případě, že chybí detailně propracovaná politika firmy nebo precedentní 

případy, jako platné vodítko pro rozhodování slouží vždy deklarované hodnoty 

podniku. 

2. Etický kodex musí být vnitřně konzistentní a souviset s posláním, cíli, strategií 

a politikou podniku. Měl by obsahovat jasně formulované konkrétní priority, 

závazky a požadavky a srozumitelné vymezení etických rolí. 

3. Etický kodex musí být přiměřený. Nemůže zahrnovat vše, být příliš detailní, 

ani příliš obecný, vágní. Přiměřenost znamená i vyváženost práv a povinností, 

požadavků na chování zaměstnanců uvnitř i vně podniku. 

4. Etický kodex musí obsahovat mechanismus řešení konfliktů, jeho interpretaci 

a aplikaci. Ta by měla být jasná a snadná a pro podnik pokud možno 

nenákladná. 

5. Etický kodex by měl také poskytovat možnost ustanovení výjimek a to zejména 

pro důvody morálního charakteru (snížené požadavky na tělesně postižené, ženy 

v těhotenství, zohlednění alergiků atd.). [17, s. 61]  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Základní charakteristika společnosti Epcos s. r. o. 

2.1.1 Profil společnosti 

Společnost Epcos s. r. o. má právní formu společnost s ručením omezeným. Sídlo 

společnosti je ve městě Šumperk na severní Moravě, v olomouckém kraji patří 

k velkým a úspěšným firmám. 

Společnost Epcos s. r. o., významný výrobce feritových jader a teplotně závislých 

odporů (pozistorů), byla založena v roce 1999 a je součástí nadnárodní společnosti 

Epcos, A. G., se sídlem v Mnichově. Epcos jako nadnárodní společnost zaměstnává 

18 300 zaměstnanců na celém světě. V letech 2000 až 2006 proběhla relokace 

výrobních zařízení z Mnichova, Bordeaux a rakouského Deutschlandsbergu do nových 

hal postavených na okraji Šumperka na zelené louce. Výrobní proces se dělí do více 

výrobních fází – výroba granulátu, lisování, výpal, řezání, broušení, povlakování, 

naprašování, optická kontrola a balení. Ve výrobním programu je přibližně dva tisíce 

druhů feritů, přes tři tisíce druhů pozistorů, denní produkce dosahuje přes pět milionů 

kusů. Použití výrobků je široké, hlavně ve spotřebitelském a automobilovém průmyslu. 

Společnost je certifikována podle norem ISO 9001:2000, ISO TS 1 6949 EN 

a ISO 1 4001:1996.  

Tato firma vyrábí více než 40 000 výrobků, zahrnující oblast pasivních elektronických 

součástek, jejichž rozsah na trhu je jedinečný (specifický). Proto může svým 

zákazníkům nabídnout výrobky a řešení z jediného zdroje. Ať již jsou to součástky 

SAW, kondenzátory, keramické součástky nebo ferity – nabízí bezkonkurenční výkon 

pro elektronické aplikace. 

Společnost vyvíjí, vyrábí a obchoduje s elektronickými součástkami. Soustřeďuje 

se na rychle rostoucí trhy s technologií: na informační technologii, telekomunikaci, 

ale také na automobilovou, průmyslovou a spotřební elektroniku. 

 

2.1.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti Epcos s. r. o. je koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje, prodej, výroba a odbyt magneticky měkkých feritů a příslušenství, nakládání 

a likvidace odpadů vyjma nebezpečných. 
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2.1.3 Historie společnosti 

Společnost Epcos s. r. o.  je následníkem společnosti Siemens Matsushita Components, 

společného podniku, který byl založen v roce 1989 společnostmi Siemens a Matsushita. 

Od uvedení na burzu dne 15. října 1999 se obě dřívější mateřské společnosti staly 

důležitými akcionáři, každá společnost s vlastnictvím 12,5 % na základním kapitálu. 

Společnost Epcos s. r. o. byla uvedena na burzy ve Frankfurtu a v New Yorku 

dne 15. října 1999. Od března 2003 je Epcos s. r. o. jednou z největších společností 

v novém indexu TecDAX technologických akcií. 

 

1956        Počátek výroby feritů v Šumperku 

1992  Registrace 3. divize Prametu (magneticky měkké ferity) 

09/1999 Siemens Matsushita Components odkupuje 3. divizi Prametu  

10/1999 Zahájení působení Epcos s. r. o. 

10/1999 Zahájení výstavby nové haly  

10/2000 Zahájení produkce v nové hale 

09/2001 Ukončení transferu výroby z Mnichova do Šumperka 

05/2002 Stěhování zařízení z Bordeaux (Francie) do Šumperka 

10/2002 Dokončení transferu do Šumperka 

01/2003 Zahájení transferu výroby toroidů z Bordeaux do Šumperka 

06/2004 Ukončení transferu do Šumperka 

03/2005 Transfer výroby granulátu z Bordeaux do Šumperka 

04/2005 Transfer distribučního skladu z Langenbachu (Německo) do Šumperka 

2005  Transfer backendu pozistorů z Deutschlandsbergu do Šumperka 

12/2006 Certifikace ISO TS 16949:2002  

2007-2008 Dodatečný transfer frontendu pozistorů z Deutschlandsbergu 

2008  spojení s TDK 

 

2.1.4 TDK a Epcos s. r. o. 

Spojení Epcos s. r. o. a TDK: 

Společnost Epcos s. r. o. a TDK podepsaly dohodu o sloučení, jejímž cílem je spojení 

společnosti Epcos s. r. o. s japonským podnikem TDK, vyrábějícím elektronické 

komponenty. Díky tomuto komplexnímu partnerství vznikne jeden z nejvýznamnějších 
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podniků v oboru výroby elektronických komponentů. TDK je pro společnost 

Epcos s. r. o. vynikající partner, protože aktivity obou společností v oblasti komponent 

se ideálně doplňují. 

Dopad na společnost Epcos s. r. o. v Šumperku: 

Z pohledu závodu v Šumperku lze předpokládat pozitivní dopad. Atraktivní evropský 

trh v kombinaci se stále atraktivní lokalitou České republiky dává reálný předpoklad 

k dalšímu rozvoji závodu v Šumperku. Toto spojení je pro společnost výzvou k využití 

nových příležitostí, osvědčených metod a dosažení trvalého ekonomického růstu. Bude 

však záležet na každém zaměstnanci, zda tuto příležitost využije. 

Epcos s. r. o. získá spojením s TDK jako strategicky orientovaným a finančně silným 

partnerem na významu a vytvoří tak velmi solidní základnu budoucích úspěchů. 

 

Tab. 1: Srovnání partnerů TDK a Epcos s. r. o. 

Srovnání  partnerů TDK Epcos s. r. o. 

Rok vzniku 1935 1999 

Centrála Tokio, Japonsko Mnichov, Německo 

Zastoupení na burze Tokio, New York, Londýn Frankfurt 

Počet zaměstnanců 60 200 18 300 

Obrat 5 400 mil. EUR 1 440 mil. EUR 

Počet poboček 40 20 

Výrobky 

Kondenzátory, ferity, 

induktory, sensory, hlavy 

pevných disků, USB disky, 

datová média, displeje, HF 

komponenty, solární články  

Kondenzátory, ferity, 

induktory, sensory, 

keramické součástky, 

součástky s povrchovou 

akustickou vlnou 

 

2.2 Struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. 

Podle statistiky, prováděnou samotnou společností Epcos s. r. o. v Šumperku, 

zaměstnává podnik 779 zaměstnanců k datu k 30.10.2009, z toho 378 žen a 401 mužů. 

Celá společnost je rozdělena na dvě divize, první je PTC divize, která je zaměřena 

na výrobu pozistorů (keramických komponent) a druhá divize, zvaná MAG, se zabývá 

výrobou feritů a feritových příslušenství. Fotografie výrobků je možno nalézt 

v příloze 4. Na každé divizi pracují dělníci (D) a technicko hospodářští pracovníci 
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(THP), celkově pracuje na divizi PTC 329 zaměstnanců, na divizi MAG společnost 

zaměstnává 450 zaměstnanců. Pro přehlednost jsem vypracovala Graf 1, 

který poukazuje na současný stav počtu zaměstnanců rozdělených na divize PTC 

a MAG, a v nich na ženy a muže. 

 

Graf 1: Přehled počtu zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. podle divizí k 31.10.2009 
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Celkový počet zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. od roku 1998 do roku 2008 stále 

rostl, bylo to způsobeno především tím, že se do pobočky v Šumperku přestěhovala 

výroba pozistorů z Rakouska. Z tohoto důvodu musela společnost přijímat nové 

pracovníky a tím byl způsoben růst zaměstnanců za těchto deset let. Během roku 2009 

došlo však ke snížení počtu zaměstnanců. K datu 31.3.2008 pracovalo ve společnosti 

Epcos s. r. o. 1015 zaměstnanců, v současnosti je to 779 zaměstnanců. Během roku 

2008 a 2009 došlo ke snížení počtu o 236 zaměstnanců. Důvodem tohoto poklesu je 

hospodářská krize. Růst a následný pokles počtu zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. 

v Šumperku jsem zaznamenala do následujícího grafu. 

Společnost Epcos s. r. o. zaměstnává také osoby se změněnou pracovních schopností. 

Nezaměstnává však takový počet zaměstnanců, který stanovuje zákon, proto tuto 

skutečnost kompenzuje tím, že odebírá od společnosti Macte v. o. s., sídlící 

v Šumperku, drogistické zboží. Tato společnost zaměstnává právě osoby se změněnou 

pracovní schopností.   
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Graf  2: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. v letech 1999 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.1 Věková struktura 

Věkovou strukturu zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. jsem rozdělila do 10 skupin. 

Nejpočetnější je věková skupina od 36 do 40 let, kde pracuje 144 zaměstnanců, naopak 

nejméně početná je věková skupina do 18 let, do které se nezařazuje žádný 

ze zaměstnanců. 

 

Tab. 2: Věková struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. k 30.10.2009 

Počet zaměstnanců  
Věková skupina 

absolutní četnost relativní četnost 

pod 18 let 0 0,00 % 

18 - 20 let 1 0,10 % 

21 - 25 let 53 6,80 % 

26 - 30 let 116 14,90 % 

31 - 35 let 136 17,50 % 

36 - 40 let 144 18,50 % 

41 - 45 let 97 12,40 % 

46 - 50 let 94 12,10 % 

51 - 55 let 83 10,60 % 

nad 55 let 55 7,10 % 

Celkem 779 100,00 % 
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Graf 3: Věková struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. k 30.10.2009 
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Graf 4: Věková struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. podle divizí 

k 30.10.2009 
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2.2.2 Vzdělanostní struktura 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců se člení podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Společnost Epcos s. r. o. zaměstnává 64 zaměstnanců (8,20 %) se základním vzděláním, 

335 zaměstnanců (43,00 %) se středním odborným vzděláním, 236 zaměstnanců 

(30,30 %) se středoškolským vzděláním ukončené maturitní zkouškou, 37 zaměstnanců 

(4,80 %) z gymnázií a zbylých 107 zaměstnanců (13,70 %) má vystudovanou vysokou 

školu ukončenou minimálně bakalářskou zkouškou nebo si studium dodělává dálkově.  

 

Tab. 3: Vzdělanostní struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. k 31.10.2009 

Počet zaměstnanců 
Nejvyšší dosažené vzdělání 

absolutní četnost relativní četnost 

Základní 64 8,20 % 

Střední odborné 335 43,00 % 

Střední ukončené maturitní 

zkouškou 
236 30,30 % 

Gymnázium 37 4,80 % 

Vysoká škola 107 13,70 % 

Celkem 779 100,00 % 

 

Graf 5: Struktura zaměstnanců společnosti Epcos s. r. o. podle dosaženého vzdělání 

podle divizí k 31.10.2009 
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2.3 Personální oddělení 

2.3.1 Struktura zaměstnanců personálního oddělení 

 

Graf 6: Struktura zaměstnanců personálního oddělení společnosti Epcos s. r. o. 
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� ukončení pracovního poměru, 

� podílí se na rozvoji firemní kultury. 

Úkolem personálního oddělení je zabezpečit, aby na jednotlivých pracovních pozicích 

byli zaměstnanci s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi a dále rozvíjet jejich 

schopnosti podle požadavků a cílů společnosti. Dalším důležitým úkolem tohoto 

oddělení je zajistit motivované, loajální a způsobilé lidské zdroje schopné podávat 

odpovídající výkony a dále rozvíjet jejich schopnosti podle požadavků a cílů 

společnosti. Personální oddělení také vede seznamy zaměstnanců v pracovním poměru 

podle středisek s uvedením vzniku pracovního poměru. 

 

2.4 Firemní kultura společnosti Epcos s. r. o. 

Firemní kultura se ve firmách buduje desítky let a společnost Epcos s. r. o. je v tomto 

ohledu organizace velmi mladá. V současné době prochází firemní kultura 

ve společnosti Epcos s. r. o. vývojem.  

V rámci firemní kultury jsou v podniku dodržována psaná i nepsaná pravidla. 

Ve společnosti Epcos s. r. o. se jedná většinou o neformální (nepsaná) pravidla. 

Hlavním cílem personálního oddělení je tedy pracovat každý den na tom, aby byla 

nepsaná pravidla nejen vytvořena, ale hlavně také uznávána. Je nejen na vedoucích 

pracovnících, ale na všech zaměstnancích společnosti, jakou firemní kulturu 

se rozhodnou vytvořit, šířit, akceptovat a tolerovat. Co se týče psaných pravidel, 

společnost disponuje několika dokumenty, z nichž dokument Sociální program 

se k firemní kultuře vztahuje nejvíce. Sociálnímu programu a dalším dokumentům 

se věnuji v bodu Dokumenty vztahující se k organizační kultuře. 

Jedním z nepsaných pravidel společnosti je například: Potkají-li se zaměstnanci 

nebo návštěvy a hosté společnosti, hezky se na sebe usmějí, pozdraví se. Jedním 

z prvních pravidel je slušné chování. Zaměstnanci nejsou oprávněni k hrubosti v případě 

pracovního střetu nebo jiného názoru na věc. Je poukazováno na to,  že i závažné 

problémy se dají řešit s elegancí a glancem. 

Existuje mnoho pohledů, podle kterých můžeme kulturu firmy posuzovat. Rozhodla 

jsem se vybrat si tři oblasti, na které se zaměřím detailněji a poté vyhodnotím. Jedná 

se o prvky organizační kultury, průzkum v oblasti spokojenosti zaměstnanců a v oblasti 

interní komunikace. 
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2.5 Prvky organizační kultury společnosti Epcos s. r. o. 

2.5.1 Artefakty nemateriální povahy 

Hodnoty  

Klíčové hodnoty organizace bývají vyjádřeny v poslání či etickém kodexu. Poslání 

a etický kodex jsou prvky organizační kultury, které ve společnosti Epcos s. r. o. schází, 

a kterými se budu zabývat v bodu Etický kodex, kde vytvořím návrh etického kodexu 

konkrétně pro společnost Epcos s. r. o. Součástí práce bude také návrh, 

jakým způsobem bude etický kodex prezentován zaměstnancům a následně aplikován 

do praxe. 

Vize společnosti 

Vize společnosti vyjadřuje poslání firmy, její cíle a to, čeho chce dosáhnout. Velkým 

nedostatkem u společnosti Epcos s. r. o. je chybějící vize.  

Podle téměř všech autorů odborné literatury je důležité, aby podnik měl jasně 

stanovenou vizi. Zaměstnanci tak budou mít reálné cíle a budou motivováni  k realizaci 

vize. Pokud podnik vizi nemá, je to velký nedostatek. Vize firmy může být také 

užitečná pro firmu ve vztahu k veřejnosti, protože právě vize vyjádří jak chce být firma 

vnímána širší veřejností. 

Jedním z cílů mé diplomové práce bude tedy navrhnout možné vize, které by společnost 

Epcos s. r. o. mohla uplatňovat. Návrh konkrétních vizí obsahuje část návrhová. 

Jazyk 

Ve společnosti Epcos s. r. o. se mluví českým jazykem. Společnost považuje český 

jazyk za oficiální. Se zahraničím se komunikuje v anglickém, popřípadě v německém 

jazyce. Lze sem řadit také profesní slang, který používají dělníci ve výrobních halách 

(např. pro různé druhy výrobků). 

Logo 

Logo společnosti Epcos s. r. o. je modro černé barvy. Jedná se o pruhovaný prohnutý 

trojúhelník modré barvy. Pod trojúhelníkem je umístěn nápis EPCOS. Celé logo 

je na bílém podkladu. Je nedílnou součástí prezentace firmy. Logo je umístěno na hlavní 

budově firmy, uvnitř firmy a je vyobrazeno na podkladových materiálech (interní 

dokumenty, smlouvy, nabídky práce, webové stránky, vizitky, reklamní předměty 

a další). Vizuální styl loga působí moderně a je lehce zapamatovatelný. 
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Webové stránky 

Oficiální webové stránky společnosti Epcos s. r. o. se nachází na adrese 

www.epcos.com. V levém horním rohu je umístěno logo firmy. Celá webová prezentace 

firmy je laděna v barvách loga. Stránky obsahují kompletní profil firmy včetně 

prezentace výrobků. Webové stránky působí moderně a jsou přehledné. 

Zvyky, ceremoniály, rituály 

• Oslavy narozenin 

• Gratulace k životním jubileím 

V časopisu Zpravodaj mají své místo vyhrazené ti zaměstnanci, kteří oslavili 

významné životní jubileum. Těmto zaměstnancům je poblahopřáno v tomto 

časopise a také osobně. 

• Výjimečné gratulace  

V rámci výjimečné gratulace se jedná o poděkování konkrétnímu zaměstnanci 

za konkrétní čin, například vedení společnosti děkovalo zaměstnankyni 

za pohotové poskytnutí první pomoci na pracovišti. Do této skupiny se řadí 

i gratulace novomanželům. 

• Vánoční večírky – tzv. Vánoční Epcos párty 

• Odchody do důchodu 

• Zveřejnění a gratulace k dobrým výsledkům podnikového fotbalového týmu 

Preferované zájmy 

Společnost Epcos s. r. o. zajišťuje svým zaměstnancům sportovní vyžití ve formě 

různých turnajů a společenských akcí. Nedílnou součástí propagace společnosti je 

i podnikový fotbalový tým FC Epcos Šumperk.  

• Nohejbalový turnaj - mezi pravidelné turnaje patří nohejbalový turnaj pořádaný 

společnostmi Pramet a Epcos s. r. o., nazývaný „O pohár ředitele Prametu“.  

• „Buldogs Cup“ je turnaj ve futsalu v Šumperku, který je pravidelnou sportovní 

akcí konanou v letních měsících pořádanou společností Epcos s. r. o. 

• European Championship Epcos – jedná se o pravidelný a tradiční neformální 

turnaj ve fotbalu. 

• Mistrovství Evropy ve fotbalu společnosti Epcos – jedná se o pravidelný turnaj 

ve fotbalu, kterého se zástupci ze Šumperka účastnili poprvé v červnu roku 2008 

v Mnichově (Německo). 
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V rámci některých sportovních událostí jsou tyto dny věnované i rodinným 

příslušníkům, kdy jsou k dispozici dětské atrakce, skákací hrady, petanque, grilování 

a rožnění masových specialit. 

• Expedice – každoročně pořádá společnost Epcos s. r. o. poslední srpnový víkend 

relaxační pobyt v České republice pro své zaměstnance. 

 

2.5.2 Artefakty materiální povahy 

Architektura budov 

Budova společnosti Epcos s. r. o. byla dostavěna v roce 2000. Kanceláře i výrobní haly 

sídlí na zelené louce na okraji města Šumperk. Všechny budovy jsou sladěny do modro-

šedé barvy. Vedle hlavního vchodu je vyobrazeno velké logo společnosti. 

Výrobní plochu tvoří 20 217 m2, kanceláře tvoří 1 181 m2 a technická plocha je tvořena 

1 188 m2. Výrobní plocha se skládá ze 4 výrobních hal, jejichž rozměry jsou 7 052 m2, 

4 702 m2, 3 761 m2, 4 702 m2. 

Vybavení firem 

Interiéry společnosti jsou v modro.žlutých barvách. Jednotný vizuální styl je zakotven 

v mezinárodní směrnici, která nesmí být zveřejňována třetím stranám. 

Zařadila bych sem však tzv. INFO kanál, o kterém se budu zmiňovat v dotazníkovém 

šetření. Jedná se LCD televizi, která je umístěna ve vstupní hale poblíž recepce. Na této 

televizi se každý den vysílají různé informace týkající se samotné společnosti. 

Hlavní vybavení firmy tvoří především 68 lisů různých druhů (velkotonážní, rotační, 

ostatní), 18 pecí (14 komorových a 4 průběžné) a 8 brusných strojů. 

Oblečení zaměstnanců 

Ve společnosti Epcos s. r. o. je jednotný styl oblékání. Dělníci na divizi MAG i PTC 

mají tmavomodrá trička s logem EPCOS a mistři mají červená trička. Na divizi MAG 

nosí hlavní mistři, technicko-hospodářští pracovníci a ostatní osoby, které se pohybují 

ve výrobních halách modré pláště. Na divizi PTC nosí tito pracovníci a ostatní osoby 

bílé pláště. Pracovníci kontroly mají pláště zelené. 

Produkty vytvářené firmou  

Hlavními produkty společnosti Epcos s. r. o. jsou pasivní elektronické součástky včetně 

kondenzátorů, cívek, svitkových kondenzátorů, induktorů, keramických součástek, 

feritů, součástek s akustickou vlnou a termistorů a varistorů, které se používají 
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při zpracování elektrických signálů, při řízení napájecích zdrojů a ochraně elektrických 

obvodů. Fotografie produktů společnosti se nachází v příloze 4. 

Výroční zprávy 

Tato problematika je také obsahem mezinárodní směrnice, která nemůže být 

zveřejňována třetím stranám, proto nemám přístup k podrobných informacím týkající 

se výročních zpráv, prezentací, zápisů a layoutů různých listin. 

Časopisy 

Společnost Epcos s. r. o. má svůj vlastní časopis Zpravodaj, který vycházel každý 

měsíc, v současnosti je vydáván dvakrát za rok. První číslo Zpravodaje bylo vydáno 

v lednu roku 2008. Obsah časopisu Zpravodaj tvoří několik rubrik. První rubrikou 

časopisu je „Na slovíčko s...“, která je tvořena rozhovory s různými osobami 

společnosti (např. rozhovor s generálním ředitelem). Druhou rubrikou je oddíl „Naše 

čísla“, ve kterém jsou zobrazeny ekonomické výsledky společnosti. Třetí rubrikou je 

“Technologické okénko MAG a PTC“, která zasvěcuje zaměstnance do výroby feritů 

a pozistorů. V každém čísle časopisu se představuje jeden výrobek každé divize. 

Zaměstnanci se tak dozví, kde všude mohou tento výrobek najít a k čemu produkty 

slouží. Zaměstnanci se v této rubrice dočtou i o novinkách z výroby. Dalšími rubrikami 

jsou „O čem se mluví“, „Bleskovky“. Rubrika „Listárna“ zveřejňuje odpovědi na dotazy 

zaměstnanců. Další rubrikou je „Co je to...?“, která je zaměřena na problematiku 

zlepšování procesů a jakosti. Závěr časopisu Zpravodaj tvoří rubrika „Kultura a sport“.  

Cílem časopisu Zpravodaj je přinést zaměstnancům nejdůležitější informace z různých 

oblastí společnosti Epcos s. r. o. Jednotlivé rubriky přináší zaměstnancům přehled 

o tom, jakým způsobem se utváří okolí, kterého jsou součástí. Vedení společnosti 

Epcos s. r. o. dává zaměstnancům příležitost vyjádřit se, o co mají zájem, o čem by 

se rádi dočetli. Zároveň mají možnost poskytnout vlastní příspěvky. 

Myslím si, že firemní časopis je poutavý a mezi zaměstnanci je oblíben. Na základě  

rozhovoru s personalistkou jsem stanovila hypotézu, kterou budu ověřovat mezi 

zaměstnanci.  

Hypotéza 1: Firemní časopis je mezi zaměstnanci oblíben. 
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Propagační materiály  

Společnost Epcos s. r. o. propagační materiály téměř nevyužívá. Pro vlastní potřeby 

využívá firemní propisky, pexeso, stojánek na mobil a kšiltovky. Celkovou propagaci 

obstarává personální oddělení v Mnichově.  

 

2.6 Zhodnocení prvků organizační kultury 

Hodnoty, vize 

Právě hodnoty společnosti a vize jsou prvky, které v současné době nepřispívají 

společnosti Epcos s. r. o. k posilování firemní kultury. Společnost postrádá vizi. Některé 

hodnoty jsou známy, ale díky tomu, že nejsou stanoveny v žádném dokumentu, jsou 

zaměstnancům hodně vzdálené, nebo zcela neznámé. Výstupem práce bude návrh 

etického kodexu i návrh vize společnosti. 

Jazyk 

Společnost považuje český jazyk za oficiální. Dle mého názoru se nejedná o oficiální 

jazyk, jelikož podnik tuto skutečnost nemá stanovenou v žádném dokumentu. Tento 

nedostatek by mohl být vyřešen prostřednictvím Kolektivní smlouvy, kde by byla tato 

skutečnost zakotvena. 

Zvyky, ceremoniály a rituály, preferované zájmy 

Součástí diplomové práce je také průzkum v oblasti interní komunikace. V rámci tohoto 

průzkumu jsem do dotazníku vložila pět doplňujících otázek, které se týkaly firemních 

akcí společnosti Epcos s. r. o a firemního časopisu. Tři otázky jsou zaměřeny na firemní 

akce a zbylé dvě na firemní časopis. Otázky jsem vložila z toho důvodu, abych mohla 

situaci objektivně posoudit. 

Výsledná data lze hodnotit pozitivně. První otázka: „Navštěvujete firemní akce?“ Sedm 

z patnácti respondentů navštěvuje firemní akce pravidelně, sedm dalších akce 

navštěvuje příležitostně. Pouze jeden člověk z patnácti nenavštěvuje firemní akce. 

Druhá otázka se týkala spokojenosti s množstvím pořádaných akcí. „Pořádá podnik dle 

Vašeho názoru dostatek firemních akcí?“ Třináct respondentů z patnácti si myslí, 

že společnost pořádá dostatek firemních akcí. Třetí otázka: “Líbí se Vám firemní akce, 

které společnost Epcos s. r. o. pořádá?“ Šesti respondentům se líbí všechny akce, 

které společnost pořádá, zbylým devíti respondentům se líbí jen některé akce. Negativní 

odpověď nebyla zaznamenána ani v jednom případě. 
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Logo 

Logo firmy je voleno velmi dobře. Je jednoduché a díky tomu lehce zapamatovatelné. 

Jediným nedostatkem je, že firma neprezentuje význam loga. Logo o velkých 

rozměrech je umístěno na  hlavní budově, která je situována u frekventované silnice. 

Myslím si, že toto logo se vrylo mnoha lidem do paměti a až v budoucnu tento symbol 

uvidí, budou vědět, že patří právě společnosti Epcos s. r. o. Výhodou by určitě bylo, 

kdyby tito lidé věděli, co logo symbolizuje. Vhodné by bylo prezentovat jej 

i zaměstnancům. 

Webové stránky 

Jedním z opatření, které bych společnosti Epcos s. r. o. navrhla, jsou vlastní webové 

stránky, jelikož existuje jen webová stránka www.epcos.com, kde jsou informace 

o společnosti uvedeny pouze v anglické nebo německém jazyce. Uvědomuji si, 

že anglický jazyk je v dnešní době samozřejmostí, ale zohledňovala bych také ostatní, 

jelikož ne všichni disponují jazykovými dovednostmi a navíc pro některé profese není 

jazyk potřebný. Dalším důvodem je i skutečnost, že sama společnost považuje český 

jazyk za oficiální. 

Společnost by měla vytvořit webové stránky v českém jazyce, kde by byly uvedeny 

veškeré informace o společnosti, zejména kontakty, informace o jejím vzniku, historii, 

jednotlivých divizích, o výrobcích a nedílnou součástí by bylo i zveřejňování nabídek 

práce. Myslím si, že vytvoření webové prezentace by nebylo ani příliš nákladné, zvláště 

pro společnost na světové úrovni jako je Epcos s. r. o. 

Časopis 

Existenci časopisu ve firmě hodnotím jako velké pozitivum. Tento prvek přispívá dle 

mého názoru k posílení firemní kultury. Myslím si také, že je to výborný prostředek 

jak komunikovat se svými zaměstnanci. Prostřednictvím časopisu může společnost 

informovat své zaměstnance o změnách. V tomto prvku vidím především pozitiva: 
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Tab. 4: Přínosy a nedostatky firemního časopisu Zpravodaj 

Pozitiva Negativa 

Informuje zaměstnance o změnách 
Nezveřejňuje výsledky průzkumů/ 

dotazníků 

Informuje zaměstnance o seminářích, 

poradách, plánovaných akcích 

Mohl by být vytvářen zábavnější formou 

– aby upoutal širší okruh zaměstnanců 

Blahopřeje zaměstnancům k narozeninám 

a jiným jubileím 
 

Seznamuje zaměstnance blíže s produkty, 

které vyrábí 
 

Rozhovory se zaměstnanci  

Fotografie s proběhlých akcí  

 

Výsledkem velké převahy pozitiv je skutečnost, že časopis Zpravodaj přispívá 

výrazným způsobem k posilování firemní kultury. 

Výroba časopisu je realizována samotnou společností a časopis na mě působí 

profesionálním dojmem. Časopis je barevný a poutavý. Tvůrci zvolili dobrý obal, 

grafiku i celkový obsah. Společnost tak v rámci posilování firemní kultury může využít 

firemní časopis k tomu, aby svým zaměstnancům ukázala jaké hodnoty jsou 

pro ni důležité. 

O tom, že je časopis poutavý a zaměstnance zajímá svědčí i dvě průzkumové otázky. 

V rámci dotazníkového šetření zaměřeného na komunikaci jsem do dotazníku vložila 

doplňující otázky, které se již komunikace netýkali. Cílem bylo zjistit, zda se můj názor 

shoduje, nebo alespoň blíží pohledu zaměstnanců. Výsledkem je potvrzení mé hypotézy 

o firemním časopise.  

Hypotéza 1: Firemní časopis je poutavý a zaměstnance zajímá. 

Skutečnost: Firemní časopis se líbí 14ti respondentům z 15ti dotázaných. 

10 respondentů čte časopis pravidelně a zbylých 5 čte časopis nepravidelně. Nevyskytla 

se jediná odpověď: Firemní časopis nečtu. 

Výsledek: Hypotéza potvrzena. 

Velký nedostatek spatřuji však ve frekvenci vydávání firemního časopisu, proto bude 

návrhová část obsahovat opatření na změny u firemního časopisu. 
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2.7 Dokumenty vztahující se k organizační kultuře 

• Motivační program 

Motivační program je dokument,  který zpracovává personální oddělení na základě 

výsledků průzkumu spokojenosti a informací od vedoucích pracovníků plynoucích 

z hodnotících rozhovorů. Jedná se o souhrn opatření, která vzešla na základě průzkumu 

spokojenosti. Cílem je minimalizovat příčiny nespokojenosti a zajistit motivující 

pracovní prostředí. Motivační program je předložen ke schválení generálnímu řediteli. 

Plnění jednotlivých opatření je čtvrtletně  vyhodnocováno, případně jsou opatření dle 

potřeb organizace doplňována a aktualizována. 

• Sociální program 

Sociální program společnosti Epcos s. r. o. přispívá k utváření klidného sociálního 

klimatu ve společnosti a k větší seberealizaci zaměstnanců. Garantuje poskytování 

sociálních výhod a služeb. Kromě tradičních oblastí firemní sociální politiky obsahuje 

též nadstandardní sociální výhody. Zahrnuje následujících 13 oblastí: 

1) Pojistný program: Cílem pojistného programu je pravidelně přispívat 

zaměstnancům a umožnit jim využívat výhody penzijního a životního pojištění. 

2) Závodní stravování: V rámci závodního stravování je umožněno zaměstnancům 

využívat určité výhody (zaměstnavatel poskytuje dotace na jedno jídlo denně) 

závodního stravování a tato činnost je zkvalitněna tím, že jsou zde uplatňovány pravidla 

zdravé výživy. 

3) Zdravotní péče: Zaměstnavatel zajišťuje, jak vstupní lékařské prohlídky, 

tak zajišťuje a plně hradí preventivní lékařské prohlídky jednou ročně. 

4) Bytová problematika: Cílem je pomoci zaměstnancům řešit otázku bydlení, 

tím stabilizovat pracovní kolektiv. Jedná se o poskytování návratných bezúročných 

půjček na bydlení nebo dotace. 

5) Pracovní výročí: V této části jsou vymezeny odměny, které zaměstnanci získají 

za práci pro společnosti (po 15, 25 letech).  

6) Sociální výpomoc: Společnost Epcos s. r. o. poskytuje výpomoc při mimořádných 

událostech a tíživých životních situacích (bezúročná půjčka do výše 10 000 Kč). 

7) Dárcovství krve: Dárcovství krve je oceňováno jako humánní čin peněžitou 

odměnou. 
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8) Kulturní, společenské a sportovní akce: V této oblasti umožňuje společnost 

zaměstnancům kulturní vyžití, pomoc při zajišťování prostor pro setkání 

spolupracovníků, při významných životních jubileích nebo společenských akcí. 

9) Rekreace: Všechny děti zaměstnanců, které navštěvují základní školu mají nárok 

na příspěvek na týdenní jazykový pobyt. 

10) Výchova a vzdělávání: Společnost Epcos s. r. o. umožňuje svým zaměstnancům 

zvyšovat odbornost (studium, školení, rekvalifikace). 

11) Zabezpečení v nezaměstnanosti: Cílem je pomoci propuštěným zaměstnancům 

ve složité osobní situaci. Společnost umožňuje zaměstnanci odklad finančních 

pohledávek po dobu, kterou bude veden úřadem práce v evidenci uchazečů 

o zaměstnávání, nejdéle však po dobu 12 měsíců. 

12) Ostatní sociální služby: Zaměstnavatel se snaží vycházet vstříc zaměstnancům 

v oblasti právní pomoci. 

13) Zlepšovatelské hnutí: Zlepšovatelské hnutí zvyšuje angažovanost zaměstnanců 

společnosti. Systém podávání, posouzení, schválení, realizace a využití zlepšovacích 

návrhů je předepsán organizační směrnicí. 

• Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva se zabývá oblastí mzdovou, pracovně-právní, pracovní dobou, 

dovolenou a pracovním volnem. Je zde zahrnuta také bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, personální záležitosti a základní ustanovení, která řeší práva na informace, 

diskriminaci, odbory a další. 

• Pracovní řád 

Pracovní řád společnosti Epcos s. r. o. vymezuje pracovní poměr a s ním související 

vznik, pracovní smlouvu, jmenování a skončení pracovního poměru. Obsahem 

pracovního řádu je také charakteristika výkonu vedlejší výdělečné činnosti, pracovní 

kázeň (práva a povinnosti zaměstnanců, porušení pracovní kázně) a pracovní dobu. 

Pracovní řád řeší dále bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovní podmínky žen 

a mladistvých. 

 

2.8 Etický kodex 

Klíčové organizační hodnoty bývají vyjádřeny v etickém kodexu organizace, 

na který se budu v diplomové práci zaměřovat. Podle mého názoru je velice důležité mít 
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v každé organizaci vypracovaný etický kodex, který obsahuje konkrétní pravidla, 

která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního 

jednání. Jde o to, aby chování zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. 

Podepsáním tohoto dokumentu se pak zaměstnanec zavazuje chovat se daným 

způsobem a dodržovat konkrétní zásady a pravidla. Etický kodex nemá právní platnost, 

slouží jen samotné organizaci. Porušením etického kodexu nemůže být zaměstnanec 

právně postižen. Za jeho nedodržení však může být potrestán dle pravidel, 

které vymezuje právě tento dokument.  

Společnost Epcos s. r. o. v současné době prochází vývojem organizační kultury. 

Doposud v této společnosti nebyli zaměstnanci, kteří by se  zabývali firemní kulturou. 

V posledních pěti letech se však situace změnila. Touto problematikou se již společnost 

zabývá a na personálním oddělení existují pracovní pozice, které jsou zaměřeny 

na řešení firemní kultury a na zpracování dokumentů a jiných podkladů nutných 

pro správné fungování organizační kultury. Samotným etickým kodexem 

však společnost Epcos s. r. o. nedisponuje.  

 

2.9 Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

V době, kdy měl být dotazník spokojenosti předložen zaměstnancům společnosti 

Epcos s. r. o. jsem se dozvěděla, že společnost již před dvěma měsíci začala provádět 

průzkum týkající se spokojenosti zaměstnanců. Po porovnání mého dotazníku 

s průzkumem společnosti jsem došla k závěru, že některé otázky se shodují, 

proto by bylo zbytečné předkládat zaměstnancům znovu stejné otázky. Se svolením 

personalistky společnosti Epcos s. r. o. jsem proto využila ke zhodnocení spokojenosti 

zaměstnanců některé otázky z průzkumu společnosti. Otázky, které jsem použila 

pro diplomovou práci jsou v příloze 5. Pro porovnání jsem do přílohy 7 přiložila 

průzkum spokojenosti společnosti Epcos s. r. o. Na základě podkladů společnosti 

Epcos s. r. o. jsem provedla vyhodnocení mnou vybraných otázek. 

Hlavním důvodem sestavení dotazníku bylo zjistit spokojenost zaměstnanců 

ve společnosti Epcos s. r. o., která velkou měrou přispívá k posilování firemní kultury. 

Cílem dotazníku bylo odhalit nedostatky, se kterými jsou zaměstnanci nespokojeni. 

Druhým důvodem zkoumání spokojenosti a následně úrovně komunikace ve firmě bylo 

ověření hypotéz, které jsem stanovila na základě rozhovoru s personalistkami 
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společnosti. Prostřednictvím dotazníkového šetření budu zjišťovat, zda byly moje 

předpoklady správné. Hypotézy vztahující se k dotazníkovému šetření zjišťující 

spokojenost zaměstnanců ve firmě: 

• Hypotéza 2: Zaměstnanci jsou spokojeni se svým  přímým nadřízeným. 

• Hypotéza 3: Zaměstnanci nemají možnost osobního rozvoje. 

• Hypotéza 4: Zaměstnanci jsou s ročními pohovory spokojeni, protože mohou 

otevřeně sdělit své názory. 

• Hypotéza 5: Zaměstnanci jsou ve společnosti Epcos s. r. o. celkově spokojeni. 

 

2.9.1 Technika zkoumání 

Spokojenost zaměstnanců ve společnosti Epcos s. r. o. byla zjišťována prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Otázky, které byly vyhodnocovány se nachází v příloze 5. 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců byl prováděn začátkem měsíce ledna 2010. 

Dotazník byl osobně předložen zaměstnancům společně s vysvětlením jak dotazník 

vyplnit. Dotazník byl anonymní. Zaměstnanci vhazovali vyplněné dotazníky do krabic, 

které byli umístěny v prostoru u recepce po dobu jednoho týdne. 

 

2.9.2 Zkoumaný objekt 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření byla celá společnost Epcos s. r. o. v Šumperku 

(divize MAG i PTC). Dotazník byl předložen 785 zaměstnancům, jednalo 

se jak o dělníky, tak technicko-hospodářské pracovníky. Nezúčastnilo se personální 

oddělení a oddělení Produkt Design. Z celkového počtu 785 rozdaných dotazníků 

se během necelých dvou měsíců vrátilo 396 vyplněných dotazníků, tzn. vrátilo 

se 50,4 % rozdaných dotazníků.  

Podle otázky č. 1 vím, že odpovídalo 178 mužů a 215 žen a vrátily se 3 dotazníky, 

kde nebylo uvedeno pohlaví respondenta, tzn. z celkové počtu vrácených dotazníků 

tvořilo 45 % respondentů muže a 55 % žen. Protože dotazníky bez uvedeného pohlaví 

netvořily ani jedno procento, výsledky jsem zaokrouhlila. 
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2.9.3 Výsledky dotazníkového šetření 

1. Spokojenost zaměstnanců 

 

Graf  7: Spokojenost zaměstnanců 
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Pro zhodnocení spokojenosti jsem vybrala jedenáct prvků (výše uvedené), 

které charakterizují firemní kulturu a zároveň se vztahují ke společnosti Epcos s. r. o. 

Nejlépe hodnocen byl firemní časopis Zpravodaj. I dle mého názoru je časopis 

zpracováván velice kvalitně – působí poutavě a obsahuje zajímavé články. Firemní 

časopis je jedním z prvků, které tvoří firemní kulturu, proto je velice pozitivní, že je 

u zaměstnanců oblíben. Firma tak může prostřednictvím časopisu sdělovat 
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zaměstnancům důležité informace a bude mít tak velkou jistotu, že se o nich pracovníci 

dozví.  

Na druhém místě se umístily vzájemné vztahy s kolegy – je to faktor, který dle mě 

přispívá hodně k celkové spokojenosti ve firmě. Dobré vztahy se spolupracovníky jsou 

podstatné pro vytvoření kvalitního pracovní prostředí. Třetí místo obsadila spokojenost 

s nástěnkami. Čtvrté a páté místo obsadila spojenost s nadřízeným a s jeho přístupem 

k zaměstnancům. Převážně pozitivně hodnocena byla i otázka šestá, kde se respondenti 

vyjádřili k týmové práci. Většina z nich je spokojena s týmovou prací. 

Vyrovnané odpovědi spokojenosti či nespokojenosti se týkaly INFO kanálu, porad, 

vedení firmy a spolupráce s jinými středisky. Nejhůře dopadla spokojenost s oceněním 

práce. Naprostá většina zaměstnanců je nespokojena s tím, jak jsou hodnoceni 

za vykonanou práci. 

Hypotéza 2: Zaměstnanci jsou spokojeni se svým  přímým nadřízeným. 

Skutečnost: 73 % zaměstnanců je spokojeno se svými nadřízeným. 

Výsledek: Hypotéza potvrzena.  

 

Tab. 5: Pořadí hodnocených bodů od největší spokojenosti po nejmenší spokojenost 

Spokojenost Nespokojenost 

Pořadí Hodnocené body relativní 

četnost 

absolutní 

četnost 

relativní 

četnost 

absolutní 

četnost 

1. Časopis 79% 312 21% 84 

2. vztahy s kolegy 77% 305 23% 91 

3. Nástěnky 74% 293 26% 103 

4. přímý nadřízený 73% 289 27% 107 

5. přístup nadřízeného 69% 274 31% 122 

6. týmová práce 68% 270 32% 126 

7. INFO kanál 59% 234 41% 162 

8. Porady 56% 222 44% 174 

9. vedení firmy 53% 208 47% 188 

10. spolupráce s jinými středisky 48% 191 52% 205 

11. ocenění práce 26% 102 74% 294 
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2. Osobní rozvoj  

 

Tab. 6: Příležitosti pro osobní rozvoj 

 

 

 

 

 

Hypotéza 3: Zaměstnanci nemají možnost osobního rozvoje. 

Skutečnost: Většina zaměstnanců je nespokojena s možnostmi dále se osobně rozvíjet. 

Výsledek: Hypotéza potvrzena.  

 

3. Roční pohovory 

 

Tab. 7: Hodnocení ročních pohovorů se svými nadřízenými 

 relativní četnost absolutní četnost 

prospěšné 42% 165 

zbytečné 58% 231 

 

Hypotéza 4: Zaměstnanci jsou s ročními pohovory spokojeni, protože mohou otevřeně 

sdělit své názory. 

Skutečnost: Nadpoloviční většina zaměstnanců hodnotí roční pohovory za zbytečné. 

Výsledek: Hypotéza nepotvrzena. 

 

4. Zaškolení 

 

Tab. 8: Zaškolení na pracovní pozici 

 relativní četnost absolutní četnost 

dostatečné 81% 320 

nedostatečné 19% 76 

 

Skutečnost: Téměř všichni zaměstnanci jsou spokojeni se zaškolením, které souvisí 

s jejich pracovní pozicí. 

 

 relativní četnost absolutní četnost 

Spokojen/a 36% 142 

nespokojen/a 43% 170 

nemám potřebu se rozvíjet 21% 84 
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5. Možnost dalšího vzdělávání 

 

Tab. 9: Příležitosti pro další vzdělávání 

 relativní četnost absolutní četnost 

dostatečné 56% 220 

nedostatečné 44% 176 

 

Skutečnost: Přibližně polovina respondentů je spokojena s možnostmi dále se vzdělávat. 

 

6. Motivační program 

 

Tab. 10: Motivační program společnosti Epcos s. r. o. 

 Relativní četnost absolutní četnost 

Znám, četl/a jsem jeho obsah 38% 149 

Vím, že existuje, ale neznám ho. 44% 175 

Neznám vůbec. 16% 62 

Nezajímá mě. 2% 10 

 

Skutečnost: Téměř všichni zaměstnanci mají povědomí o Motivačním programu 

společnosti. Polovina z nich však nezná jeho obsah. 

 

7. Celková spokojenost ve firmě 

 

Tab. 11: Celková spokojenost zaměstnanců ve společnosti Epcos s. r. o. 

 relativní četnost absolutní četnost 

zcela spokojen/a 8% 31 

spíše spokojen/a 62% 244 

spíše nespokojen/a 28% 110 

zcela nespokojen/a 2% 11 

 

Hypotéza 5: Zaměstnanci jsou ve společnosti Epcos s. r. o. celkově spokojeni. 

Skutečnost: Převážná většina dotázaných je ve společnosti Epcos s. r. o. spíše 

spokojena. Možnost zcela spokojen/a pokrylo nepatrné procento dotázaných. 

Avšak celková spokojenost výrazně převažuje nad celkovou nespokojeností. 

Výsledek: Hypotéza potvrzena. 
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8. Hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti (otevřená otázka) 

 

Tab. 12: Důvody spokojenosti a nespokojenosti zaměstnanců 

Pozitiva Negativa 

Rozmanitost práce 
Komunikace s vedoucími – arogantní chování, 

neodpovídání na pozdrav, povýšenost 

Pravidelnost mzdy Finanční ohodnocení – nemožnost postupu 

Kolektiv Stravování – rozmanitost, kvalita 

Náplň práce 
Nespravedlivý přístup k dělníkům (role osobních 

vazeb) 

 Zbytečná administrativa 

 Systém dovolených v letních měsících 

 Neschopnost odborů cokoli prosadit 

 Zhoršující se atmosféra na pracovišti 

 Služba na recepci 

 

 

2.9.4 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti 

V rámci druhé otázky dotazníku jsem zkoumala spokojenost  u jedenácti různých 

činností. Z celkových jedenácti otázek převažovala spokojenost u šesti otázek. Další 

čtyři otázky byly poměrně vyrovnané a u zbylé jedné otázky převažovala 

nespokojenost. Jednalo se o ocenění práce. S tímto problémem souvisí také otázka, 

kde zaměstnanci mohli uvést volně důvody nespokojenosti – často byla uváděna 

nespokojenost s finančním ohodnocením a i s možností kariérního růstu. 
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Tab. 13: Shrnutí výsledků dotazníkového šetření zaměřené na spokojenost zaměstnanců 

Nespokojenost  
Spokojenost 

Negativa Závažné nedostatky 

Firemní časopis INFO kanál Ocenění práce 

Vztahy s kolegy Porady Roční pohovory 

Přístup nadřízeného Vedení firmy  

Přímý nadřízený 
Spolupráce s jinými 

středisky 
 

Týmová práce Příležitosti pro osobní rozvoj  

Zaškolení Možnost dalšího vzdělávání  

Motivační program   

Celková spokojenost ve firmě   

Nástěnky   

 

Výsledkem dotazníkového šetření týkající se spokojenosti zaměstnanců vyšlo velice 

vyrovnaně. Dle mého názoru jsou zaměstnanci celkově spíše spokojeni. Pokud bych 

přiřadila procento celkové spokojenosti všech zaměstnanců bylo by to 60 – 70 %. Našlo 

se hodně nedostatků, ale také hodně pozitivně hodnocených věcí. Myslím si, že skupina, 

kterou tvoří právě pozitivně hodnocené věci, obsahuje důležitější prky, které jsou 

součástí firemní kultury. Prvky, které obsahuje skupina nedostatků jsou pro chod firmy 

velice důležité, ale neovlivňují firemní kulturu tak, jako první skupina. Nicméně tyto 

nedostatky nelze opomenout, firma se na ně bude muset do budoucna hodně zaměřit. 

Jelikož k tomu, aby byla firma ještě více úspěšná nestačí 60% spokojenost. Návrhy 

jak nedostatky odstranit obsahuje návrhová část. 

 

2.10 Dotazník zaměřený na komunikaci 

Firemní komunikace je velmi obsáhlá oblast. Může se jednat o komunikaci 

se zákazníky, s veřejností, se zaměstnanci a dalšími institucemi na trhu. Cílem je 

zaměřit se na komunikaci interní, tzn. na komunikaci mezi firmou a zaměstnanci. 

Pro zjištění současného stavu jsem vytvořila dotazník, který je zaměřen na komunikaci 

jak na vertikální, tak také na horizontální úrovni ve společnosti Epcos s. r. o.  

Před tím, než byl dotazník sestaven, jsem opět určila hypotézy, které budou 

prostřednictvím dotazníkového šetření ověřovány:  
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• Hypotéza 5: Zaměstnanci  jsou ve společnosti Epcos s. r. o.  celkově spokojeni. 

• Hypotéza 6: Společnost nabízí zaměstnancům dostatek prostředků, pomocí 

kterých mohou sdělovat své názory na různé situace ve firmě, ale ti je 

nevyužívají. 

• Hypotéza 7: Společnost neklade důraz na pravidelné porady. 

 

2.10.1 Technika zkoumání 

Pro zjištění úrovně interní komunikace jsem využila formu dotazníku, který byl 

respondentům rozeslán elektronickou cestou. Dotazník je přiložen v příloze 6. Tato 

forma zjištění úrovně interní komunikace byla vybrána, protože se jedná o časově 

nenáročnou metodu a umožňuje jednoduché zpracování a následné vyhodnocení. Druhý 

důvod byl ten, že zaměstnanci společnosti Epcos s. r. o. jsou na tento typ metody 

průzkumu zvyklí a znají již postupy, proto je tato forma i pro ně lepší a známou 

variantou. Dotazník byl rozeslán elektronicky i z toho důvodu, že na obcházení 

zaměstnanců mi nebyl poskytnut prostor. Vyplněné dotazníky posílali jednotliví 

zaměstnanci na adresu personalistky, která je následně zasílala mně. 

 

2.10.2 Zkoumaný objekt 

Dotazník týkající se interní komunikace byl rozeslán technicko-hospodářským 

pracovníkům a hlavním mistrům divize MAG i PTC. Jednalo se o 64 respondentů. 

43 dotazníků bylo rozesláno na divizi MAG a 21 dotazníků na divizi PTC. Nepoměr 

rozeslaných dotazníků mezi divize byl zvolen z toho důvodu, že na divizi PTC pracuje 

méně technicko-hospodářských pracovníků. Dotazník byl rozeslán elektronickou cestou 

29. března 2010 a byl respondentům ponechán do 6. dubna 2010.  

 

2.10.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl ponechám zaměstnancům po dobu sedmi pracovních dní. Z celkových 

dotázaných 64 zaměstnanců odpovědělo na dotazník 15 respondentů. Celková 

návratnost je tedy 23 %. Odpovědělo 7 žen a 8 mužů. Všichni respondenti pracují 

ve společnosti Epcos s. r. o. méně než 10 let. 

Jelikož celková návratnost dotazníků byla poměrně nízká, budu brát výsledné odpovědi 

za jednoznačné, pokud se na jedné odpovědi shodne alespoň 10 dotázaných. 
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Dotazník zaměřený na komunikaci vyplnilo 15 respondentů. Převážná část se nacházela 

ve věkové kategorii od 30 do 40 let. Naopak zaměstnanci starší 50 let se nezúčastnili 

vůbec. Četnost zaměstnanců podle jednotlivých kategorií obsahuje následující graf. 

 

Graf 8: Respondenti podle věkové kategorie 
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Celková spokojenost zaměstnanců ve firmě 

Čtvrtá otázka dotazníku zaměřeného na komunikaci zjišťovala celkovou spokojenost 

zaměstnanců ve firmě. Téměř většina je ve společnosti spíše spokojena. Odpověď zcela 

nespokojen/a nebyla zaškrtnuta ani v jednom případě. Prostřednictvím této otázky byla 

opět potvrzena hypotéza 5. 

Hypotéza 5: Zaměstnanci  jsou ve společnosti Epcos s. r. o.  celkově spokojeni. 

Skutečnost: Celková spokojenost převažuje velkou měrou nad celkovou nespokojeností.  

Výsledek: Hypotéza potvrzena. 

 

Graf 9: Celková spokojenost zaměstnanců ve společnosti Epcos s. r. o. 
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Možnosti zaměstnanců vyjadřovat se k záležitostem organizace 

Následující otázka zjišťovala, zda zaměstnanci vědí, že se mohou vyjádřit k jakýmkoliv 

záležitostem ve firmě. Zaměstnanci mohou svůj názor sdělovat svému nadřízenému 

nebo i jiným vedoucím pracovníkům, a to k jakýmkoliv záležitostem (nejen 

k pracovním). Mnoho zaměstnanců si tuto skutečnost neuvědomuje a má pocit, 

že do dění ve firmě může zasahovat pouze v případě, týká-li se to záležitostí, 

které souvisí s jejich pracovní pozicí.   

 

Graf 10: Možnosti vyjadřovat se k záležitostem organizace 
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Prostředky sloužící k vyjádření se k záležitostem organizace a jejich využívání  

Níže vytvořený graf obsahuje prostředky a jejich četnosti, které využívají zaměstnanci 

k tomu, aby se mohli vyjádřit k různým situacích ve firmě (kladným i negativním). 

Otázka byla uzavřená, ale respondenti měli možnost zaškrtnou více variant. Téměř 

všichni využívají možnost vyjádřit se prostřednictvím svého nadřízeného a ankety. 

 

Hypotéza 6: Společnost nabízí zaměstnancům dostatek prostředků, pomocí 

kterých mohou sdělovat své názory na různé situace ve firmě, ale ti je nevyužívají. 

Skutečnost: Zaměstnanci využívají především ankety a své nadřízené (využívají 

převážně dva z pěti možných prostředků). 

Výsledek: Hypotéza potvrzena 
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Graf 11: Prostředky vyjadřování se k záležitostem organizace 
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Povědomí o možnosti vyjadřovat se k záležitostem organizace 

V dotazníku jsem také zjišťovala, zda zaměstnanci vůbec vědí o možnosti vyjadřovat 

se k jakýmkoliv záležitostem firmy. Otázku bych zhodnotila spíše negativně. Většina 

dotázaných ví o možnosti vyjadřovat se. Bohužel je zde i velká část respondentů, 

kteří o této skutečnosti vůbec neví. Nejhůře dopadla možnost druhá, u které jsem 

očekávala nejvyšší četnost. Jestliže vedení společnosti zajímá spokojenost svých 

zaměstnanců a jejich názory na chod společnosti, mělo by se zaměřit na propagaci 

nástrojů, díky kterým se mohou zaměstnanci vyjádřit. Vedení firmy by mělo 

zaměstnance neustále povzbuzovat a připomínat jim tuto možnost.  

 

Graf 12: Povědomí o možnosti vyjadřovat se k záležitostem organizace 
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Zkušenosti s utajováním informací 

Důležitou složkou interní komunikace je důvěra. V případě, že má být interní 

komunikace na vysoké úrovni, je třeba si důvěřovat. Dojde-li k záměrnému utajení 

některých klíčových informací mezi zaměstnanci, může potom zjištění této skutečnosti 

v zaměstnancích vyvolat pocit nedůvěry vůči svým kolegům. Otázka zjišťující 

zkušenosti s utajováním informací mezi zaměstnanci dopadla pozitivně. Nadpoloviční 

většina se nikdy nesetkala ve firmě se situací, že by někomu kolega či nadřízený utajil 

informaci. Druhou nejčetnější odpovědí bylo, že se zaměstnanec s utajováním informací 

setkal, ale informace nebyla důležitá pro výkon jeho povolání. 

 

Graf 13: Zkušenosti s utajováním podstatných informací 

Zkušenosti s utajováním informací 
(absolutní vyjádření)

8

4

3
Ano: jednalo se o podstatnou
informaci

Ano: nesouviselo to s pracovní
pozicí

Ne

 

 

Ochota nadřízeného vyslechnout si názor podřízeného 
 

Graf 14: Ochota nadřízeného vyslechnout si názor zaměstnanců 

Ochota nadřízeného vyslechnout si názor 
zaměstnanců (absolutní vyjádření)

6

9

Ochota

Neochota
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Ochota nadřízeného komunikovat se svým podřízeným a zároveň si jej vyslechnout je 

také jednou z velmi důležitých složek interní komunikace. Převážná většina 

respondentů má nadřízeného, který je ochoten si vyslechnout názory svých 

podřízených. Podíl respondentů nespokojených s ochotou svého nadřízeného naslouchat 

je dle mého názoru příliš vysoký. Jedná se o velký nedostatek, který budu řešit 

v návrhové části. 

 

Efektivní komunikace mezi nadřízenými a podřízenými 
 

Graf 15: Efektivní komunikace mezi nadřízenými a podřízenými 

Efektivní komunikace mezi nadřízenými
 a podřízenými (absolutní vyjádření)

6
6

1 2

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

To, jestli mezi nadřízenými a jejich podřízenými existuje efektivní komunikace, jsem 

nezjistila. Odpovědi na otázku týkající se efektivní komunikace byly vyrovnané, 

proto nemohu soudit danou situaci.  

 

Vyjadřování spokojenosti nadřízeného s vykonanou prací podřízeného 

Pozitivní výsledek jsem zaznamenala u otázky zjišťující spokojenost zaměstnanců 

s pochvalami nadřízeného. 10 z 15 respondentů je chváleno svým nadřízeným, když je 

spokojen s jejich pracovním výsledkem.  
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Graf 16: Vyjadřování spokojenosti nadřízeného s vykonanou prací 

Vyjadřování spokojenosti nadřízeného s 
vykonanou prací (absolutní vyjádření)

9

4

1 1

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 
 

Pravidelné schůzky s nadřízenými 

Pouze polovina dotázaných má pravidelné schůze se svým nadřízeným. Dle mého 

názoru je důležité, aby pravidelné schůze probíhali. I když nenastane změna týkající 

se dané pracovní pozice, je důležité, aby zaměstnanec hovořil se svým nadřízeným. 

Minimálně je nutné probírat současnou situaci a připomínat si stanovené cíle a sledovat 

jejich plnění. 

Hypotéza 7: Společnost neklade důraz na pravidelné porady. 

Skutečnost: 7 respondentů má pravidelné schůze. Díky tomu, že se dotazníkového 

šetření zúčastnil malý počet zaměstnanců, nelze považovat výsledek za jednoznačný. 

Výsledkem však je, že více než polovina dotázaných pravidelné schůze nemá. 

Výsledek: Hypotéza potvrzena. 
 

Graf 17: Pravidelné schůzky s nadřízenými 

Pravidelné schůzky s nadřízenými 
(absolutní vyjádření)
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2.10.4 Vyhodnocení dotazníku zaměřeného na komunikaci 

 
Tab. 14: Shrnutí výsledků dotazníkového šetření zaměřené na interní komunikaci 

Pozitiva Negativa 

Celková spokojenost zaměstnanců 

Nízká míra využívání  prostředků, pomocí 

kterých je možné se vyjádřit 

k záležitostem firmy 

Možnost vyjadřovat se k záležitostem 

organizace 

Povědomí o možnosti vyjadřovat 

se k záležitostem organizace 

Zkušenosti s utajováním informací 
Ochota nadřízeného vyslechnout si názor 

zaměstnanců 

Vyjadřování spokojenosti 

nadřízeného s vykonanou prací 

podřízených 

Efektivní vzájemná komunikace mezi 

nadřízeným a podřízeným 

 Pravidelné schůze 

 

Dotazník zaměřený na komunikaci lze celkově zhodnotit velice pozitivně. Sloupec 

„Pozitiva“, který je součástí tabulky, která shrnuje výsledky dotazníku interní 

komunikace, obsahuje výsledky, které vyšly převážně pozitivně, a se kterými by firma 

mohla být spokojena. Jedná se o celkovou spokojenost zaměstnanců – většina 

zaměstnanců je ve společnosti spíše spokojena. Výsledky se tak shodují s otázkou 

z dotazníku spokojenosti. Odpovědi v této otázce byli jednoznačné, a proto je nelze 

zpochybňovat. Patří sem také možnosti vyjadřovat se k záležitostem firmy. Zaměstnanci 

jsou si vědomi toho, že se mohou vyjadřovat k záležitostem firmy. Nedostatek však je, 

že si myslí, že se mohou vyjádřit pouze tehdy, jde-li o záležitosti související s jejich 

pracovní pozicí. Výborně také dopadla otázka zaměřená na utajování informací mezi 

zaměstnanci. Nadpoloviční většina se nesetkala ve firmě se situací, že by kolega, 

nadřízený nebo podřízený zatajil informaci. V případě, že došlo k utajení některé 

informace, nejednalo se o podstatnou věc, což je pozitivní výsledek. Další kladem 

v interní komunikaci firmy je, že nadřízení ve většině případů schválí své podřízené 

za dobře vykonanou práci. 

Sloupec „Negativa“ obsahuje odpovědi, které byly téměř vyrovnané nebo negativní. 

Výsledkem je zaměřit se na tyto skutečnosti a do budoucna zlepšit jejich úroveň, 
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aby v dalším průzkumu převažovali pozitivní odpovědi. Patří sem nízká míra využívání 

prostředků, díky kterým se mohou zaměstnanci vyjádřit k záležitostem firmy. 

Přestože existuje ve firmě minimálně pět možných prostředků, zaměstnanci využívají 

převážně dva. S tímto problémem souvisí i povědomí o možnosti vyjadřovat 

se k záležitostem firmy. 7 respondentů ví o možnosti a 6 neví o možnosti vyjadřovat 

se k záležitostem firmy. Nejčetnější odpovědí měla být ta, která získala nejméně, 

a to 2 četnosti. Vedení firmy by tuto možnost mělo zaměstnancům připomínat, 

ba dokonce i žádat o to. 

Necelá polovina zaměstnanců se nachází v situaci, že jejich nadřízený není ochoten 

si vyslechnout jejich názor. Poměrně špatně dopadla i otázka, u které si 6 respondentů 

myslí, že vzájemná komunikace s jejich nadřízeným je špatná. Tento výsledek však 

nelze příliš soudit, jelikož odpovědi u této otázky dopadly velice vyrovnaně. Situace by 

se měla zlepšit zároveň v pořádání pravidelných schůzí – 2 respondenti nemají se svým 

nadřízeným vůbec žádné schůze a 6 respondentů si sděluje důležité informace jiným 

způsobem než na schůzích. Jedná se o emailovou komunikaci, 2 respondenti 

odpověděli, že mají operativní schůze dle potřeby. Vyskytovaly se odpovědi jako: 

„Příležitostně mi něco sdělí, ne cíleně“ nebo „Jestliže mi potřebuje něco sdělit, zavolá si 

mě nebo přijde k mému stolu“. Pravidelné schůze má tedy pouze 7 z 15 respondentů, 

což není ani nadpoloviční většina. Situacemi, které je třeba řešit, se budu zabývat 

v návrhové části. 

V diplomové práci je však třeba brát ohled na dotazník týkající se interní komunikace. 

Jelikož návratnost dotazníku byla 23 %, nemohu se na výsledky stoprocentně spoléhat. 

Kdyby dotazník vyplnili všichni dotázaní, výsledky by mohly podstatně změnit situaci. 

To, že zaměstnanci v mnoha případech dotazníky nevyplnili, je také výsledek. Tato 

skutečnost je v podstatě znakem nižší úrovně interní komunikace.  

Po konzultaci s personalistkou společnosti jsem se dozvěděla, ze průměrná návratnost 

u různých průzkumů společnosti bývá 25 – 30 %. Tento dotazník tedy není výjimkou. 

Jaké mohou být důvody nízké návratnosti? 

• Nepřítomnost zaměstnanců v práci v době konání dotazníkového šetření 

• Nedůvěra v průzkumy  

• Neochota, nezájem 
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• Pochybnosti o zpětné vazbě  

o Nic se nezlepší 

o Zaměstnancům nebudou poskytnuty výsledky průzkumu 

• Nedostatek času 

 

2.11 Shrnutí zjištěných pozitiv a negativ  

Informace o současném stavu firemní kultury jsem zjistila na základě osobních 

konzultací s personalistkami společnosti Epcos s. r. o. a na základě dvou dotazníkových 

šetření. Na základě osobních konzultací jsem se dozvěděla, že firemní kultura 

společnosti Epcos s. r. o. prochází vývojem a v současnosti se nachází v počáteční fázi. 

Díky konzultacím jsem zhodnotila prvky firemní kultury a vytvořila hypotézy.  

Provedla jsem dvě dotazníková šetření. První dotazníkové šetření, které vycházelo 

ze zdrojů společnosti Epcos s. r. o., bylo zaměřeno na oblast spokojenosti zaměstnanců. 

Návratnost dotazníků byla 50,4 % (dotazník vyplnilo 396 respondentů ze 785). Druhé 

dotazníkové šetření bylo zaměřeno na interní komunikaci, prostřednictvím kterého jsem 

zjišťovala úroveň komunikace mezi zaměstnanci. Zde byla návratnost 23 % 

(odpovědělo 15 respondentů z 64 dotázaných). Nízkou návratnost u druhého šetření 

spatřuji především v neosobní prezentaci dotazníku zaměstnancům. První průzkum byl 

zahájen osobním představením dotazníku všem respondentům včetně ústního 

vysvětlení, jak dotazníky vyplnit.  

Dotazník zaměřený na interní komunikaci nebylo možno předat zaměstnancům osobně, 

z tohoto důvodu byl tento dotazník předán zaměstnancům prostřednictvím elektronické 

pošty včetně pokynů k vyplnění. Dotazník byl anonymní, ale díky tomu, 

že prostředníkem mezi mnou a respondenty byla personalista společnosti Epcos s. r. o., 

která emaily posílala na moji emailovou adresu, nelze jej ve finále považovat 

za anonymní. Zaměstnanci tak věděli, ke komu je email směřován a nemožnost 

anonymity je odradila. Existuje však mnoho dalších faktorů, které jsem stanovila 

v předchozí kapitole, díky kterým byla návratnost nízká. Průměrná návratnost dotazníků 

ve společnosti je 25 – 30 %. 

Na závěr této části jsem vypracovala tabulku, která shrnuje všechna pozitivní i negativní 

fakta zjištěná z dotazníkových šetření a na základě konzultací. Jedná se jak o pozitiva, 

na kterých může firma stavět při zavádění firemní kultury, tak také o negativní stránky. 
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Tento výčet negativ bude sloužit k tomu, aby společnost věděla, na jakou oblast 

se zaměřit a zároveň může využít mých následných doporučení v návrhové části, 

které se vztahují k jednotlivým zjištěným nedostatkům. 

 

Tab.15: Souhrn pozitivních a negativních stránek při zavádění firemní kultury 

Pozitiva Negativa1 

Dobré vzájemné vztahy mezi zaměstnanci Ocenění práce 

Nástěnky Vedení firmy 

Přímý nadřízený Porady 

Přístup nadřízeného INFO kanál 

Týmová spolupráce Spolupráce s jinými středisky 

Zaškolení na pracovní pozici Příležitosti pro osobní rozvoj 

Motivační program Roční pohovory 

Celková spokojenost zaměstnanců Možnost dalšího vzdělávání  

Firemní časopis 

Nízká míra využívání  prostředků, pomocí 

kterých je možné se vyjádřit 

k záležitostem firmy 

Pochvaly nadřízených za dobře 

vykonanou práci 

Povědomí o možnosti vyjadřovat  

se k záležitostem firmy 

Možnost vyjadřovat se k záležitostem 

firmy 

Ochota nadřízeného vyslechnout si názor 

zaměstnanců 

Zkušenosti s utajováním informací Efektivní vzájemná komunikace 

Firemní akce Pravidelné schůze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Negativa – oblasti, se kterými nejsou zaměstnanci spokojeni 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Firemní časopis Zpravodaj 

Problém: Společnost Epcos s. r. o. začala vydávat časopis pouze dvakrát ročně (oproti 

původním dvanácti vydáním za rok). 

Příčina: Ke snížení frekvence vydávání firemního časopisu došlo z finančních důvodů. 

Důsledek: Nižší úroveň interní komunikace, jelikož firemní časopis patří k velmi 

cenným prostředkům komunikace. 

Eliminace: Znovuobnovení měsíčního vydávání firemního časopisu. 

 

Důvod znovuobnovení firemního časopisu: 

Jedním z podstatných doporučení je znovuobnovení pravidelného měsíčního vydávání 

firemního časopisu Zpravodaj. Ve zhodnocení prvků organizační kultury jsem došla 

k závěru, že pozitiva časopisu převažují nad jeho negativy. Závažným nedostatkem je 

nezveřejňování výsledků průzkumů. Tento problém bude moci být lehce vyřešen. 

Dalším důvodem znovuobnovení jsou výsledky mého průzkumu, ze kterých je jasné, 

že zaměstnanci mají firemní časopis v oblibě. Z patnácti dotázaných se firemní časopis 

líbí čtrnácti respondentům. Deset respondentů z patnácti čte firemní časopis pravidelně, 

zbylých pět nepravidelně.  

Firemní časopis Zpravodaj bude mít důležitý význam při vytváření Etického kodexu 

a při dalších změnách, to je další důvod jeho opětovného vydávání. Jeví se jako 

nejvhodnější prvek firemní kultury, pomocí kterého může společnost komunikovat 

se zaměstnanci a sdělovat jim tak důležité změny. Téměř všichni dělníci nemají přístup 

k počítači, proto je firemní časopis obzvláště naplňujícím komunikačním prostředkem. 

 

Tab. 16: Opětovné zavedení měsíčního vydávání firemního časopisu 

Výhody Nevýhody 

Zhodnocení firemního časopisu – pozitiva převažují nad negativy Náklady 

Oblíbený mezi zaměstnanci  

Pravidelní čtenáři  

Důležitý prvek při tvorbě Etického kodexu – komunikační nástroj  

Vhodný prvek pro komunikaci se zaměstnanci  
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Nevýhody, do kterých se řadí pouze náklady, bych vyřešila prostřednictvím nižší 

kvality tisku. Jak docílíme snížení nákladů, přestože bude časopis vydáván měsíčně?  

 

Způsob realizace vydávání firemního časopisu: 

Současný stav: 

Firemní časopis je vydáván dvakrát za rok(leden, červen). Jeden měsíčník vychází 

v počtu 400 výtisků. Firemní časopis má dvanáct stran, která jsou tištěna barevně 

na křídovém papíře. 

Náklady za tisk 1 A4 - oboustranný barevný (vč. papíru) 12 Kč 

Náklady na 1 časopis – (6 x 12) 72 Kč 

Náklady na 400 výtisků (400 x 72)      28 800 Kč 

Náklady na 2 čísla ve 400 vydáních (2 x 28 800)      57 600 Kč 

 

Navrhovaná změna: 

Navrhuji vydávat jednou ročně velké barevné číslo firemního časopisu (obdobné jako 

doposud). Zbylých 11 měsíců vydávat kratší verze (4 strany) firemního časopisu 

tištěného černobíle a použít běžný kancelářský papír (80 g). Zkrácené verze budou 

vydávány v počtu 312 výtisků, jelikož budou určeny pouze dělníkům, kteří tvoří 

624 zaměstnanců. Bude tak zachován poměr 1 časopis pro 2 zaměstnance. Ostatní 

zaměstnanci budou dostávat firemní časopis elektronickou cestou. 

• 1 velké barevné číslo (leden) 

Počet výtisku bych ponechala – jedná se v průměru o 1 výtisk na 2 zaměstnance. 

Náklady na 1 číslo v počtu 400 výtisků 28 800 Kč 

• 11 černobílých čísel (únor – prosinec) 

Náklady na tisk 1 A4 – oboustranný černobílý (vč. papíru) 2 Kč 

Náklady na 1 časopis (2 x 2) 4 Kč 

Náklady na 312 výtisků (312 x 4) 1 248 Kč 

Náklady na 11 čísel (11 x 1 248) 13 728 Kč  

• Celkové roční náklady (28 800 Kč + 13 728 Kč) 42 528 Kč 

Úspora: 

57 600 – 42 528 =  15 072 Kč 

Roční úspora nákladů pro výše zmíněný návrh bude 15 072 Kč. 
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Odpovědná osoba: 

Za realizaci firemního časopisu (včetně shromažďování článků) bude odpovídat 

personalistka, která se tvorbou firemního časopisu zabývala doposud. Práce spojená 

s vydáváním časopisu je nedílnou součástí její pracovní povinnosti. 

Firemní časopis bude znovu vydáván od července roku 2010. 

 

3.2 Vize společnosti Epcos s. r. o. 

3.2.1 Návrh vize 

Problém: Společnost Epcos s. r. o. nemá vizi. 

Příčina: Nikdo z vedení firmy se touto problematikou nezabývá. Mým úsudkem je, 

že vytvoření vize nepřikládají žádný význam. 

Důsledek: Firma není dostatečně prezentována navenek. Lidé znají jen logo. Vize je 

jedním z faktorů, který motivuje zaměstnance firmy a díky její absenci je tak snížena 

úroveň motivace. 

Eliminace: Vytvoření vize společnosti Epcos s. r. o, která bude prezentována nejen 

navenek, ale také zaměstnancům.  

 

Návrh možných vizí pro společnost Epcos s. r. o.: 

• Stát se světovou jedničkou ve výrobě elektronických součástek  

• Stát se významným dodavatelem elektronických součástek na trhu 

s technologiemi 

• Vyrábět výrobky vysoké kvality 

• Plnit včasně a řádně požadavky zákazníků 

• Vytvořit ze společnosti Epcos s. r. o. podnik s nulovým počtem chyb 

• Být nejvýznamnější zaměstnavatel v kraji 

 

3.2.2 Realizace vize 

Důvod realizace vize:  

Vize firmy je základem úspěchu každé společnosti, proto si myslím, že je nezbytné její 

vytvoření.  Vize by měla vyjadřovat to, jakým směrem se chce společnost ubírat. 

Jelikož  v budoucnu dojde ke spojení s firmou TDK, bude firma Epcos s. r. o. ve světe 

ještě známější. Na základě toho se jeví jako dobrá vize „Stát se světovou jedničkou 
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ve výrobě elektronických součástek“. Zaměstnanci tak z vize pochopí, že je kladen 

důraz na výrobu a kvalitní proces ve výrobě. Zároveň vize poukazuje i na to, že chce 

firma zaujmout ve světe, proto je důležité dbát na kvalitní práci. 

 

Časový rámec pro zavedení vize: 

 

Tab. 17: Časový harmonogram realizace vize 

Pořadí Časový rámec Činnost 

1. 1.7. 2010 Kontaktování vedoucích pracovníků/manažerů  

2. 1. – 31.7. 2010 Doba na tvorbu a zasílání návrhů vize 

3. 2.8. 2010 Sběr návrhů  

4. 9.8. 2010 Schůze vedoucích pracovníků/manažerů 

5. 10.8. 2010 Seznámení zaměstnanců s novou vizí 

6. 1.9. 2010 Oficiální seznámení zaměstnanců s novou vizí 

7. 10.8. – 30.9. 2010 Doba na zapracování vize do praxe 

8. 1.10. 2010 Vize v praxi 

 

Způsob, jakým budou realizovány jednotlivé činnosti: 

1. činnost – Kontaktování vedoucích pracovníků/manažerů: Všichni vedoucí 

pracovníci/manažeři budou kontaktováni prostřednictvím elektronické pošty. Obsahem 

emailu bude seznámení s problematikou tvorby vize, harmonogram budoucí porady 

a výzva k přispění s návrhy možných vizí společnosti Epcos s. r. o. Bude požádáno 

o přispění alespoň jednoho návrhu. Jako příklad poslouží k nahlédnutí jiné vize 

úspěšných firem. Vytvořené návrhy budou zasílat prostřednictvím emailu po dobu 

jednoho měsíce. 

2. činnost -  Doba na tvorbu a zasílání návrhů vize: Ponechání zaměstnancům 

dostatečné doby (jeden měsíc) na vyjádření svých návrhů. Deset dní před ukončením 

sběru návrhů budou ještě jednou všichni  informováni emailem o této skutečnosti a bude 

jim připomenut termín a obsah porady. 
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3. činnost – Sběr návrhů: První pracovní den v měsíci srpnu se bude personální 

oddělení zabývat sběrem návrhů, které došly elektronickou poštou. Všechny získané 

návrhy sepíše do jednoho dokumentu, který bude přehledný pro všechny hodnotitele. 

4. činnost – Schůze vedoucích pracovníků/manažerů: Začátkem měsíce srpna 

proběhne porada vedoucích pracovníků/manažerů. Cílem schůze bude ze všech návrhů 

vybrat jeden nejlepší, který firma přijme. 

1. PREZENTACE VŠECH PŘIJATÝCH NÁVRHŮ VIZÍ 

2. HLASOVÁNÍ  

3. VÝBĚR 10 NEJLEPŠÍCH NÁVRHŮ  

Všichni zúčastnění společně vyberou deset nejvhodnějších návrhů vizí, 

které se nejvíce blíží tomu, čeho by společnost Epcos s. r. o. chtěla v budoucnu 

dosáhnout. Tyto návrhy se napíší na pomocnou tabuli, aby je měli manažeři 

na očích. 

4. VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NÁVRHŮ VIZÍ 

Každý účastník porady vybere návrh, který se mu jeví jako nejlepší varianta 

a své rozhodnutí odůvodní. 

5. VYHODNOCENÍ 

Generální ředitel provede sčítání hlasů jednotlivých návrhů vizí. 

6. PREZENTACE VÍTĚZNÉ VIZE, DISKUZE (PŘÍPADNÉ KOREKCE) 

 

5. činnost – Seznámení zaměstnanců s novou vizí: Vedoucí pracovníci seznámí 

své podřízené s novou vizí firmy. 

6. činnost – Oficiální seznámení zaměstnanců s novou vizí: Všichni zaměstnanci 

budou oficiálně seznámeni s novou vizí firmy prostřednictvím firemního časopisu, 

firemních nástěnek a na poradách. 

7. činnost – Doba na zapracování vize do praxe: Necelé dva měsíce budou sloužit 

k tomu, aby společnost vizi zapracovala do všech svých dokumentů a bude zajištěno, 

aby byla vize součástí všech symbolů firmy. Zároveň s touto změnou budou seznámeni 

všichni klienti společnosti.  Je důležité, aby byla vize srozumitelná i lidem mimo firmu.  

8. činnost - Vize v praxi: Od nového roku bude společnost Epcos s. r. o. využívat svoji 

novou vizi ve všech oblastech svojí činnosti. 
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Odpovědná osoba za realizaci vize: 

Odpovědnou osobu za proces, který bude obsahovat všechny výše zmíněné činnosti, 

pověří generální ředitel společnosti, případně převezme odpovědnost sám. Sběr návrhů 

vizí a případnou pomoc bude zajišťovat personalistka společnosti Epcos s. r. o., 

která se zabývá projekty. Vyhodnocování jednotlivých návrhů se zúčastní všichni 

vedoucí pracovníci/manažeři. 

 

3.3 Etický kodex společnosti Epcos s. r. o. 

Etický kodex představuje dokument, který by společnost Epcos s. r. o. mohla používat 

a řídit se jím. Zavedení etického kodexu do praxe je jedním z kroků, jak posílit firemní 

kulturu ve společnosti. Etický kodex je určen všem zaměstnancům společnosti 

Epcos s. r. o. Jeho obsahem je seznámení s pojmem etický kodex, jeho účel a postihy 

za porušení, dále vymezuje osoby, kterých se dokument bude týkat a vymezuje útvar, 

který bude dohlížet na dodržování zásad stavených v dokumentu. 

Hlavním obsahem Etického kodexu společnosti Epcos s. r. o. jsou zásady a hodnoty, 

které utvářejí firemní kulturu. Cílem tohoto dokumentu je ukázat zaměstnancům 

jak se správně chovat a rozhodovat, jak vytvořit správné pracovní prostředí. 

Problém: O nízké úrovni firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. svědčí i absence 

etického kodexu. Pro tak velké firmy, jako je společnost Epcos s. r. o. je nezbytné, 

aby měla etický kodex. Etický kodex může firmě napomoci ke zlepšení interní 

komunikace, ale i zvýšení kvality a produktivity práce. 

Příčina: Nízká úroveň firemní kultury, díky absenci pracovníka zabývajícího se danou 

problematikou. 

Důsledek: Zaměstnanci společnosti Epcos s. r. o. neznají hodnoty firmy a nejsou 

mezi nimi vymezeny etické standardy. 

Eliminace: Tvorba Etického kodexu. 

 

3.3.1 Návrh etického kodexu 

Důvod zavedení Etického kodexu:  

Etický kodex je nedílnou součásti toho, jak zvýšit úroveň firemní kultury ve společnosti 

Epcos s. r. o. Přínos tohoto dokumentu je zároveň v tom, že mezi zaměstnanci budou 

stanoveny zásady, které budou odpovídat žádoucímu chování ve firmě. 
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                      Etický kodex společnosti  
                               Epcos s. r. o. 
 
  
  

Naším cílem je stát se světovou 

jedničkou 

ve výrobě elektronických součástek 

1. Co je etický kodex 

Etický kodex je soubor psaných pravidel, která jsou určena všem zaměstnancům společnosti 

Epcos s. r. o. Vymezují a upravují vztahy mezi všemi zaměstnanci. Tyto pravidla jsou závazná 

a slouží k rozvoji interních vztahů ve společnosti. 

2. Účel etického kodexu 
Účelem etického kodexu je vymezit etické normy, pravidla, hodnoty a zásady, podle kterých se 

mají zaměstnanci společnosti Epcos s. r. o. chovat a jednat a zároveň vyvarovat neetickému 

chování. 

3. Koho se týká etický kodex 

Etický kodex společnosti Epcos s. r. o. je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Epcos 

s. r. o. (včetně všech řídících pracovníků). 

4. Zásady etického kodexu 
 

a) zásady etického kodexu ve vztahu ke svým kolegům 
 

• Vzájemně spolu jednáme slušně a trpělivě. 

• Vzájemně si důvěřujeme a spolupracujeme. 

• Komunikujeme se svými kolegy. 

• Neobviňujeme svého kolegu bez důkazů. 

• Chováme se tak, abychom nediskriminovali své kolegy. 

• Bereme své kolegy jako rovnocenné partnery. 

• Nezneužíváme důvěru ostatních zaměstnanců. 
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b) zásady etického kodexu ve vztahu ke svému povolání 
 

• Udržujeme na pracovišti pořádek. 

• Náš pracovní oděv je čistý a upravený. 

• S používaným nářadím zacházíme patřičným způsobem. 

• Poškozené nářadí hlásíme nadřízenému pracovníkovi. 

• Respektujeme bezpečnostní pokyny. 

• Máme právo obrátit se na svého nadřízeného s dotazy a připomínkami 

• Vedoucí pracovníci poskytují rady a vedou všechny zaměstnance 

 

c) zásady etického kodexu ve vztahu ke společnosti (zaměstnavateli) 
 

• Dbáme na dodržování předpisů. 

• Napomáháme vnitřní firemní informovanosti. 

• Nešíříme důvěrné informace. 

• Nezneužíváme důvěrné nebo vnitřní informace ve svůj prospěch ani ve prospěch 

dalších osob. 

• Nezneužíváme svého postavení k tomu, abychom získali neoprávněný prospěch 

pro sebe  nebo jinou osobu. 

• Nefalšujeme dokumenty a nezkreslujeme fakta.  

• Nepřijímáme úplatky nebo jiné dary od třetí osoby. 

• Svým chováním reprezentujeme společnost. 

• Jednáme tak, abychom nepoškodili dobré jméno společnosti Epcos s. r. o. 

• Chováme se v souladu s Etickým kodexem společnosti Epcos s. r. o. 

5. Hodnoty společnosti Epcos s. r. o. 
 
• Spolehlivost – dodržujeme své povinnosti 

• Slušnost – jednáme čestně 

• Odpovědnost – odpovídáme za své chování a výsledky v práci 

• Komunikativnost – komunikujeme otevřeně 

• Profesionalita – pracujeme se svými odbornými znalostmi, aby výsledek naší práce byl 

kvalitní, respektujeme normy a předpisy 

 

6. Odpovědný útvar za dodržování etického kodexu 

Útvarem, který vede dohled nad dodržováním zásad etického kodexu, je personální oddělení 

nebo jím pověřené osoby. 
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7. Porušení etického kodexu 
Poruší-li zaměstnanec některé výše uvedené pravidlo, může to být považováno jako porušení 

pracovní kázně, neboť tento etický kodex je závazný (dodržování je povinné). Personální ředitel 

společnosti Epcos s. r. o.nebo jím pověřená osoba danou věc posoudí, projedná se svými 

kolegy personálního oddělení a navrhne opatření. 

S Etickým kodexem společnosti jsem se seznámil/a a svým podpisem se zavazuji jej dodržovat. 
 
 
Datum:                                                                         Podpis: 

 
 
Časový rámec pro zavedení Etického kodexu: 

Zavedení Etického kodexu společnosti Epcos s. r. o. bude probíhat až po všech 

činnostech, které souvisí s realizací vize firmy. Proces zavádění Etického kodexu 

do praxe bude zahájen počátkem roku 2011. 
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Tab. 18: Časový harmonogram realizace Etického kodexu 

Fáze Časový rámec Činnost 

1. 3.1. 2011 Informativní sdělení o chystané změně 

2. 4.1. 2011 
Informování vedoucích pracovníků 

o poradách  

3. 11.1. 2011 
1. porada pracovníků středního 

managementu a klíčových zaměstnanců 

4. 3. – 31.1. 2011 
Doba na tvorbu a zasílání návrhů 

k Etickému kodexu 

5.  1. – 7.2. 2011 
Vyhodnocení zaslaných návrhů a jejich 

shrnutí 

6. 1. – 7.3. 2011 Vypracování návrhu Etického kodexu 

7.  8.3. 2011 
2. porada pracovníků středního 

managementu a klíčových zaměstnanců 

8. 9. – 11.3. 2011 
Seznámení zaměstnanců s novinkami - 

Etický kodex 

9. 14. – 17.3. 2011 Semináře pro všechny zaměstnance 

10. 21. – 24.3. 2011 
Podepsání Etického kodexu všemi 

zaměstnanci 

11. 1.4. 2011 
Zpřístupnění etického kodexu všem 

zaměstnancům 

12. 1.4. 2011 Veřejné vystavení na webových stránkách 

13. 3.1. 2012 
Průzkum v oblasti dodržování Etického 

kodexu 

 

Způsob, jakým bude Etický kodex realizován: 

Aby došlo ke zvýšení úrovně firemní kultury, je třeba s danou změnou seznámit 

všechny zaměstnance společnosti. Je třeba, aby se se změnou zaměstnanci ztotožnili, 

proto je mým návrhem uspořádat semináře, které budou zaměstnancům vysvětlovat 

podstatu a důvod změny. Na seminářích by měli být zaměstnanci seznámeni s vizí 

a strategií společnosti, ve které pracují. Součástí seminářů bude vysvětlit důležitost 

jednotlivých prvků, které jsou součástí firemní kultury a bude vysvětlena podstata 
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firemní kultury. Problematika firemní kultury by mohla být zaměstnancům přiblížena 

na příkladu jiných úspěšných firem, u kterých je firemní kultura na vysoké úrovni. 

Seznámení zaměstnanců se změnou bude rozděleno do třinácti fází:  

1. fáze – Informativní sdělení o chystané změně: Zaměstnancům bude 

prostřednictvím firemního časopisu a firemních nástěnek sděleno, jaké změny je 

v budoucnu čekají. Prostřednictvím firemního časopisu budou seznámeni 

s problematikou a obsahem firemní kultury a zároveň jim budou sděleny termíny 

jednotlivých seminářů včetně časového rámce, na kterých jim bude dané téma 

vysvětleno podrobně. Technicko-hospodářští pracovníci budou navíc informování 

prostřednictvím emailu. 

Zaměstnanci budou prostřednictvím časopisu Zpravodaj a nástěnek vyzváni k zasílání 

návrhů principů, zásad, pravidel a norem, které by byly v budoucnu součástí Etického 

kodexu. Jako příklad jim budou sloužit výňatky z některých Etických kodexů úspěšných 

firem, které budou součástí měsíčního vydání Zpravodaje. 

Cílem společnosti Epcos s. r. o. bude vytvořit Etický kodex kolektivně, tzn. budou jej 

vytvářet všichni zaměstnanci, kteří se jím budou v budoucnu řídit. Zaměstnanci tak 

budou lépe chápat jeho obsah a budou brát tento dokument „za svůj“ 

2. fáze – Informování vedoucích pracovníků o poradách: Pracovníci středního 

managamentu a další klíčoví pracovníci budou informováni prostřednictvím 

elektronické pošty o chystané změně. Email bude obsahovat cíl chystané změny 

a celkový průběh. Součástí informací, které jim email poskytne, bude sdělení dvou 

termínů porad, které budou zaměřeny na řešení Etického kodexu společnosti 

Epcos s. r. o. Zaměstnanci budou seznámeni s obsahem a časovým rámcem obou porad.  

3. fáze – 1. porada pracovníků středního managementu a klíčových zaměstnanců: 

Na první poradě budou tito pracovníci seznámeni osobně s detailním plánem vytvoření 

Etického kodexu. Personalisté na poradě ostatním zaměstnancům vymezí kritéria, 

které by měly splňovat hodnoty firmy – vysvětlí jim, že hodnoty by měly vyjadřovat to, 

čemu zaměstnanci společnosti Epcos s. r. o. věří.  

Účastníkům budou předloženy některé příklady Etických kodexů firem, které jsou 

na trhu úspěšné. Budou seznámeni podrobně s tím, co by měl Etický kodex obsahovat   

bude jim předložena struktura Etického kodexu (hodnoty, zásady ve vztahu ke kolegům, 

ke svému povolání a ke svému zaměstnavateli). Tito zaměstnanci budou vyzváni 
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k tomu, aby do konce měsíce ledna přispěli s vlastními nápady hodnot, zásad 

či pravidel, které budou zasílat prostřednictvím emailu. 

Na této poradě bude zaměstnancům připomenut termín druhé porady a její obsah 

a časový rámec. Cílem druhé porady bude vytvoření návrhu Etického kodexu. 

4. fáze – Doba na tvorbu a zasílání návrhu k Etickému kodexu: Téměř celý měsíc 

leden bude vyhrazen k tomu, aby všichni zaměstnanci zasílali popřípadě vhazovali 

do schránek své návrhy na možné principy, pravidla či zásady, které by byly 

v budoucnu uplatňovány. 

5. fáze – Vyhodnocení zaslaných návrhů a jejich shrnutí: Odpovědná osoba 

personálního oddělení provede sběr návrhů ze schránek a návrhů zaslaných 

elektronickou poštou. Tato osoba vytvoří dokument, který bude obsahovat seznam 

všech vhodných návrhů. 

6. fáze - Vypracování návrhu Etického kodexu: Personalisté sestaví Etický kodex 

na základě zaslaných návrhů a doplní tento dokument o podstatné náležitosti jako je 

účel Etického kodexu, odpovědný útvar za dodržování pravidel, postihy za porušení 

a další. Etický kodex bude předložen ke kontrole všem pracovníkům personálního 

oddělení a následně řediteli personálního oddělení.  

7. fáze - 2. porada pracovníků středního managementu a klíčových zaměstnanců: 

Účastníci budou seznámeni s téměř všemi zaslanými návrhy týkající se Etického 

kodexu. Návrh Etického kodexu, který vypracovali personalisté bude předložen 

ke schválení. Po prostudování dokumentu bude ponechán prostor na připomínky 

a dotazy. Pokud dojde  k tomu, že Etický kodex nebude přijat většinou, dojde k jeho 

přepracování a následně k další poradě. Pokud bude Etický kodex schválen většinou 

zúčastněných, bude přijat a bude následovat seznámení zaměstnanců s novinkami a poté 

semináře, které budou určeny všem zaměstnancům. 

8. fáze – Seznámení zaměstnanců s novinkami (Etický kodex): Pracovníci středního 

managementu a další vedoucí pracovníci budou informovat své podřízené o vytvoření 

zásad, principů a pravidel podniku v podobě Etického kodexu. Zároveň jim připomenou 

termíny pořádaných seminářů týkající se problematiky Etického kodexu.  

9. fáze – Semináře pro všechny zaměstnance: Zaměstnanci budou rozděleni do skupin 

a bude vytvořen harmonogram, podle kterého se budou jednotlivé skupiny zaměstnanců 
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účastnit seminářů vysvětlující problematiku firemní kultury a s tím souvisejícího 

etického kodexu. 

Cíle seminářů: 

• SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S PROBLEMATIKOU ETICKÉHO CHOVÁNÍ   

• SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S NOVÝM ETICKÝM KODEXEM FIRMY 

1. PŘEDSTAVENÍ OBSAHU ETICKÉHO KODEXU      

2. VYMEZENÍ PRAVIDEL, ZÁSAD, POSTIHŮ      

3. VYSVĚTLENÍ DŮLEŽITOSTI DODRŽOVÁNÍ DOKUMENTU  

(PŘÍNOSY PRO SPOLEČNOST)        

4. PŘESTÁVKA          

5. SEZNÁMIT ZAMĚSTNANCE S OSOBOU ODPOVĚDNOU  

ZA DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU (MOŽNOST OBRÁCENÍ 

SE NA TUTO OSOBU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ,  

PŘÍPADNĚ KONFLIKTŮ)           

6. UVEDENÍ PŘÍKLADŮ MOŽNÝCH ETICKÝ KONFLIKTŮ  

(JAK REAGOVAT, ČEMU SE VYHNOUT V PRAXI)      

• ČASOVÝ PROSTOR PRO DOTAZY ZAMĚSTNANCŮ      

• SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH BODŮ         

• PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST         

(CELKOVÁ ODHADOVANÁ  DOBA 1 SEMINÁŘE JE 110 MIN)  

 

Cílem seminářů bude prezentovat nový Etický kodex firmy a zajistit, aby se o něm 

dozvěděli všichni zaměstnanci. Důležité bude do budoucna ponechat zaměstnancům 

čas, aby si  Etický kodex osvojili a zároveň jim dát prostor k tomu, aby se mohli 

k tomuto dokumentu vyjádřit. 

Celková doba trvání jednoho semináře bude 1 hodina a 50 min včetně přestávky. 

Semináře budou každý den probíhat od 8:00 do 17:00. Od 12:00 do 13:00 bude probíhat 

přestávka na oběd. Semináře se budou konat ve dvou zasedacích místnostech, kapacita 

jedné zasedací místnosti je 25 osob. Během jednoho dne proběhnou v jedné zasedací 

místnosti čtyři semináře. Z toho plyne, že během jednoho dne proběhne osm seminářů. 

Během jednoho dne bude proškoleno 200 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců 

je 779, tzn., že semináře budou probíhat 4 dny. 
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10. fáze – Podepsání Etického kodexu všemi zaměstnanci: Zaměstnancům bude 

ponechána doba čtyř dnů na to, aby se opět dostavili do zasedaní místnosti, 

kde probíhaly semináře a podepsali Etický kodex. V zasedací místnosti bude během 

těchto čtyř dnů sedět personalistka od 8:00 do 13:00, která bude zajišťovat podepisování 

Etického kodexu. 

11. fáze – Zpřístupnění Etického kodexu všem zaměstnancům: Bude zajištěno 

snadné přístupnosti k  Etickému kodexu všem zaměstnancům. Etický kodex bude 

přidělen každému pracovníkovi. Etický kodex bude také vytisknut a ponechán 

na místech, která jsou často navštěvována zaměstnanci.  

12. fáze – Veřejné vystavení na webových stránkách: Etický kodex nebude sloužit 

pouze zaměstnancům, ale také veřejnosti. Etický kodex je známkou toho, že firma dbá 

na dodržování určitých pravidel to zvyšuje důvěryhodnost firmy. 

13. fáze – Průzkum v oblasti dodržování Etického kodexu: Po jednom roce 

od zavedení Etického kodexu společnost Epcos s. r. o. provede průzkum mezi 

zaměstnanci v oblasti dodržování zásad a pravidel tohoto dokumentu. Cílem bude 

zjistit, zda zaměstnanci uznávají hodnoty, které jsou součástí Etického kodexu. 

 

Odpovědná osoba za realizaci Etického kodexu:  

Za realizaci Etického kodexu bude stejně jako u realizace vize odpovědný jeden 

vybraný pracovník z personálního oddělení (personalistka zaměřená na projekty) 

a ta si vybere svého zástupce. Dvou porad by se měli zúčastnit nejlépe všichni 

zaměstnanci personálního oddělení a zajistit jejich průběh. Semináře povedou jednotliví 

pracovníci personálního oddělení. Celkově 32 seminářů bude rozděleno mezi čtyři 

personalistky. Harmonogram sestaví personalistka, zabývající se projekty, která bude 

mít zároveň odpovědnost za celkovou realizaci Etického kodexu. 

 

3.3.2 Doporučení k etickému kodexu 

Samotnou realizací Etického kodexu tento proces nekončí. Je třeba, aby se vedení 

společnosti zajímalo o to, jak je tento dokument mezi zaměstnanci přijat. Bude důležité 

být zaměstnancům k dispozici v případě různých dotazů. Odpovědná osoba bude Etický 

kodex aktualizovat, doplňovat a provádět úpravy. 
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1. Seznámit všechny zaměstnance s Etickým kodexem. Prostřednictvím seminářů 

budou zaměstnanci detailně seznámeni s obsahem Etického kodexu. Jakmile bude 

tento dokument schválen vedením, bude vytištěn a předán každému zaměstnanci. 

2. Rozšíření Etického kodexu. Vyhotovit kopie Etického kodexu a ponechat je 

na místech, kde se zaměstnanci pohybují nejčastěji (pracovní dílny, kanceláře, 

jídelny, odpočinkové místnosti, recepce) 

3. Vydání příručky. Po určité době od zavedení Etického kodexu budou mít 

zaměstnanci různé dotazy týkající se dané problematiky. Úkolem personálního 

oddělení bude dotazy sbírat a po předem stanovené době vypracovat příručky 

obsahující odpovědi na dotazy (např. „Jak se zachovat v situaci, kdy mi můj 

nadřízený zadá úkol, který není v souladu s Etickým kodexem?“ nebo „Je 

povinností hlásit porušení Etického kodexu jiným zaměstnancem?“) 

4. Pravidelná aktualizace a úpravy Etického kodexu. Až v praxi po zavedení 

Etického kodexu se pozná, co tomuto dokumentu schází, a co je třeba upravit. 

Odpovědná osoba bude zajišťovat pravidelné aktualizace dokumentu. 

5. Dohled odpovědné osoby na dodržování Etického kodexu. V prvním roce by 

měla odpovědná osoba věnovat  zvýšenou pozornost Etickému kodexu. Zkoumat 

jak je vnímán mezi zaměstnanci, zda je dodržován a připomínat zaměstnancům 

hodnoty. 

6. Provedení průzkumu. Po určité době (min. 1 rok) zajistí personální oddělení 

mezi zaměstnanci průzkum, který bude zaměřen na hodnoty společnosti a na 

ztotožnění se s nimi. Cílem bude zjistit přístup zaměstnanců k Etickému kodexu 

a k dodržování jeho pravidel.  

 

3.4 Webová prezentace 

Problém: Jedním z velkých nedostatků společnosti Epcos s. r. o. je absence českých 

webových stránek. Tyto stránky by nemuseli sloužit jen zaměstnancům, ale také široké 

veřejnosti, zejména uchazečům o práci nejen z blízkého okolí. Společnost Epcos s. r. o. 

je mezinárodní firmou a to je důvod, proč by lidé mohli být ochotni se přestěhovat 

za prací. Díky absenci webových stránek, tak firma přichází o možné kvalifikované 

pracovní síly. Stejně tomu tak je s potenciálními odběrateli. Lidé z blízkého okolí firmu 

znají velice dobře, jelikož paří v okrese Šumperk k největším firmám. Na trhu se však 
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mohou objevit nové firmy, které by mohly být potenciálními zákazníky společnosti 

Epcos s. r. o., ale díky nízké úrovni prezentace firmy se tak o ní nedozví. 

Příčina problému: Společnost Epcos s. r. o. se drží zaběhlých postupů (např. klasické 

zveřejňování nabídek práce v místních novinách oproti zveřejnění nabídky práce 

na vlastních webových stránkách).  Nesnaží se využít možných příležitostí z webových 

stránek.  

Důsledek: Nižší povědomí veřejnosti o aktuální situaci ve firmě. Snížená 

pravděpodobnost přilákat nové klienty. 

Eliminace: Zadání tvorby webové prezentace firmy pracovníkům IT oddělení nebo 

zadání zakázky externí firmě zabývající se profesionální grafikou a tvorbou webových 

stránek. 

 

3.4.1 Návrh webové prezentace 

Webové stránky může zrealizovat buď IT oddělení společnosti Epcos s. r. o. 

nebo externí firma, která se zabývá tvorbou webových stránek. Jelikož společnost Epcos 

s. r. o. má vlastní Informační oddělení bude realizace webových stránek zadána 

pracovníkům IT oddělení. Bude to pro firmu i méně nákladné oproti zadání realizace 

webových stránek externí firmě. 

 

Důvod zavedení webových stránek společnosti: 

Webové stránky pomohou společnosti Epcos s. r. o. zvýšit úroveň firemní kultury. 

Budou sloužit nejen veřejnosti, ale také zaměstnancům této firmy. Společnost 

Epcos s. r. o. se stane na trhu dostupnější – zejména pro nové potenciální odběratele. 

Jednou z výhod je také rychlá komunikace, to bude výhodou především pro potenciální 

uchazeče o práci. 
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Časový rámec pro zavedení webových stránek (včetně odpovědných osob): 

 

Tab. 19: Časový harmonogram realizace webových stránek 

Fáze Časový rámec Činnost 
Odpovědná 

osoba 

1. 3.1. 2011 Svolání porady Gen. ředitel 

2. 10.1. 2011 Porada vedoucích pracovníků Gen. ředitel 

3. 11.1. 2011 
Schválení obsahu webové 

prezentace 
Gen. ředitel 

4. 12.1. 2011 
Předání vypracovaného zadání 

vedoucímu IT oddělení 
Gen. ředitel 

5.  13.1. – 28.2. 2011  
Vytvoření pěti základních návrhů 

vzhledu webových stránek 
Grafik 

6.  1.3. 2011 
Předložení návrhů generálnímu 

řediteli 

Vedoucí IT 

oddělení 

7. 7.3. 2011 Porada vedoucích pracovníků Gen. ředitel 

8. 8.3. 2011 
Předání vybraného vzhledu 

vedoucímu IT oddělení 
Gen. ředitel 

9.  8. – 31.3. 2011 
Vytvoření požadovaného grafického 

návrhu 
Grafik 

10. 1.4. – 13.5. 2011 
Naprogramování – zajištění 

funkčnosti záložek 
Programátor 

11.  16.5. 2011 
Zkouška fungování webových 

stránek 

Programátor, 

vedoucí IT 

oddělení, 

gen. ředitel 

12.  17.5. 2011 Spuštění webových stránek 

Programátor, 

vedoucí IT 

oddělení 
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Způsob, jakým budou webové stránky realizovány: 

1. fáze – Svolání porady: Generální ředitel společnosti Epcos s. r. o. svolá 

prostřednictvím emailové pošty poradu 10 vedoucích pracovníků, jejichž cílem bude 

návrh vhodných webových stránek a stanovení jejich obsahu. Deset pracovníků se mi 

jeví jako dostatečný počet účastníků, kteří schválí budoucí podobu webových stránek. 

Výběr těchto pracovníků bude ponechán na generálním řediteli (může se jednat 

o ředitele personálního, výrobního, ředitele kvality či logistiky a další). Informační 

email bude obsahovat časový rámec a cíl porady. 

2. fáze – Porada vedoucích pracovníků: V tento den proběhne porada svolaných 

vedoucích pracovníků. Generální ředitel informuje pracovníky o změně – vytvoření 

nových webových stránek. Vysvětlí jim důvody, proč je nutné webové stránky zavést 

a sdělí jim cíl porady. Úkolem všech zúčastněných bude vypracovat tzn. menu – vytvoří 

obsah webové prezentace, která bude v budoucnu v podobě jednotlivých záložek. 

Na této schůzce bude generální ředitel informovat pracovníky o termínu konání druhé 

schůzky, jejíž cílem bude vybrat konkrétní návrh webové prezentace. 

 

Tab. 20: Návrh obsahu webové prezentace společnosti Epcos s. r. o. 

Profil Zaměstnání Kontakt Výrobky 

• Sídlo společnosti 

• Obecné informace 

• Historie 

• Kde nás najdete 

• Firemní časopis 

• Certifikáty 

• Volná pracovní 

místa 

• Registrace 

uchazečů 

 

• Telefon 

• Email 

• Adresa 

• Ferity 

• Keramické 

pozistory  

Pro zákazníky Pro zaměstnance Pobočky Fotogalerie 

• Obchodní podmínky 

• Informační materiály 

• Produktové listy 

• Ceník 

• Školící semináře 

• Interní informace 

• Poradna 

• Diskusní fórum 

• Ankety 

• Sportovní akce 

• Evropa 

• USA 

• Čína 

• Výrobky 

• Společnost 

• Sportovní 

akce 
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3. fáze – Schválení obsahu webové prezentace: Generální ředitel schválí obsah 

webové prezentace, na kterém se na poradě společně dohodli vedoucí pracovníci. 

4. fáze – Předání vypracovaného zadání (obsahu) vedoucímu IT oddělení: Zadání 

konečné podoby webových stránek předá generální ředitel vedoucímu IT oddělení. 

Generální ředitel požádá vedoucího IT oddělení a dva grafiky o vytvoření pěti návrhů 

vzhledu webových stránek. Bude jim ponechán čas jednoho a půl měsíce. 

5. fáze – Vytvoření pěti základních návrhů vzhledu webových stránek: Doba 

ponechaná grafikům a vedoucímu IT oddělení na vytvoření návrhů vzhledu webových 

stránek. 

6. fáze – Předložení návrhů generálnímu řediteli: Vedoucí IT oddělení předloží 

generálnímu řediteli deset vypracovaných návrhů vzhledu webových stránek. 

7. fáze – Porada vedoucích pracovníků: Na této schůzce vyberou vedoucí pracovníci 

jeden z deseti předložených návrhů. 

8. fáze – Předání vybraného vzhledu vedoucímu IT oddělení: Návrh webové 

prezentace, který byl na poradě vybrán jako nejlepší, bude předán vedoucím oddělení IT 

a jeho týmu k realizaci. 

9. fáze – Vytvoření požadovaného grafického návrhu: Doba ponechaná IT oddělení 

na realizaci webových stránek. 

10. fáze – Naprogramování – zajištění funkčnosti záložek: Doba ponechaná 

programátorovi na zajištění funkčnosti webových stránek. 

11. fáze – Zkouška fungování webových stránek: Celý tým IT oddělení společně 

s generálním ředitelem otestují webové stránky společnosti Epcos s. r. o. 

12. fáze –  Spuštění webových stránek: Den, kdy oddělení IT spustí webové stránky 

a budou je tak moci navštěvovat zaměstnanci a široká veřejnost. 
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3.5 Opatření v oblasti spokojenosti zaměstnanců 

Největší nedostatky v oblasti spokojenosti zaměstnanců (seřazené od nejzávažnějšího 

po nejméně závažné): 

 

Graf 18: Největší nedostatky v oblasti spokojenosti zaměstnanců 
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1. Ocenění práce 

Jedním z řešení, jak odstranit nespokojenost zaměstnanců s oceněním práce, je  zvýšení 

platů. Dle mého názoru toto zvýšení platů nepřispěje k dlouhodobé spokojenosti. 

Postupem času bude brát zaměstnanec tuto skutečnost za samozřejmou a nebude 

si přidání peněz vážit, tudíž bude jeho spokojenost opět na stejné úrovni 

jako na počátku. 

Druhým řešením, dle mého názoru přijatelnějším řešením, je změna systému 

odměňování. Jednalo by se o změnu hodnocení pozic a s tím související benefity, 

prémie a další odměny. Mým doporučením je pro začátek změnit výši bonusů za plnění 

cílů. Jednalo by se o menší změnu, bonusy by nemusely být navyšovány o velké částky 

a výsledkem by mohla být spokojenost obou stran. Zaměstnanci by byli více motivováni 

plnit cíle i z toho důvodu, že je společnost vyslyšela a na jejich přání provedla změnu. 

Pro společnost by to bylo prospěšné z toho důvodu, že by navýšila úspěšnost 

v dosahování vytyčených cílů. 

2. Roční pohovory 

Roční pohovory jsou tradicí téměř ve všech firmách a mezi zaměstnanci většinou 

neoblíbené. Řekla bych, že je to globální fenomén, společnost Epcos s. r. o. není 

v tomto případě výjimkou. Na ročních pohovorech jde o vzájemné vyslyšení dvou stran 
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a zhodnocení daného roku. Velkou část obsahu však tvoří vytýkání nedostatků a toho, 

co nebylo splněno. Lidé neradí slyší negativní věci, ale je důležité si nedostatky říci 

a uvědomovat si je, abychom se poučili. Jedná se především o porovnávání vytyčených 

a splněných cílů. Aby zaměstnancům nebylo vytýkáno velké neplnění cílů, je možné 

začít provádět hodnocení plnění cílů několikrát do roka. Když budoucí cíle hodnoceny 

například 4x ročně, zaměstnanec se dozví v dubnu, že plnění cílů není takové jaké by 

mělo být a bude si více uvědomovat jejich neplnění. Na druhou stranu bude mít dostatek 

času pro realizaci výsledků tím, že zlepší svou práci v dalších čtvrtletích. 

Odpovědný pracovník personálního oddělení by měl zároveň řádně zaškolit vedoucí 

ročních pohovorů. Důraz by měl být kladen na přátelskou atmosféru při rozhovoru. 

Vedoucí pohovorů by měly být poučeni, jak efektivně dojít k oboustranné spokojenosti. 

K vyšší efektivitě by určitě napomohl i průzkum v ročních pohovorech, jehož cílem 

by bylo zlepšení techniky vedení ročních pohovorů. 

3. Spolupráce s jinými středisky 

Tento problém by mohl řešit mnou navrhovaný Etický kodex. Je nutné zaměstnancům 

připomínat hodnoty firmy a klást důraz na: 

• ochotu vzájemně spolupracovat 

• komunikovat 

• zdravit se 

• pomáhat si 

Je třeba zaměstnancům stále připomínat tyto skutečnosti a časem se stanou 

samozřejmostí. Nejedná se o jednorázový proces, proto je důležitá trpělivost. 

4. Vedení firmy 

Nespokojenost s vedením firmy vyjadřují právě jednotlivé nespokojenosti zde uvedené. 

Vedení firmy nese odpovědnost za nespokojenost svých podřízených. Proto dojde-li 

k nápravě zmiňovaných ročních pohovorů, ocenění práce, možnostem dalšího 

vzdělávání, osobního rozvoje a dalších, dojde ke zvýšení spokojenosti i s vedením 

firmy. Pokud chce být vedení firmy vnímáno pozitivně, musí se nad nespokojenostmi 

zaměstnancům zamyslet a provést minimálně malé změny. 
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5. Porady 

Možnosti, proč jsou zaměstnanci s poradami nespokojeni, mohou být 2. Jeden důvod je, 

že jsou nespokojeni s tím, že porady vůbec existují. Druhý důvod je, že se jim nelíbí 

obsah a způsob vedení porad. 

Oba důvody lze vyřešit tak, aby se nejednalo pouze o formální záležitost, která je 

nudná. Vedoucí porady by měl všechny dopředu seznámit s obsahem porady a sdělit 

časový rámec, který musí být dodržen. 

Na základě rozhovorů s personalistkami společnosti vím, že na poradách je časový 

rámec téměř vždy dodržován, používají se doplňky jako jsou poznámkové bloky 

a tabule, na které se kreslí a píší důležité pojmy. Nemyslím si, že v tomto případě je 

společnost vážně zodpovědná za nespokojenost. Jedná se o obecnou skutečnost, která je 

ve většině firem. 

Ke zvýšení efektivity porad může pomoci jedno doporučení – během porady by 

se mohly všichni zúčastnění podílet alespoň malou měrou na prezentaci. Alespoň 

na krátkou dobu se postavit před účastníky porady a vyjádřit se k tématu. Každý se tak 

vcítí do kůže přednášejícího nebo vedoucího porady a bude mít tak větší pochopení 

pro situaci a zároveň se bude moci vyjádřit k projednávanému tématu. 

6. Možnost dalšího vzdělávání 

Společnost může být potěšena, že její zaměstnanci mají zájem dále se vzdělávat. Tuto 

příležitost bych využila a snažila se zaměstnancům vyhovět prostřednictvím kurzů. Dle 

mého názoru by největší efektivnost mohl přinést kurz jazykový a počítačový. 

Důvodem je to, že se jedná o technickou firmu, kde se ve velké míře využívají počítače, 

proto kurz počítačový. Zároveň je to mezinárodní firma, kde se hojně využívá jazyk 

anglický, německý a díky budoucímu spojení se společností TDK porostou nároky 

na znalost jazyků, proto kurz jazykový. 

Podle nejnovějších informací, by to nemuselo být pro firmu ani příliš nákladné. Během 

roku 2010 bude zahájen projekt, který organizuje Evropská unie. Cílem projektu je 

zvýšit jazykovou a počítačovou vybavenost Čechů, jelikož Češi jsou na tom s jazyky 

a počítačovými dovednostmi stále ve srovnání se zbytkem vyspělé Evropy špatně. 

Na jazykové a počítačové kurzy budou dotace z EU a zároveň výrazně přispěje 

i ministerstvo školství. Pro získání dotace existují 2 podmínky, které by měli splňovat 

všichni zaměstnanci. První podmínkou je věk 25 až 64 let a druhou je trvalé bydliště 
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mimo Prahu. Prospěch z pořádaných kurzů by měli jak zaměstnanci, tak také samotná 

společnost. 

7. Příležitosti pro osobní rozvoj 

Problematika osobního rozvoje by mohla být řešena podobně jako nespokojenost 

se vzděláváním. Znalost cizích jazyků se netýká jenom pracovních záležitostí, lidé je 

mohou uplatnit v osobní životě, stejně jako dovednost s počítačem. Prostřednictvím 

účasti na jazykových a počítačových kurzech, by společnost mohla odstranit dvojí 

nespokojenost zaměstnanců – jak s osobním rozvojem, tak také s možnostmi 

vzdělávání. 

8. INFO kanál 

Jedná se o LCD televizi, která informuje o dění ve společnosti. Je umístěna v prostorách 

vchodové haly, vedle recepce. Tato nespokojenost se mi nejeví jako nejzávažnější. 

INFO kanál bych brala jako prostředek, který informuje nově příchozí osoby 

do společnosti Epcos s. r. o. o podniku a o jeho výrobě. Mnoho lidí si tak může krátit 

dobu čekání zajímavými reporty (např. čekání uchazečů o práci).  

Firma by si měla především položit otázku komu je INFO kanál určen. V případě, 

že slouží spíše veřejnosti, aby se dozvěděla zajímavé informace o podniku, je INFO 

kanál umístěn na správném místě. Pokud však má INFO kanál sloužit zaměstnancům, 

bylo by vhodné jej přemístit do míst, která jsou více frekventovaná právě zaměstnanci. 

Vhodným místem by mohla být závodní jídelna. 
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Tab. 21: Shrnutí navržených opatření k jednotlivým zjištěným nedostatkům v oblasti 

spokojenosti zaměstnanců 

Nedostatek Oblast, na kterou se zaměřit 

Ocenění práce Změna výše bonusů za plnění cílů 

Častější hodnocení plnění cílů 

Zaškolení vedoucích ročních pohovorů Roční pohovory 

Průzkum v ročních pohovorech 

Spolupráce s jinými středisky Etický kodex 

Vedení firmy 
Brát v úvahu nespokojenost zaměstnanců 

s konkrétními skutečnostmi 

Porady Podílení se všech účastníků porady na prezentaci 

Možnost dalšího vzdělávání Jazykové a počítačové kurzy 

Příležitosti pro osobní rozvoj Jazykové a počítačové kurzy 

INFO kanál Přemístění 

 

3.6 Opatření v oblasti interní komunikace 

Největší nedostatky v interní komunikaci: 

1. Nízká míra využívání prostředků, díky kterým se mohou zaměstnanci 

vyjadřovat k jakýmkoliv záležitostem firmy 

Situaci ve firmě bych zlepšila využíváním silných prostředků ke zlepšení nedostatků. 

Tzn. firemní časopis a nástěnky jsou ve firmě velice oblíbené, proto bych využila těchto 

prostředků k informování zaměstnanců o možnostech, jak se vyjádřit k záležitostem 

firmy. Podle dotazníkového šetření zaměstnanci vůbec neví, že mohou využívat 

návštěvní hodiny vedoucích pracovníků.  

Na druhou stranu je dobré, že mají důvěru ve svého nadřízeného a svěřují se mu. 

Což potvrzuje i výsledek z dotazníku spokojenosti. Poměrně velkou četnost zaujalo 

vyjadřování se prostřednictvím porad. Možná by tato možnost získala mnohem větší 

četnost, ale velké procento dotázaných vůbec nemá pravidelné porady se svým 

nadřízeným. Společnost by tuto situaci měla vyřešit tím, že bude klást větší důraz 

na pravidelné porady. Tento problém řeším doporučením v této kapitole v odstavci 

Pravidelné schůzky. 
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Vyjadřování se prostřednictvím anket dopadlo také velice dobře, ale je třeba brát 

v úvahu, že různé průzkumy se pořádají v průměru jednou za půl roku. To není doba 

vhodná k tomu, aby zaměstnanec čekal na možnost vyjádřit se. 

Doporučila bych klást důraz na návštěvní hodiny u vedoucích pracovníků. Tato 

skutečnost bude připomenuta zaměstnancům na seminářích, které budou probíhat 

v rámci představování nového Etického kodexu. 

Záležitosti firmy nemusí představovat pouze stížnosti zaměstnanců, ale může se jednat 

o různá doporučení v lepším fungování výroby. Společnost Epcos s. r. o. je firma 

s velkým počtem zaměstnanců, tudíž je zde i velká pravděpodobnost inovačních 

nápadů. Na základě několika návštěv jsem si nevšimla, že by společnost umožňovala 

zaměstnancům přijít s novými nápady.  

Mým návrhem je umístit na nástěnky (jedná se o oblíbený prostředek zaměstnanců) 

leták, který by představil zaměstnancům možnost přijít s novým nápadem 

(např. jak zefektivnit výrobní proces). Každý zaměstnanec bude mít možnost vyjádřit 

svůj nápad a vedení společnosti bude mít povinnost se každým návrhem zabývat 

a následně se vyjádřit zaměstnanci s úspěchem či neúspěchem včetně zdůvodnění. 

Zaměstnanec bude moci svůj návrh vhodit do schránky nebo přinést osobně vedoucímu 

oddělení. Úspěšný návrh bude ohodnocen 10 - 20 % z úspor, které přinese nový návrh.  

2. Povědomí o možnosti vyjadřovat se k jakýmkoliv záležitostem firmy 

Firma musí začít více využívat firemního časopisu a firemních nástěnek k tomu, 

aby zaměstnancům připomínala skutečnosti, jako je možnost vyjádřit k jakýmkoliv 

záležitostem ve firmě. Dobrý začátkem je například možnost zaměstnanců přispívat 

do firemního časopisu svými články.  

3. Ochota nadřízeného vyslechnout si názor zaměstnanců 

S tímto nedostatkem souvisí problém efektivní komunikace i pravidelné porady 

nadřízeného se svými podřízenými (jde o následující dva odstavce). Obě zúčastněné 

strany se budou muset naučit respektovat pravidla daná vedením společnosti a pravidla, 

které obsahuje Etický  kodexy. Jen tak dojde ke zlepšení. 

4. Efektivní komunikace mezi nadřízeným a podřízeným 

Zlepšit celkovou vzájemnou komunikaci ve firmě bude mít za úkol Etický kodex, 

který k tomu bude povzbuzovat. Je však důležité, aby vedoucí pracovníci na tuto 

skutečnost kladli důraz a napomáhali ke zlepšení situace. Jedná se o nedostatek, 
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který nebude vyřešen během jednoho týdne. Zaměstnanci a hlavně vedení firmy budou 

muset být trpěliví a výsledek se může projevit již v dalším roce. Níže uvedu výčet 

činností, na které bude muset být v budoucnu zaměřena velká pozornost. Jedná 

se o činnosti, ze kterých některé firma provádí, ale dále už nejsou tolik připomínány, 

proto časem jejich důležitost zanikne. Vedení firmy musí klást důraz na: 

• Časté informování zaměstnanců (o současné situaci, o úspěších firmy, 

o problémech, o změnách atd.) 

• Účastnit se pravidelných schůzí (popsáno v následujícím odstavci) 

• Seznámit zaměstnance na počátku období s cíli, které mají být splněny 

Aby byla úspěšná komunikace zajištěna musí se zúčastněné strany chovat i podle 

určitých pravidel, musí být: 

• trpěliví 

• ochotni naslouchat 

• poskytovat zpětnou vazbu 

• respektovat názory protistrany 

5. Pravidelné schůzky 

Podle zjištěných výsledků probíhají pravidelné schůze ve společnosti jen u některých 

zaměstnanců. Často se vyskytovali odpovědi, že se jedná spíše  o schůze nárazové, 

které probíhají jen v případě nutnosti. Myslím si, že u tak velké společnosti, jako je 

Epcos s. r. o. by měly být schůze nedílnou součástí pracovního týdne.  

Bylo by vhodné minimálně u technicko-hospodářských pracovníků zavést pravidelné 

schůzky s jejich nadřízenými. Navrhla bych jeden den v týdnu, kdy by se schůze 

pravidelně konala. Sešel by se nadřízený se svými podřízenými a shrnul 

by zaměstnancům události z minulého týdne – čeho dosáhli/nedosáhli a zároveň je 

seznámil, jaké úkoly je čekají v následujícím týdnu – co je třeba splnit, na co se zaměřit 

více. Na těchto schůzích by je informoval i o výjimečných akcích společnosti včetně 

zavedení nového Etického kodexu. Časový rámec schůze by byl podle potřeby – 

na základě množství řešených událostí. Schůze by mohla trvat 10 min v případě plnění 

cílů a žádných důležitých změn nebo i 60 minut, pokud to bude situace vyžadovat. 

Důležité je, aby schůze byla. Zde se může projevit i ta situace, že podřízený by rád 

svému nadřízenému něco sdělil – bude mít tak příležitost.  
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Současná situace je spíše taková, že pokud je třeba něco vyřešit, schůze se uspořádá, 

pokud však není co řešit, schůze není. Mým doporučením je schůze pořádat pravidelně 

(např. každé pondělí v 11 hodin se sejde nadřízený se svými podřízenými) 

a přizpůsobovat se časovému rámci, tzn. v případě že situace nebude vyžadovat důležité 

řešení,  bude schůze krátká a naopak. Minimálně je důležité si připomínat dosažené cíle 

a srovnávat je s cíli požadovanými – to by mělo být nedílnou součástí schůze, 

protože každé středisko má stanové cíle a díky pravidelnému připomínání aktuálního 

stavu plnění cílů by mohlo být dosahováno i lepších výsledků.  

Jedním z důležitých doporučení je určitě zpracované výsledky prezentovat 

zaměstnancům. Budou mít nejen přehled o současné situaci zároveň budou vidět 

i výsledky průzkumu, na kterým trávili svůj čas. Ochota vyplnit další dotazník 

tak vzroste. 

 

Tab. 22: Shrnutí navržených opatření k jednotlivým zjištěným nedostatkům v oblasti 

interní komunikace 

Nedostatek Oblast, na kterou se zaměřit 

Informování pomocí silných prostředků (firemní 

časopis, nástěnky) 

Pravidelné porady 

Umožnit zaměstnancům přijít s novými nápady 

(nástěnky) 

Nízká míra využívání prostředků 

možných k vyjadřování se k 

záležitostem firmy 
Připomenutí využívání možných prostředků 

na seminářích o Etickém kodexu (účast všech 

zaměstnanců) 

Povědomí o možnosti vyjadřovat 

se k jakýmkoliv záležitostem 

firmy 

Neustále připomíná této možnosti (firemní 

časopis, nástěnky) 

Ochota nadřízeného vyslechnout 

si názor zaměstnanců 
Etický kodex 

Efektivní komunikace mezi 

nadřízeným a podřízeným 
Etický kodex 

Pravidelné schůzky Nahradit "nárazové" schůze pravidelnými  
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3.7 Shrnutí návrhové části 

V návrhové části jsem se zabývala návrhy tvorby vize, Etického kodexu a webové 

prezentace společnosti Epcos s. r. o. Ve druhé části jsem navrhla opatření v oblasti 

spokojenosti zaměstnanců, která vycházela ze zjištěných negativ v dotazníkovém 

šetření. Dále jsem navrhla opatření v oblasti interní komunikace, která opět vycházela 

ze jištěných negativ v dotazníkovém šetření.  

V návrhové části jsem se podrobněji zabývala podnikovou vizí, Etickým kodexem 

a webovou prezentací firmy. Tyto prvky jsem si vybrala z toho důvodu, 

protože pro zvýšení úrovně firemní kultury jsou klíčově. Je velice důležité, 

aby společnost měla vizi. Nezbytnou součástí velké firmy jako je Epcos s. r. o. je Etický 

kodex.  Úroveň firemní kultury ovlivňuje značně i absence webových stránek. U těchto 

tří prvků jsem zpracovala časový harmonogram jejich realizace, odpovědné osoby 

a způsob, jakým budou jednotlivé kroky provedeny. Zároveň jsem uvedla důvody, proč 

je nutná realizace těchto prvků (vize, Etický kodex, webové stránky). 

Vize firmy je základem úspěchu každé společnosti, je nutné, aby ji společnost Epcos 

s. r. o. vytvořila. Bude tak svým zaměstnancům a široké veřejnosti ukazovat, 

jakým směrem se chce ubírat a co je pro ni důležité. Etický kodex je dokument, 

jehož přítomnost ve firmě není povinností. Pro většinu firem, které již Etický kodex 

mají, však představuje převážně výhody a usnadňuje interní komunikaci a rozhodování. 

Účelem Etického kodexu je vymezit zásady správného chování.  

Třetím návrhem je zavedení webových stránek se společnost Epcos s. r. o. Díky nim 

se společnost dostane do podvědomí široké veřejnosti, zvýší zájem zaměstnanců o dění 

ve firmě a zvýší možnost oslovení novými odběrateli.  

Druhá polovina návrhové části je zaměřena na doporučení v oblasti spokojenosti 

zaměstnanců a v oblasti interní komunikace. Podrobnější zpracování návrhů 

by vyžadovalo mnohem více prostoru, proto jsem uvedla pouze návrhy opatření v dané 

oblasti. U jednotlivých zjištěných negativ jsem navrhla doporučení a uvedla oblast, 

na kterou by se měla společnost zaměřit, aby došlo ke zlepšení v dané situaci. 
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ZÁVĚR  

Diplomovou práci jsem zpracovávala ve společnosti Epcos s. r. o. se sídlem 

v Šumperku. Společnost Epcos s. r. o. je významný výrobce feritových jader 

a keramických pozistorů. Společně s dalšími divizemi zabývajícími se výrobou 

kondenzátorů, foliových kondenzátorů, keramických součástek, indukčností, součástek 

s povrchovou akustickou vlnou tvoří součást nadnárodní akciové společnosti Epcos. 

Jednotlivé divize této společnosti jsou rozmístěny na kontinentech Evropa, Asie 

a Amerika. 

Hlavním cílem firmy je, aby byla výkonná, stabilní, úspěšná na trhu a dosahovala zisku. 

K tomuto cíli může velkou měrou přispět právě vysoká úroveň firemní kultury. Cílem 

práce tedy bylo zlepšit úroveň firemní kultury ve společnosti Epcos s. r. o. Aby bylo 

dosaženo cíle, musela jsem nejdříve provést analýzu situace ve firmě. Tu jsem provedla 

na základě dvou dotazníkových šetření mezi zaměstnanci a několika konzultací 

s personalistkami společnosti. První dotazník byl zaměřený na spokojenost zaměstnanců 

a druhý dotazník zjišťoval úroveň interní komunikace ve firmě.  

Nejvhodnějším opatřením pro zlepšení úrovně firemní kultury ve společnosti je tvorba 

Etického kodexu, tvorba vize, tvorba webových stránek a určité změny v rámci 

firemního časopisu. Především vytvoření Etického kodexu bude mít za následek zvýšení 

úrovně firemní kultury, se kterou souvisí zlepšení interní komunikace.  Po shrnutí celé 

situace mohu konstatovat, že firemní kulturu a tím i atmosféru ve společnosti 

Epcos s. r. o. doposud nejvíce posiloval a vytvářel tzv. Sociální program. Jde 

o dokument, který obsahuje opatření pro zajištění vhodných podmínek pro stabilizaci 

zaměstnanců. Jak společnost sama ví, nachází se v počáteční fázi zavádění firemní 

kultury. Má před sebou ještě mnoho úkolů, díky kterým se posune vpřed a dosáhne tak 

svého cíle.   
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Příloha 2 Logo společnosti Epcos s. r. o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Příloha 3 Kde ve světě se nachází EPCOS 

 
 
 

 
• 22 závodů a vývojových center 

• 6 prodejních centrál 

• 44 regionálních prodejních kanceláří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha 4 Výrobky společnosti Epcos s. r. o. 

 

Keramické komponenty – pozistory 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferity a feritová příslušenství 

 
 
 



 

  

Příloha 8 Souhrnné výsledky dotazníku spokojenosti  v absolutních číslech 

 

Varianta 
Číslo otázky 

a b c d 

1  178 215   

2 a 289 107   

 b 210 186   

 c 222 174   

 d 293 103   

 e 313 83   

 f 234 162   

 g 273 123   

 h 305 91   

 i 103 293   

 j 269 127   

 k 190 206   

3  142 170 84  

4  165 231   

5  320 76   

6  220 176   

7  149 175 62 10 

8  31 244 110 11 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha 9 Souhrnné výsledky dotazníku komunikace v absolutních číslech 

 

Varianta 
Číslo otázky 

a b c d e 

1 8 7    

2 2 10 3 0  

3 15 0 0 0  

4 1 11 3 0  

5 5 8 2   

6* 12 6 2 12 0 

7 7 2 6   

8 3 4 8   

9 9 6    

10 2 6 6 1  

11 1 9 4 1  

12 7 6 2   

 
 
 

                                                           
* Jedná se o otázku výčtovou – respondenti měli možnost vybrat několik alternativ 


