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Anotace 

 

Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o.  a 

jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak 

se tyto problémy promítají do jejího chodu a do práce zaměstnanců. Obsahuje návrhy, 

postupy a doporučení ke zlepšení kultury společnosti a tím ke zvýšení prosperity a 

zefektivnění výkonu zaměstnanců. 
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company´s culture, which can lead to the better prosperity and more effective work. 
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Úvod 

 

Firemní kultura  se v současné době stává nedílnou součástí řízení každé 

firmy. Míra důležitosti firemní kultury neustále roste s tím, jak si vedení společnosti 

uvědomuje její vliv na zaměstnance a jejich výkon. Jestliže je kultura organizace 

narušená, vztahy mezi zaměstnanci jsou špatné a vedení společnosti se zaměstnanci 

nesprávně komunikuje, dochází ke snížení pracovního výkonu zaměstnanců, což se 

negativně odráží na prosperitě společnosti a její schopnosti dostát svým závazkům.  

 

Firemní kultura  je tvořena hodnotami, představami a postoji ve firmě 

všeobecně uznávanými a dodržovanými. Zahrnuje chování a jednání, které je specifické 

pro každou organizaci. Jelikož se vnitřní kultura ve firmě vytváří poměrně dlouhou 

dobu, je jakákoliv její změna obtížná. Lze říci, že firemní kultura jsou všechny činy 

všech lidí ve firmě, a proto právě na nich záleží, jestli se plánovaná změna ujme nebo 

ne. 

 

Cílem mé bakalářské práce je vypracovat návrhy na zlepšení firemní kultury 

konkrétní firmy. Provedením analýzy společnosti a s využitím dotazníků zjistím 

pozitiva a nedostatky firmy. Na základě získaných údajů pak navrhnu optimální řešení, 

které bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak i vedení společnosti. Cílem tohoto řešení 

bude pomocí změny vnitřní kultury společnosti zvýšit efektivitu práce. 
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1 Firemní kultura 

Termín firemní kultura se poprvé objevuje v odborné literatuře v Anglii v 60. 

letech minulého století. Až v průběhu 80. let dochází k výraznému vzestupu zájmu o 

kulturu společnosti.  

 

Současnou organizační kulturu v českých zemích ovlivnila především kultura 

zlínských firem, jejímž zakladatelem je Tomáš Baťa. Vyvíjela se ve třech obdobích. 

V počátcích byla kultura společnosti orientována na výkon, personální rozvoj a sociální 

politiku. Druhé období nastává po roce 1948, kdy vzniká socialistická organizační 

kultura. Ve třetím období, v 90. letech, nastupuje nová generace manažerů prosazující 

člověka schopného stát za svými názory. [2] 

 

1.1 Definice   

Úplné a přesné vymezení kultury organizace není jednoduché. To značí i fakt, že 

neexistuje jedna konkrétní definice, ale setkáváme se s mnoha pojmy, které se firemní 

kulturu snaží popsat a zahrnout vše, co obsahuje.  

 

Kulturu organizace tvoří pravidla, normy a hodnoty, ať už psané či nepsané, 

které jsou všem lidem v organizaci známy, a které jsou všemi uznávány a dodržovány. 

Vzhledem k tomu, že pojem firemní kultura je poměrně široký, zahrnuje, kromě těchto 

hodnot, i komunikaci uvnitř společnosti jak mezi zaměstnanci navzájem, tak i mezi 

zaměstnanci a vedením. Dále obsahuje také vztahy uvnitř společnosti, chování k sobě 

navzájem a spokojenost zaměstnanců. Zahrnuje také vystupování společnosti i jejích 

zaměstnanců vůči svému vnějšímu okolí. Je to jakási vnitřní atmosféra, která je 

specifická pro každou firmu, a která je nenapodobitelná.  

 

Firemní kultura ovlivňuje motivaci a výkonnost zaměstnanců a má také velký 

vliv na jejich fluktuaci.  
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„Kultura organizace bezprostředně rozhoduje o ekonomické úspěšnosti podniku a spolu 

se strategií je faktorem konkurenceschopnosti.“1  

 

 

K definování organizační kultury nám mohou pomoci odpovědi na tyto otázky: 

- jak spolu jednají lidé na různých pozicích v organizaci, nadřízení 

s podřízenými? 

- jaký je vztah lidí k organizaci? 

- jaké jednání je tolerováno, odměňováno nebo naopak postihováno? 

- jaké jsou zvyklosti, tradice, vtipy, historky? 

- jaké jsou symboly, cíle organizace? 

- jak jsou vyzdobena pracoviště, jak se lidé oblékají, existuje jednotný 

oděv? 

- existuje specifický design budov společnosti? [2] 

 

1.2 Funkce firemní kultury 

Vnit řní funkce představuje způsob, jakým jsou zaměstnanci seznamováni s cíly 

a hodnotami společnosti a jejich schopnost přizpůsobit se těmto hodnotám. Usnadňuje 

koordinaci jejich činností a tím i efektivitu práce. Kultura organizace také ovlivňuje 

pracovní morálku zaměstnanců, jejich motivaci, redukuje nejistotu a vznik konfliktů na 

pracovišti.  

 

Vnější funkce představuje image firmy, tedy jak firma působí na své okolí, 

například pomocí firemního loga, použitých barev nebo propagačních předmětů a jak je 

tímto okolím vnímána. Je to také schopnost firmy reagovat na změny ve svém okolí, 

například podmínek na trhu nebo v oblasti informačních technologií. Pokud je firemní 

kultura silná, představuje i velkou konkurenční výhodu. 

 

                                                 

 
1 SKALICKÝ, J. a kol. Hledání inovačních příležitostí a práce s inovacemi. 2001, s. 97. 
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1.3 Prvky firemní kultury 

� normy chování – nepsaná pravidla, kterými se zaměstnanci řídí. Mají vliv na 

jejich chování, jednání a spolupráci. Odráží i jejich postoj ke společnosti.  

� klíčové hodnoty – jsou vytvářeny vedením a ovlivněny jeho názorem. 

Představují přesvědčení zaměstnanců o tom, co je pro podnik dobré a co špatné. 

Vedení očekává, že budou zaměstnanci plně akceptovány.  

� styl řízení a vedení – způsob, jakým vedení jedná se svými zaměstnanci, jak 

s nimi komunikuje, spolupracuje, jak je podporuje, jakým způsobem uplatňuje 

svoji autoritu. Způsob, jakým vedení vede své podřízené k dosahování 

podnikových cílů. 

� role – určitý způsob chování pracovníků na svých pozicích  

� organizační struktura a členění – zahrnuje formální i neformální strukturu 

organizace, existenci pracovních týmů, výměnu informací na formální i 

neformální úrovni 

� tradice – zaběhnuté a specifické rituály, způsoby chování či řešení problémů. 

Novým zaměstnancům jsou předávány v průběhu jejich adaptačního procesu. [9] 

 

1.4 Znaky firemní kultury 

Znaky firemní kultury lze poznat na první pohled. Jsou pozorovatelné v chování 

nebo terminologii, kterou pracovníci používají. Projevují se i ve stanovených normách a 

předpisech nebo firemní filozofii. Každá organizace je specifická i systémem 

motivačních pobídek a benefitů. Kultura společnosti se může projevovat i navenek. Lze 

ji pozorovat například na designu budov společnosti, úpravě jejich okolí a čistotě, 

barevným a technickým provedením firemního loga, úpravou a uspořádáním 

dokumentace, kvalitou a provedením reklamy ve sdělovacích prostředcích apod. 
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1.5 Silná a slabá firemní kultura  

Tabulka 1.1: Silná firemní kultura  

Klady Zápory 

→ jasný pohled na hodnoty společnosti 

→ přehledné a pochopitelné hodnoty společnosti 

→ jednoznačná a přímá komunikace 

→ rychlé rozhodování 

→ nižší nároky na kontrolu práce 

→ vyšší motivace a týmový duch 

→ stabilní sociální systém 

→ uzavřený systém společnosti 

→ důraz na tradice 

→ nedostatek flexibility 

→ nechuť v přijímání nových strategií 

→ složité začlenění nových pracovníků 

Zdroj: http://www.inovace.cz/navody-a-dovednosti/podnikova-kultura-ii-/. 

 

Tabulka 1.2: Slabá firemní kultura 

Zápory 

→ nestálost názorů 

→ špatná komunikace 

→ vyšší nároky na kontrolu práce 

→ náročná motivace zaměstnanců 

→ těžší dosahování uspokojivých výsledků 

→ nízká výkonnost zaměstnanců 

Zdroj: http://www.inovace.cz/navody-a-dovednosti/podnikova-kultura-ii-/. 

 

1.6 Změna firemní kultury 

Jestliže firma nedosahuje požadovaného zisku nebo má nižší hodnoty prodeje 

než plánovala, měla by hledat chyby nejen v oblasti marketingu, technologií nebo 

prodeje, ale i ve firemní kultuře.  

 

Jakákoli změna je složitý a dlouhodobý proces, obzvláště pak změna kultury 

organizace. Je třeba si uvědomit, že kultura se v organizaci formovala dlouhou dobu, 

prakticky od jejího založení. Je ve firmě ustálená, a proto se jakákoli její změna může 

setkat s nevolí. Se změnou musí souhlasit především vedení firmy, týká se ovšem i 

zaměstnanců. Proto je důležité, aby si představitelé společnosti uvědomili vážnost 

stávající situace a nutnost ji řešit.  
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Co mohou manažeři pro zlepšení nebo oživení kultury společnosti udělat? 

� vytvořit v zaměstnancích potřebu změny 

� vysvětlit jim, co pro ně bude změna znamenat 

� nechat firemní kulturu proniknout do myšlení a jednání zaměstnanců 

� pravidelně se zaměstnanci i týmy komunikovat a dávat jim zpětnou vazbu 

� zaměstnávat vhodné kandidáty a podporovat jejich rozvoj 

� zvyšovat odpovědnost zaměstnanců za dosažené výsledky [7] 

 

1.7 Firemní komunikace 

Má-li se společnosti dařit a má-li být úspěšná, musí nejen dobře prodávat, ale i 

dobře komunikovat. A to nejen se zákazníky a dodavateli, ale i uvnitř – zaměstnanci 

mezi sebou nebo vedení se zaměstnanci. Komunikace ve firmě je velmi důležitou 

složkou firemní kultury, a jestliže nefunguje, nastává problém. Ten musí řešit 

především vedení společnosti.  

Vedení by mělo zaměstnance seznámit s cíli společnosti a mělo by je pravidelně 

informovat o úspěšnosti dosahování těchto cílů. Důležité také je ptát se jich na jejich 

názory či připomínky a věnovat jim pozornost. 

 

Součástí firemní komunikace jsou například firemní časopisy, zápisy z porad, 

firemní akce a večírky a celá řada dalších aspektů, které působí na zaměstnance a 

ovlivňují jejich názor na společnost, ve které pracují. Patří sem ale i pracovní prostředí, 

tedy vzhled kanceláří a jejich vybavení, dále sociální zázemí pro zaměstnance, možnost 

občerstvení. Důležitým prvkem je i způsob, jakým je společnost vedena, jak vedení 

přistupuje k zaměstnancům. 

Komunikace uvnitř společnosti není jen informování zaměstnanců pomocí 

firemních porad či časopisů. Důležitá je i zpětná vazba, tedy reakce zaměstnanců na tyto 

prvky. Interní komunikace je obousměrný proces.  [6] 
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Obrázek 1.1: Interní komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HORÁKOVÁ, I. a kol. Strategie firemní komunikace, s. 135. 

 

 

Jakým způsobem informovat kolegy a podřízené: 

Kritika zaměstnance – osobně za zavřenými dveřmi 

Pochvala zaměstnance – osobně před ostatními, písemnou cestou nebo el. poštou 

Urgentní a důležité zprávy – mobilním telefonem 

Termíny porad a jejich obsah – elektronickou poštou 

Vnitřní směrnice společnosti – na nástěnce v chodbách a jiných frekventovaných 

prostorách 

Výroční zpráva – elektronickou poštou nebo ve firemních letácích, časopisech [9] 

 

1.8 Firemní etika 

Firemní etika je velmi často zaměňována s firemní kulturou. Jedná se ale o dva 

rozdílné pojmy, i když jsou velmi provázané.  

Firemní kultura zahrnuje normy, předpisy a pravidla chování a jednání 

v organizaci, zatímco firemní etika stojí na počátku vzniku těchto norem. [1] 

Představuje snahu vedení společnosti o zavedení etických zásad do chodu společnosti. 

Cílem je zlepšení situace v organizaci, ať už v oblasti vztahů či komunikace. Každá 

organizace by měla mít vypracovaný etický kodex, který by měl být všemi dodržován, 

to znamená jak zaměstnanci, tak i vedením. Tento kodex zajišťuje profesionální 

chování. 

 

   Všechno, co  
   zaměstnanci 
       vidí 
       slyší 
       čtou 

      JAK TO  
    VNÍMAJÍ ?             
souhlas? 
nesouhlas? 
zájem? 
lhostejnost? 
nové náměty? 
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Jak by mohl takový kodex vypadat?    

 

� Úvod – zdůvodnění existence kodexu 

� Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci 

- projevování vzájemné úcty 

- komunikace 

- profesní rozvoj 

� Vztahy se zákazníky 

- úplatky 

- podpora dobročinných projektů 

� Vztahy s dodavateli a jinými podnikatelskými subjekty 

- výběr dodavatelů 

� Vztahy s konkurenty a orgány státní správy 

- konkurenti společnosti 

- regulační orgány 

� Obchodní řád společnosti 

- profesionalita 

- dodržování legislativy 

- důvěrné informace 

- kvalita 

� Kontrola dodržování pravidel  [5] 
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2 Pracovní podmínky 

Neméně důležitým prvkem, který je součástí kultury firmy, jsou pracovní 

podmínky zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že člověk stráví v práci za svůj život 

přibližně 80 320 hodin, je kvalita pracovního prostředí nezanedbatelnou složkou firemní 

kultury, kterou by neměl management společnosti opomíjet. V dnešní době je neustále 

zdůrazňován výrazný vliv pracovního prostředí na výkon zaměstnanců, a proto se stále 

více firem přiklání k modernímu pojetí pracovního prostředí. Ustupuje se od klasické 

„šedi“ kanceláří a do popředí vystupují barvy, květiny, účelné doplňky a zajímavý 

design nábytku.  

 

Tabulka 2.1: Počet hodin strávených v práci 

Počet hodin strávených v práci * 

nástup do práce 25 let   

odchod do důchodu 65 let 
65 - 25 = 40 

  

pracovní dny v roce 251 251 * 40 = 10 040   

10 040 dní v práci (bez dovolené)   

pracovní doba/den 8 hodin     

počet hodin strávených v práci    80 320 

Pozn.: uvedené hodnoty jsou pouze orientační 

 

„Projevem vysoké kultury podnikání je i vytváření podmínek pro uspokojivou 

práci, včetně přizpůsobení práce a pracovních podmínek potřebám pracovníků. 

Realizace těchto podmínek zvyšuje motivaci všech pracovníků a je prostředkem k vyšší 

výkonnosti. Přispívá tím rovněž ke zvyšování kvality života, dlouhodobému udržení 

pracovní schopnosti a k pohodě při práci.“ 2 

 

„Nejdůležitější skupiny podmínek pracovního prostředí: 

� prostorové a funkční řešení pracovišť 

� fyzické podmínky 

                                                 

 
2 Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. [online]. 2008  

[cit. 2009-03-02]. Dostupné z: <http://www.bozpinfo.cz/priloha/narodni_politika_cr08>. 
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� podmínky bezpečnosti práce 

� zdravotně-preventivní péče o pracovníky 

� hygienické podmínky 

� organizační podmínky 

� estetické podmínky 

� sociálně-psychologické faktory pracovního prostředí“3 

 

Vzhledem k tomu, že je oblast pracovních podmínek velmi rozsáhlá a vydala by 

na samostatnou práci, bude se tato bakalářská práce zabývat pouze prostorovým a 

funkčním řešením pracoviště a fyzickým podmínkám.  

 

2.1 Prostorové a funkční uspořádání pracoviště  

Pracovní prostory by měly být vytvořeny tak, aby odpovídaly tělesným 

rozměrům pracovníků. Tyto rozměry, označované jako antropometrické údaje, jsou 

„ tělesná výška (vstoje i vsedě), výška lokte (vstoje), výška kolena (vsedě), délka stehna 

(vsedě) a dosah 3. prstu (při vzpažení a předpažení).“4 Pracovní místo musí být 

konstruováno tak, aby byl pracovník schopen efektivně vykonávat pracovní pohyby. [8] 

 

Obrázek 2.1: Správná pozice u počítače 

   

Zdroj: http://cdesign.cpress.cz/Files/Obrazky/Ergonomie/ergonomie_schema.jpg. 

 
                                                 

 
3  PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2002, s. 153. 

 
4 tamtéž, s. 153 – 154. 
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Stanovení antropometrických údajů slouží k: 

� „prostorovému řešení pracovního místa – např. šířka a výška místnosti, dveří, 

apod. 

� stanovení optimálních rozměrů i tvaru používaných technických zařízení 

� stanovení optimálních rozměrů veškerého nábytku, jímž je pracoviště zařízeno – 

např. rozměry pracovních stolů, výška a sklon pracovní desky, konstrukce židlí 

� optimální rozmístění pomůcek a zpracovaného materiálu“5 

 

 Nerespektování těchto ergonomických požadavků může mít za následek různé 

negativní vlivy na zdraví pracovníků, jako jsou například bolesti hlavy, zad, 

onemocnění pohybového aparátu, špatná nálada, pocit nepohodlí, různé únavové 

projevy, a jiné. Může dojít ke snížení výkonnosti pracovníka nebo zhoršení kvality 

práce.  

 

 

Obrázek 2.2: Modelové ergonomické pracoviště 

 

Zdroj: http://www.ergonomicke-kancelare.cz/ergonomie-pocitacoveho-pracoviste/.   

 

 

 

 
                                                 

 
5 PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2002, s. 154.  
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Typy pro ergonomické pracoviště 

o vrchní hrana monitoru by měla být ve výšce očí nebo pod ní 

o monitor a klávesnice by měly být umístěny přímo před uživatelem 

o dokumenty by měly být umístěny v jedné řadě s klávesnicí a monitorem 

o pozor na naklonění podpěry klávesnice! 

o zápěstí by mělo být v přímé poloze 

o ruce a lokty jsou blízko těla 

o často měňte pozici těla! 

o sed by měl být v nakloněné poloze s opřenými zády 

o často si dělejte menší přestávky! 

o pozice nohou by měla být rovná s položením na podlaze nebo podložce 

o CPU jednotka by měla být umístěna mimo pracovní plochu 

o lampa by měla mít pohyblivé rameno [4] 

 

2.2 Fyzické podmínky práce  

Do této oblasti se zahrnují světelné podmínky, barevnost pracoviště, zvukové 

podmínky a mikroklimatické podmínky. V případě světelných podmínek se pozornost 

zaměřuje zejména na umělé osvětlení, které se měří v luxech a hodnotí se podle údajů 

uvedených v příslušných normách. [8] Například intenzita osvětlení v kanceláři by se 

měla pohybovat kolem 500 lx. [3] V dnešní době hojně používané LCD monitory 

vyžadují, vzhledem ke své povaze, jiné osvětlení než CRT monitory, což přináší na 

osvětlení nové nároky. Nevhodné osvětlení vyvolává celou řadu potíží jako je například 

rozostřené vidění, bolesti nebo pálení očí, bolesti hlavy, mající za následek snížení 

výkonnosti.  

 

Barvy v pracovním prostředí mají pozitivní vliv na psychickou pohodu 

zaměstnanců a tím na jejich výkon. „Podrobné výzkumy prokázaly, že barvy mají vliv 
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na fyziologické a psychické procesy – ovlivňují například náš krevní tlak, frekvenci 

dýchání, emoce a pozornost.“6 

Teplé odstíny, jako je například červená, oranžová nebo žlutá, mají povzbuzující 

účinky, zatímco barvy studené (modrá, zelená) uklidňují a vyvolávají pocity chladu. 

Barvy mají také vliv na dojem z prostoru – syté barvy prostor opticky zmenšují, barvy 

méně výrazné, například světle zelená nebo světle žlutá prostor prosvětlují a opticky 

zvětšují. „Pro práce fyzicky namáhavé jsou vhodné teplé odstíny barev okolního 

prostředí (žlutá, okrová), při práci duševního charakteru volíme barvy s uklidňujícím 

účinkem (zejména modrá).“7 

Barevné řešení pracoviště je také možné přizpůsobit pohlaví zaměstnanců. Je 

všeobecně známo, že ženy jsou více „zimomřivé“ než muži, tudíž preferují spíše barvy 

teplé. Naopak muži dávají přednost barvám studeným.  

 

Obrázek 2.3: Varianta barevného řešení pracoviště 

 

Zdroj: http://www.asb-portal.cz/2008/08/07/architektura/design/pracoviste-jako-

klub.html. 

 

Zvukové podmínky na pracovišti se spíše týkají výrobních pracovních procesů, 

kde jsou využívány různé druhy hlučných výrobních strojů. Přípustné limity hluku a 

způsoby jeho měření jsou stanoveny v předpisech a vyhláškách. Rozlišují se tři typy 

                                                 

 
6 Pracovní prostředí – pozitivní vliv barev a květin. [online]. 2007 [cit. 2009-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.ipodnikatel.cz/pracovni-prostredi-pozitivni-vliv-barev-a-kvetin.html>.  

 
7 tamtéž  
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zvukových podnětů, které působí na pracovníky, a to zvuková kulisa, zvukové podněty 

a hluk. Tzv. zvukovou kulisu představuje např. slabě puštěné rádio. Jsou to slabé zvuky, 

které nepůsobí rušivě. Představují běžný „šum“ v kanceláři. Zvukové podněty jsou pak 

silnější než zvuková kulisa. Jsou to různé druhy dorozumívacích signálů, například 

zvonění telefonu, zvonku u dveří apod. Nejsilnějším zvukovým podnětem je hluk. Jeho 

intenzita se měří v decibelech, měří se také jeho frekvence a pravidelnost. O hluku lze 

hovořit zejména ve výrobních halách a podobných provozech s převahou výrobních 

strojů. Nadměrný hluk způsobuje bolesti hlavy, při dlouhodobému vystavení poruchy 

sluchu až hluchotu, mohou se projevit i různé stavy neurotické povahy.  

Ke zmírnění ruchů v kanceláři je možné použít různé varianty nábytkových 

sestav, které obsahují akusticky pohltivé materiály. Tyto materiály mohou obsahovat 

například zástěny, paravány, obkladové nebo stropní panely, nebo i dvířka skříněk.  

 

Mikroklimatické podmínky neboli tepelně vlhkostní podmínky zahrnují 

především teplotu, vlhkost na pracovišti, proudění vzduchu a znečištění ovzduší, jako je 

například prašnost. Hygienické limity těchto vlivů jsou stanoveny v příslušných 

normách a měly by být pravidelně měřeny.  

 

2.2.1 Květiny jako součást pracovního prostředí  

„Ve vzduchu, který lidé běžně v kancelářích dýchají, se nachází na 300 druhů těkavých 

organických látek. Zdrojem těchto látek jsou koberce, nátěry na zdech nebo lepené 

tapety, nový nábytek, ale i faxy či kopírky.“ 8 

Tyto látky způsobují u pracovníků dýchací problémy nebo bolesti hlavy. Podle 

lékařů i architektů mohou tyto nepříznivé vlivy odstranit květiny. Květiny přispívají ke 

zlepšení kvality ovzduší na pracovišti tím, že zvyšují vlhkost, filtrují prach a snižují 

jeho množství. Zelené rostliny působí také uklidňujícím dojmem a působí dobře na oči. 

Jsou vhodné i tím, že nezpůsobují žádný hluk a nepořádek a jsou poměrně nenáročné na 

péči. Neopomenutelná je i jejich estetická funkce. 

                                                 

 
8 Pracovní prostředí – pozitivní vliv barev a květin. [online]. 2007 [cit. 2009-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.ipodnikatel.cz/pracovni-prostredi-pozitivni-vliv-barev-a-kvetin.html>.  
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3 Představení společnosti   

 

 

 

3.1 Profil společnosti 

Společnost SolidVision, s. r. o. vznikla v březnu roku 2002 jako český dodavatel 

3D CAD systému SolidWorks. Zakladatelé společnosti mají mnohaleté zkušenosti 

v oblasti CAD systémů (CAD = Computer aided design =  počítačem podporované 

konstruování) a stáli u prodeje prvních licencí SolidWorksu v České republice.  

V roce 2003 se společnost stává distributorem systému SolidCAM. V roce 2005 

pak firma rozšiřuje svoji nabídku o výrobní, konstrukční a digitalizační služby. Zároveň 

dochází k přestěhování sídla společnosti do větších a modernějších prostor.  

V současnosti společnost zaměstnává více než 40 zaměstnanců v pobočkách 

v Praze, Brně, Hradci Králové, Krnově a Otrokovicích. V únoru 2009 vznikla pobočka 

SolidVision i na Slovensku. 

 

Obchodní firma:   SolidVision, s. r. o.  

Sídlo:     Brno, Merhautova 1066/216  PSČ 613 00 

IČO:     262 80 442 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Jednatelé:    Ing. Hynek Horák 

Ing. Rostislav Hanák 

Jiří Hlaváček 

Základní kapitál:    400 000 Kč 

Datum zápisu:   8. března 2002  
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Sídlo společnosti SolidVision, s. r. o. se nachází na ulici Merhautova 216. Na 

této adrese se nachází vedení společnosti, sekretariát, obchodní oddělení a technické 

oddělení (organizační schéma – viz. Příloha č. 1). Celkem je zde 18 pracovníků včetně 

ředitele. Zároveň se zde nachází kancelář SolidCAM, zabývající se obráběcím 

systémem pro programování CNC strojů (organizační schéma – viz. Příloha č. 1). Tato 

kancelář má celkem 9 pracovníků.  

Na ulici Nováčkova 58 se nachází konstrukční kancelář SolidCON a další, již 

výše zmíněná, kancelář SolidCAM. Celkem je v budově 6 zaměstnanců. V konstrukční 

kanceláři SolidCON  dva – konstruktéři, z nichž jeden je zároveň vedoucím kanceláře. 

Pod kancelář SolidCAM spadají dva zaměstnanci, a to obchodník a pracovník technické 

podpory. Dále jsou zde ještě dvě pracovnice, z nichž jedna má na starosti školení, 

vyřizování objednávek a dalších souvisejících záležitostí, a druhá zajišťuje technickou 

podporu pro 3D skener.  

 

3.2 Předmět podnikání  

 - vydavatelské a nakladatelské činnosti 

 - zprostředkování obchodu 

 - velkoobchod 

 - specializovaný maloobchod 

 - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

 - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

 - příprava vypracování technických návrhů 

 

3.3 Produkty 

CAD:  SolidWorks  

SolidWorks Standard je strojírenský 3D CAD program, který obsahuje nástroje pro 

modelování ve 3D, pro vytváření dílů, sestav, včetně vytváření výkresové dokumentace.  
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SolidWorks Professional obsahuje SolidWorks Standard doplněný o rozšiřující moduly 

pro vedení a řízení dokumentace v oblastech jako je vývoj, výroba nebo servis a zvyšuje 

efektivitu spolupráce pracovníků.  

 

SolidWorks Premium zahrnuje SolidWorks Professional, rozšířený o simulační a 

analytické nástroje pro konstruktéry a modul pro navrhování potrubního a kabelového 

vedení. 

 

CAM:  SolidCAM (CAM = Computer aided manufacturing = počítačová podpora 

obrábění) – tento software slouží pro programování CNC strojů  

 

CAE:  SolidWorks Simulation (CAE = Computer aided engineering) – software pro 

ověřování návrhů, například sestav či jednotlivých dílů 

 

PDM:  SolidWorks PDM (PDM = Product data management) – software umožňující 

správu dat ať už v rámci jedné pracovní skupiny nebo několika pracovních skupin na 

různých místech 

 

Rozšiřující software 

SolidWorks eDrawings – software pro sdílení a prohlížení dokumentace 

SolidWorks DWGseries – slouží pro otevírání a prohlížení souborů ve formátech DWG 

a DXF 

výukové verze SolidWorks a SolidCAM pro vysoké a střední školy 

zkušební verze SolidWorks a SolidCAM 

aplikace volně přístupné na internetu zdarma ke stáhnutí 

 

Hardware 

nástroje pro digitalizaci, 3D skenování a měření 

3D vstupní zařízení („3D myši“) 

 

Svoje produkty společnost pravidelně prezentuje na strojírenském veletrhu a na veletrhu 

INVEX v Brně.  
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3.4 Služby 

V oblasti zákaznické podpory nabízí společnost technickou podporu po 

telefonu nebo prostřednictvím e-mailu a dále předplacenou údržbu, kterou představuje 

pravidelná aktualizace softwaru.  

Dále společnost nabízí školení - pravidelná školení, školení ušitá zákazníkovi na 

míru a konzultace. Společnost je také oprávněna udělovat certifikáty  Certified 

SolidWorks Professional o absolvovaném školení. 

Mezi další nabízené služby patří například 3D skenování, služby v oblasti 

konstrukce, zpracování animací a vizualizací, tvorba programů pro NC stroje, 

poradenství při zavádění PDM systémů, poradenství v zavádění NC technologií nebo 

programování.  

 

3.5 Úspěchy  

� Autorizovaný prodejce SolidWorks 

� Autorizovaný prodejce SolidCAM 

� Autorizované školící a testovací centrum a centrum technické podpory 

� největší autorizovaný prodejce 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému 

SolidCAM v České republice 

� člen Solid Alliance – společenství největších prodejců SolidWorks v Evropě 

� partner pro lokalizaci SolidWorks do češtiny 

 

3.6 Péče o zaměstnance 

3.6.1 Firemní akce 

Každý rok pořádá firma pro svoje zaměstnance různé druhy teambuildingových 

akcí s bohatou náplní. Cílem těchto akcí je stmelení kolektivu, prohloubení přátelských 

vztahů a poznání pracovníků, kteří působí na jiném pracovišti. Kromě jednodenních 

akcí pořádá firma i víkendové pobyty na různých místech. Za zmínku jistě stojí Vánoční 

večírek konaný v prosinci 2008, který byl zahájen závodem na motokárách a pokračoval 

společnou večeří v restauraci. Z víkendových pobytů lze zmínit například pobyt 

v hotelu Sudický dvůr v Boskovicích v listopadu 2008. Zaměstnanci si mohli vybrat 
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z mnoha aktivit, mezi nimiž nechybělo rybaření, vycházky, pouštění draků nebo střelba. 

Připraven byl i kulturní program, který zahrnoval návštěvu židovských památek a hradu 

Boskovice.  

 

3.6.2 Stravování 

Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky Gastro Pass v hodnotě 65 Kč. 

V okolí obou působišť firmy se nachází množství restaurací, které nabízí polední menu. 

Některé restaurace dokonce zasílají jídelní lístek na týden dopředu prostřednictvím e-

mailu.  

 

3.6.3 Vzdělávání 

Společnost zaměstnancům nenabízí žádné vzdělávací kurzy.  

 

3.6.4 Zaměstnanecké výhody 

Kromě již zmiňovaných stravenek mají zaměstnanci k dispozici týden dovolené 

navíc a v lednu, pokud firma prosperuje, je jim vyplácen 13. plat. 

 

3.6.5 Porady 

Celofiremní porady, kterých se účastní všichni zaměstnanci, se konají každé dva 

měsíce. Pokud je potřeba, i častěji. Speciální porady se konají pro obchodníky. Jsou 

určeny jen pro ně a konají se podle potřeby, většinou však častěji než porady 

celofiremní. V současné době, kdy na firmu dopadly následky ekonomické krize, se tyto 

porady konají každý týden. Z každé porady je vyhotoven zápis, který obsahuje program 

projednávaných bodů, popis projednávaných bodů, čas zahájení a ukončení, jméno 

osoby, která poradu vedla, datum konání a seznam zaměstnanců, kteří se porady 

účastnili.  
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4 Analýza firemní kultury  

4.1 Metodologie 

Samotné šetření jsem prováděla v sídle společnosti SolidVision na ulici 

Merhautova 216 (dále jen Merhautova) a v sídle konstrukční kanceláře SolidCON a 

druhé kanceláře SolidCAM na ulici Nováčkova 58 (dále jen Nováčkova). 

Cílem bylo zjistit pozitiva a nedostatky společnosti, proto jsem jako nejvhodnější 

metodu výzkumu zvolila dotazník.  

Dotazník obsahoval celkem 26 uzavřených otázek, na konci byl zaměstnancům 

ponechán prostor pro volné vyjádření. V úvodu byly otázky týkající se demografických 

faktorů, následovaly otázky zahrnující vztah k firmě, pracovní úkoly, komunikaci, 

pracovní prostředí, firemní akce, firemní porady nebo pracovní podmínky. 

Dotazníkové šetření jsem ještě doplnila rozhovory se zaměstnanci pro upřesnění 

některých skutečností.  

 

4.2 Účastníci dotazníkového šetření 

Dotazník byl rozdán celkem 20 předem vybraným zaměstnancům, z toho 15 z  

Merhautové a 5 z Nováčkové. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 14 mužů a 6 žen. Z toho bylo 

celkem 10 pracovníků ve věku do 35 let, 2 pracovníci mezi 35 a 45 lety a 8 pracovníků 

nad 45 let.  

Mezi dotazovanými bylo celkem 10 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, 

8 zaměstnanců se středoškolským vzděláním s maturitou, 1 zaměstnanec se 

středoškolským vzděláním a 1 absolvent vyšší odborné školy. 

Odpovídalo celkem 8 techniků, 4 obchodníci, 3 účetní, z toho 1 hlavní účetní, 2 

konstruktéři, 1 asistentka, 1 manažer a 1 obchodní ředitel.  

 

4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníky jsem vyhodnotila zvlášť z Merhautové a zvlášť z Nováčkové. 

Následně jsem výsledky sečetla a vizuálně je znázornila pomocí prostorových 
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výsečových grafů. Slovní hodnocení jsem provedla samostatně ke každé otázce. Tam, 

kde to bylo třeba, jsou uvedeny grafy dva, a to pro každou budovu zvlášť. To je použito 

zejména u otázek týkajících se pracovního prostředí. U otázek, kde vizuální znázornění 

nebylo nutné, je pouze slovní zhodnocení.   

 

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou následující: 

 

Otázka: Jak dlouho pracujete ve společnosti SolidVision? 

Celých 65% zaměstnanců pracuje ve společnosti dobu kratší než 3 roky. Takto vysoké 

číslo je dáno tím, že společnost existuje poměrně krátkou dobu. Ve svých počátcích, 

kdy zisky ještě nebyly nijak vysoké si společnost mohla dovolit zaměstnávat pouze 

omezený počet lidí. To dokazuje i skutečnost, že jen 30% z nich zde pracuje více než 5 

let. Postupem času, jak společnost zvyšovala svoje zisky a rozvíjela se, rostl i počet 

zaměstnanců.  

 

Otázka: Jste pyšný/á na to, že pracujete ve společnosti 

SolidVision?

90%

0%
10%

ano

ne

nevím

 

Na otázku, jestli je respondent pyšný, že pracuje v této společnosti odpovědělo kladně 

90% zaměstnanců. Deset procent nedokázalo odpovědět. To svědčí o tom, že má 

společnost dobré jméno a tudíž zde není tak velké riziko jejich odchodu. 
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Otázka: Víte, jaké jsou cíle společnosti SolidVision? 

100%

0%

ano

ne

 

Jednoznačnou odpovědí na tuto otázku bylo ano. Všichni zaměstnanci jsou obeznámeni 

s cíly společnosti, což svědčí o kvalitní komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. 

 

Otázka: Cítíte ve společnosti SolidVision jistotu zaměstnání? 

85%

0%

15%

ano

ne

nevím

 

Převážná většina zaměstnanců se neobává ztráty zaměstnání, což je dobrá vizitka 

společnosti. Společnost je stabilní a při případném vzniku ekonomické krize nesahá 

ihned k propouštění zaměstnanců.  
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Otázka: Jste spokojený/á s prací, kterou vykonáváte? 

85% zaměstnanců je se svou prací spokojeno. Pouze jeden odpověděl záporně, jeden 

nedokázal odpovědět a jeden na tuto otázku vůbec neodpověděl. Tato skutečnost je pro 

vedení společnosti velmi důležitá, neboť pouze spokojený zaměstnanec vykonává svoji 

práci rád, svědomitě a pečlivě.  

 

Otázka: Máte přesně definovanou práci, víte přesně co máte dělat? 

85%

15% 0%

ano

částečně

ne

 

Jak je z grafu zřejmé, převážná většina zaměstnanců ví, co je náplní jejich práce. Úplně 

jistých si nebylo 15%, a to dva obchodníci a účetní. Většina zaměstnanců společnosti 

tedy ví, jaké pracovní úkoly jejich pozice zahrnuje.  

 

Otázka: Myslíte si, že jsou výsledky Vaší práce měřitelné? 

60%
15%

25%

ano

ne

nevím
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Zde už výsledky nejsou tak jednoznačné. O tom, že jejich práci lze jakkoli měřit a 

případně i porovnávat, je přesvědčeno 60% zaměstnanců. Záporně odpovědělo 15% a 

jisto si nebylo celých 25% zaměstnanců.  

 

Otázka: Myslíte si, že s Vámi Váš nadřízený komunikuje 

dostatečně?

90%

10% 0%

ano

ne

nevím

 

Výsledky jasně dokazují, že komunikace nadřízený – podřízení je bezproblémová. 

Zaměstnanci jsou informováni o dění ve firmě na pravidelných poradách. O případných 

změnách, jejichž charakter nevyžaduje svolání porady, jsou informováni 

prostřednictvím e-mailu.  

 

Otázka: Vyhoví Vám nadřízený, pokud ho požádáte o rozhovor? 

I v tomto případě byla odpověď jednoznačná. Všichni zaměstnanci, s výjimkou 

jednoho, uvedli, že je nadřízený ochotný s nimi komunikovat pokaždé kdy ho o to 

požádají.  
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Otázka: Cítíte se nesvůj, když máte komunikovat se svým nadřízeným? 

20%

75%

5%

ano

ne

nevím

 

Většina zaměstnanců nemá s komunikací se svým nadřízeným žádné problémy. Našlo 

se ovšem i několik zaměstnanců, kteří se necítí dobře pokud mají s nadřízeným 

komunikovat. Ovšem s přihlédnutím k následující otázce, ze které vyplynulo, že všichni 

volí osobní kontakt s nadřízeným, toto nebude nijak vážné.  

 

Otázka: Jaké formě komunikace se svým nadřízeným dáváte přednost? 

Všichni respondenti uvedli, že pokud si chtějí se svým nadřízeným promluvit, volí 

formu osobního rozhovoru. Telefon ani e-mail k tomuto nevyužívají. To svědčí o tom, 

že nadřízený volí vhodnou taktiku řízení a že se s ním zaměstnanci nebojí komunikovat. 

 

Otázka: Myslíte si, že jsou pro Vás firemní porady přínosem? 

65%

15%

20%

ano

ne

nevím
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15% zaměstnanců si nemyslí, že by pro ně měly firemní porady nějaký přínos. 20% 

zaměstnanců na tuto otázku nedokázalo odpovědět, zbylých 65% považuje porady za 

užitečné.  

 

Otázka: Jste spokojený/á se svým pracovním prostředím (barvy, květiny, …)?  

Tato otázka je vyhodnocena pro každou budovu samostatně. První graf znázorňuje 

spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím na Merhautové. Spokojenost není 

stoprocentní. To je dáno tím, že v budově pracují i ženy, které mají na prostředí kolem 

sebe jiné požadavky.  

87%

13% 0%

ano

ne

nevím

 

Na druhém grafu pak můžeme vidět spokojenost zaměstnanců na Nováčkové. Zde jsou 

se svým pracovním prostředím spokojeni všichni. Tuto až překvapivou spokojenost 

s černým nábytkem a černými světly si nelze vysvětlit jinak než že převážnou většinu 

pracovníků tvoří muži. Ti se přece jen svým pracovním prostředím tolik nezabývají.  

100%

0%

0%

ano

ne

nevím
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Otázka: Jste spokojený/á s úrovní vybavenosti Vašeho pracoviště? 

Tuto otázku jsem rovněž vyhodnotila zvlášť pro každé pracoviště. Na prvním grafu je 

zachycena spokojenost zaměstnanců z Merhautové. S vybaveností pracoviště je 

spokojena většina zaměstnanců. Našlo se i pár zaměstnanců, kteří spokojeni nejsou. Asi 

7% nedokázalo odpovědět.  

80%

13%
7%

ano

ne

nevím

 

 

Druhý graf pak znázorňuje spokojenost s vybaveností pracoviště na Nováčkové. Opět 

100%. Zaměstnanci neshledávají na svém pracovišti žádné nedostatky a jsou plně 

spokojeni.  

100%

0%

0%

ano

ne

nevím
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Otázka: Účastníte se firemních akcí? 

80%

20%
0%

vždy

někdy

nikdy

 

Firemních akcí se pravidelně účastní 80% zaměstnanců. Zbylých 20% akce navštěvuje  

pouze někdy. Ve společnosti není nikdo, kdo by firemní akce nenavštěvoval. To 

ukazuje na dobré vztahy ve firmě a na to, že zaměstnanci mají zájem se stýkat i mimo 

pracovní dobu.  

 

Otázka: Líbí se Vám program firemních akcí? 

Vesměs všichni zaměstnanci jsou spokojeni s náplní firemních akcí. Každá akce se koná 

na jiném místě a nabízí různorodé aktivity, takže si na své přijdou všichni.  

 

Otázka: Domníváte se, že jsou firemní akce přínosem (pro vztahy na pracovišti, 

komunikaci ve firmě, …)? 

100%

0%

0%

ano

ne

nevím
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Všichni respondenti se shodli na tom, že firemní akce zlepšují vztahy na pracovišti a 

pomáhají jim k lepší komunikaci se svými kolegy. Dobré vztahy na pracovišti jsou pro 

společnost nesmírně důležité, protože zaměstnanci se cítí lépe, což má vliv na jejich 

výkonnost. 

 

Otázka: Domníváte se, že Vaše finanční ohodnocení je adekvátní vykonané 

práci? 

65%
15%

15%
5%

ano

ne

nevím

neodpověděl

 

Spokojenost se svým platem vyjádřilo 65% zaměstnanců. 15% se domnívá, že by jim za 

vykonanou práci příslušel vyšší plat, stejný počet nedokázal odpovědět nebo se tímto 

nezabývá. Jeden zaměstnanec neodpověděl.  

 

Otázka: Jste spokojený/á s poskytovanými bonusy? 

65%

15%

20%

ano

ne

nevím
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65% zaměstnanců nemá k poskytovaným bonusům žádné výhrady. 15% spokojeno není  

a 20% zaměstnanců nedokázalo odpovědět. Otázkou tady ovšem je, jestli zaměstnanci 

vědí, co přesně bonusy zahrnují a co všechno by mohli dostat.  

 

Otázka: Stíháte v pracovní době udělat všechnu práci, kterou máte? 

35%

50%

15%

ano, vždy

někdy

nikdy

 

Pouhých 35% zaměstnanců stíhá udělat v pracovní době všechnu práci, kterou udělat 

má. Polovině všech zaměstnanců pracovní doba na udělání stanovené práce někdy 

nestačí, 15% svoji práci v pracovní době nikdy nestihne. Proč tomu tak je by mohla 

odpovědět následující otázka. 

 

Otázka: Zabýváte se v pracovní době i činnostmi s prací nesouvisejícími? 

0%

85%

15%

často

někdy

nikdy
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Celých 85% zaměstnanců přiznalo, že svoji pracovní dobu vyplňují i činnostmi, které 

s jejich prací přímo nesouvisí. Jistá forma odpočinku je samozřejmě důležitá, podstatné 

ovšem je, aby tento odpočinek nezabíral větší část pracovní doby než samotná práce. 

15% odpovědělo, že se takovýmto činnostem nikdy nevěnují.  

 

Otázka: Jste při práci rušeni Vašimi spolupracovníky? 

Výsledky této otázky jsem rozdělila do dvou grafů, opět pro každé pracoviště zvlášť. 

Z prvního grafu, který znázorňuje Merhautovu, lze vyčíst, že 73% zaměstnanců je při 

práci rušeno svými kolegy pouze někdy. Neustále je rušeno 7% zaměstnanců, nikdy 

20%. To, že někteří pracovníci uvedli, že jsou rušeni neustále, může být dáno 

uspořádáním pracovních prostor.   

7%

73%

20%

neustále

občas

nikdy

 

 

Na Nováčkové je situace opět lepší. Občas je rušeno pouze 40% zaměstnanců, zbylých 

60% není svými kolegy rušeno nikdy. Tato skutečnost může být také dána uspořádáním 

pracovních prostor. 
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0%

40%

60%

neustále

občas

nikdy

 

4.4 Shrnutí analýzy firemní kultury  

Společnost SolidVision je svými zaměstnanci hodnocena velmi kladně. 

V současné době působí v České republice jako největší prodejce 3D CAD systému 

SolidWorks a zaměstnanci jsou hrdí na to, že zde pracují. O tom svědčí i skutečnost, že 

většina zaměstnanců zde pracuje dlouhodobě a společnost se s nějakou velkou fluktuací 

nepotýká.  

V oblasti komunikace uvnitř firmy nejsou žádné výrazné nedostatky. Všichni 

zaměstnanci jsou obeznámeni s cíly, kterých chce firma dosáhnout. Nadřízený je 

pravidelně informuje o všech důležitých skutečnostech na firemních poradách nebo 

prostřednictvím e-mailu.  

Mezilidské vztahy jsou rovněž dobré. Ve společnosti panuje přátelská 

atmosféra a to jak mezi zaměstnanci navzájem, tak i mezi zaměstnanci a nadřízeným. 

Pokud chtějí pracovníci se svým nadřízeným něco konzultovat, nebojí se ho oslovit 

osobně. Dobré vztahy na pracovišti umocňuje i celofiremní tykání. Mezilidské vztahy 

jsou utužovány a rozvíjeny prostřednictvím pravidelných firemních akcí jako je 

Vánoční večírek nebo víkendové pobyty. Tyto akce se u zaměstnanců těší velké oblibě 

a všichni se shodují na tom, že jejich pořádání je pro vztahy na pracovišti přínosem.  

Zaměstnanci jsou také většinou spokojeni s prací, kterou vykonávají. To je pro 

vedení pozitivní zjištění, protože takoví zaměstnanci pracují s chutí a odvádí kvalitní 

výkon. Někteří zaměstnanci si ale nejsou jisti, co všechno je náplní jejich práce. Stejně 

tak tápají i v oblasti měřitelnosti výsledků své činnosti.  
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Kladně je hodnoceno i pracovní prostředí a vybavenost pracoviště. Kanceláře 

jsou vybaveny moderně a vkusně a zaměstnanci mají k dispozici kuchyňky a sociální 

zařízení nacházející se v těsné blízkosti jejich pracoviště.  

 

Z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že je ve společnosti všechno v naprostém pořádku.   

Proto jsem dotazníkové šetření doplnila vlastním pozorováním a rozhovory se 

zaměstnanci. Výsledkem bylo zjištění několika nedostatků. 

 

Ve společnosti SolidVision, s. r. o. byly nalezeny tyto nedostatky: 

- Zaměstnanci přesně neví, co je náplní jejich práce. 

- Zaměstnanci neví, jak by měl vypadat výstup jejich práce. 

- Někteří zaměstnanci nejsou spokojeni s prací, kterou vykonávají. 

- Firemní porady jsou považovány za zbytečné. 

- Společnost nenabízí zaměstnancům kurzy anglického jazyka i přesto, že 

téměř polovina z nich v něm musí komunikovat.  

- Společnost zaměstnancům nenabízí téměř žádné benefity. 

- Kanceláře na Nováčkové jsou vybaveny nevhodným nábytkem. 

 

4.5 Návrhy na zlepšení 

4.5.1 Definice pracovních úkolů 

Většina zaměstnanců ví, co je náplní jejich práce, našlo se však i několik, kteří si 

nebyli jistí. Proto jako řešení této skutečnosti navrhuji vypracovat vnitřní směrnici . Ta 

bude přesně vymezovat rozsah pracovních úkolů každého zaměstnance. V úvodu by 

měl být vysvětlen důvod jejího vzniku, následovat bude název pracovní pozice a přesné 

vymezení pracovních úkolů, které má vykonávat. Zaměstnanci by s touto směrnicí měli 

být obeznámeni a měli by se jí řídit. To umožní efektivní vykonávání práce, kdy každý 

bude dělat pouze to, co se ho týká a nebude se zabývat činnostmi, pro které není 

kompetentní nebo marnit čas přemýšlením nad tím, co má vlastně ještě udělat. Pokud to 

bude nutné, mělo by dojít i k přerozdělení prací mezi jednotlivými zaměstnanci. Takový 

„rozpis prací“ umožní například i nováčkům lepší orientaci ve firmě. Budou vědět za 

kým mají jít, pokud budou potřebovat poradit nebo chtít vyřešit konkrétní problém.  
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4.5.2 Měřitelnost výsledků práce 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci pořádně neví, jak by měl 

vypadat výstup jejich práce. V tomto případě by opět bylo vhodné vypracováním 

vnitřní směrnice ujasnit, co má být výsledkem činnosti každého zaměstnance, co se od 

jeho působení ve firmě očekává. Tím se určí směr, jakým se má ubírat každá pracovní 

pozice. Směrnice by opět měla začínat úvodním zdůvodněním její existence a obsahovat 

pracovní pozici a přesný popis jejího výstupu.  

 

4.5.3 Spokojenost s prací 

Faktor spokojenosti velmi ovlivňuje kvalitu práce zaměstnanců. Jestliže dělají 

práci, která je nebaví, lze očekávat, že ji nebudou provádět pečlivě a důsledně. Taková 

nespokojenost má vliv i na psychiku zaměstnance a může vyústit až v deprese nebo 

zhoršení zdravotního stavu. Proto by vedení společnosti mělo jejich postoje pravidelně 

zjišťovat a pokud se vyskytne někdo, kdo není se svou prací spokojen, mělo by učinit 

potřebná opatření, například zaměstnance převést na jinou práci nebo pozici, případně 

ho nahradit  zaměstnancem novým. Důležité je ovšem také zaměstnance motivovat 

(finanční odměna za splněný úkol, pochvala přede všemi) a zajistit jim vhodné pracovní 

prostředí.  

 

4.5.4 Firemní porady 

Na firemních poradách jsou zaměstnanci seznamováni s chodem společnosti, se 

změnami, které proběhly nebo se chystají či s úkoly, jež je třeba udělat. Jejich obsah se 

ovšem nemusí týkat všech zaměstnanců a ne všechny tyto informace zajímají. Proto 

doporučuji pořádat porady pouze pro ty osoby, se kterými je třeba něco vyřešit nebo 

jim něco sdělit . Porady, kde bude vyžadována účast všech zaměstnanců konat například 

vždy jednou za půl roku, případně jedenkrát ročně. Na těchto celofiremních poradách 

pak zaměstnance seznámit s hodnocením uplynulého roku a s plány pro roky příští.  

Při vedení porad není důležitý jen obsah, ale je třeba dbát i na formu . Celková 

doba trvání, která by neměla být přesáhnuta, je 90 minut. Po této době už zaměstnanci 

ztrácí koncentraci a tím se snižuje účinek porady. Přesáhnout tento limit lze maximálně 

o 10 minut. Před zahájením porady je vhodné si stanovit časový a organizační 
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harmonogram zahrnující dobu potřebnou pro řešení daného problému.[1] Konání 

porady stanovit spíše na ráno, kdy jsou zaměstnanci ještě čilí a schopní vnímat. Ne však 

ihned po jejich příchodu do práce.   

 

4.5.5 Kurz anglického jazyka 

Při rozhovorech se zaměstnanci jsem zjistila, že jim firma nenabízí žádný 

jazykový kurz. Tento fakt je docela překvapivý vzhledem k tomu, že společnost 

spolupracuje i se zahraničními firmami a zaměstnanci proto musí používat cizí jazyk. 

Pracovníci mohou být na odlišné úrovni jazyka a při komunikaci se zahraničními 

zákazníky nebo partnery toto nemusí působit dobře. Úkolem zaměstnanců je mimo jiné 

i společnost reprezentovat. Jako řešení této situace navrhuji, aby byl pro zaměstnance 

uspořádán kurz anglického jazyka zaměřený na obchodní jednání. Dnes už téměř 

každá jazyková škola nabízí firemní kurzy. Nabídka těchto kurzů je velmi pestrá a lze 

vybírat jak z kurzů obecné angličtiny, tak i z kurzů specializovaných. Je možné zvolit 

docházkový kurz, kdy budou zaměstnanci sami chodit do jazykové školy nebo je může 

učitel navštěvovat přímo na pracovišti. Tady záleží na finančních možnostech a kapacitě 

firmy.  

V případě společnosti SolidVision však jako vhodnější považuji docházení 

lektora do firmy. Společnost disponuje školicí místností, která by pro tento účel mohla 

být využita. Pokud by tato varianta byla finančně nákladná, lze zvolit druhou variantu, a 

to dojíždění zaměstnanců do jazykové školy. Jazyková škola poskytující firemní kurzy 

na zakázku se nachází cca 2 minuty chůze od firmy. Jedná se o jazykovou školu 

MUNDO na ulici Merhautova 155. V  případě docházení lektora do firmy je cena za 60 

minut při počtu 5 a více lidí 760 Kč. Celková cena při výuce jednou týdně a při celkem 

43 týdnech činí 32 680 Kč.  

 

4.5.6 Benefity 

Poskytování stravenek, 13. platu a dovolené navíc je standardem, v dnešní době 

se však už jeví jako málo. Poskytování benefitů je zcela v kompetenci vedení, to si ale 

musí uvědomit, že benefity představují pro zaměstnance silnou motivační složku a při 
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výběru zaměstnání pro ně hrají velkou roli. Jsou součástí firemní kultury a představují         

image firmy. Mají bezpochyby i vliv na vztahy mezi zaměstnanci a jejich vedením.   

Navrhuji tedy rozšíření systému bonusů, a to o příspěvky na sportovní, popř. 

kulturní vyžití . Zaměstnanci mají sedavé zaměstnání, jehož negativní vlivy na lidský 

organismus jsou všeobecně známy. Proto je dobré se zaměřit na oblast zdraví a trávení 

volného času. Jako nejvhodnější řešení doporučuji finanční příspěvky na sportovní 

aktivity, kdy zaměstnanec na základě předloženého dokladu, například permanentky do 

fitness centra, obdrží určitou částku z její hodnoty. Ne všichni zaměstnanci se však 

věnují sportovním aktivitám, proto jako alternativu navrhuji příspěvky na kulturní akce, 

kde přiznávání peněžní částky bude platit stejným způsobem. Výši těchto příspěvků, 

způsob a četnost jejich vyplácení společnost upraví vnitřní směrnicí , se kterou budou 

všichni zaměstnanci obeznámeni.  

Jako další bonus navrhuji příspěvky na penzijní připojištění nebo životní 

pojištění. Mohou být poskytovány buď jen na jedno nebo druhé, popř. na obě pojištění 

zároveň. Podle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů jsou tyto příspěvky od daně 

osvobozeny. Musí být ale splněny určité podmínky stanovené tímto zákonem. 

Maximálně si zaměstnavatel může osvobodit 24 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance.  

 

4.5.7 Uspořádání pracoviště 

Pracoviště Nováčkova 

Zde vyvstal nedostatek v podobě provedení nábytku. Ten je ve všech 

kancelářích černý. S tím korespondují i světla, která jsou také v černé barvě. Toto se mi 

jeví jako naprosto nevhodné. Kanceláře působí, i vzhledem k absenci jakýchkoli 

výrazných doplňků, poněkud ponuře. Kanceláře jsou navštěvovány zákazníky, proto by 

byl vhodný více reprezentativní a pozitivní vzhled. Doporučuji proto výměnu nábytku, 

a to konkrétně stolů a skříněk. Nový nábytek pak musí odpovídat ergonomickým 

požadavkům (viz výše tato práce). Barevné provedení navrhuji světlejší, a to 

s přihlédnutím ke tmavé barvě koberce a také pro optické zesvětlení prostoru.  

Realizace tohoto návrhu je nejnákladnější investicí. Konkrétní částku lze ale 

těžko vyčíslit vzhledem k tomu, že ceny se liší podle jednotlivých druhů nábytku či 

nábytkových sestav, podle materiálu, provedení nebo počtu jednotlivých dílů. Rozdíl je 
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také v  tom, jestli bude nábytek nakoupen u specializovaného dodavatele nebo 

v kamenném obchodě s nábytkem.  
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Závěr  

 

Firemní kultura je důležitou složkou každé firmy. Má mnoho podob, je 

individuální a specifická. Vedení společnosti na ní musí neustále pracovat a 

zdokonalovat ji. Vedle cílů, ideálů a uznávaných hodnot zahrnuje i pracovní prostředí a 

vztahy uvnitř společnosti. A právě tyto faktory ovlivňují výkon zaměstnanců. Jestliže ve 

firmě převládá špatná komunikace nebo neuspokojující vzhled pracovního prostředí, 

nelze od zaměstnanců očekávat, že budou podávat efektivní výkon. Ve své práci jsem se 

proto soustředila na to, jak lze pomocí zlepšení firemní kultury zvýšit výkonnost 

zaměstnanců. 

 

V teoretické části práce jsem objasnila samotný pojem firemní kultura a 

charakterizovala její funkce, prvky a znaky. Uvedla jsem také proč je důležité provést 

změnu firemní kultury. Dále jsem rozvedla oblast pracovních podmínek.  

 

V analytické části jsem se již zabývala firemní kulturou společnosti SolidVision, 

s. r. o. Po úvodním představení společnosti jsem se soustředila na zjištění nedostatků, 

jež je třeba odstranit. Provedla jsem výzkum pomocí dotazníků pro zaměstnance. 

Výsledkem byla naprostá spokojenost. Proto jsem výzkum rozšířila o vlastní pozorování 

a osobní rozhovory se zaměstnanci. Až poté vyvstalo několik problémů, které 

vyžadovaly nápravu. Ke každému problému jsem navrhla řešení, a to s přihlédnutím 

k možnostem firmy. Některá opatření nevyžadovala žádné finanční prostředky, jako 

například vytvoření vnitřních směrnic, některá byla poněkud nákladnější. Mezi ty patřil 

kurz anglického jazyka pro zaměstnance nebo výměna nábytku v kancelářích v jedné 

z budov.   

 

Tuto práci jsem zpracovávala s vědomím pomoci konkrétní firm ě. Myslím si, 

že prostřednictvím opatření, která jsem navrhla, dojde ke zvýšení výkonu zaměstnanců. 

Je ale třeba mít na paměti, že se jedná se o zásahy do prvků firemní kultury, které 

postupem času procházely vývojem a nelze čekat, že jejich změna bude na chodu firmy 

ihned vidět. Například v případě kurzu anglického jazyka bude nějaký přínos znatelný 
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až po absolvování kurzu a uplatnění získaných poznatků v praxi. Až čas ukáže, jestli 

měly navrhované změny pro firmu nějaký kladný přínos. Vedení společnosti musí po 

jejich zavedení pravidelně zjišťovat, jak se ujaly a jestli vedou k nějakému výsledku. 

Může například provést opětovné dotazníkové šetření se stejnými otázkami nebo se 

v dotazníku zaměřit pouze na provedené změny. Samozřejmostí je porovnání výsledků 

hospodaření s minulými lety. 
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Příloha č. 1   Organizační schéma společnosti SolidVision, s.r.o. 

 

 

Vedení společnosti 

ředitel 

 

Sekretariát 
Obchodní 

oddělení 

Technické 

oddělení 

- asistentka 

- asistentka 

- objednávky 

- účetní 

- účetní 

- hlavní účetní 

- IT specialista 

- obchodní manažer 

- obchodník, školitel 

- obchodník, hardware 

- obchodník 

 

Kancelář CAM systémy 

- vedoucí oddělení 

- obchodník 

- obchodník 

 

- specialista CAD 

- specialista CAD, PDM 

- školitel CAD 

- specialista PDM 

- specialista CAD 

- specialista CAD 

 

Kancelář CAM systémy 

- specialista CAM 

- specialista CAM 

- specialista CAM 

- specialista CAM 

- specialista CAM 

- specialista CAM 
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Příloha č. 2   Dotazník pro zaměstnance společnosti SolidVision, s. r. o. 

 

D O T A Z N Í K 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Markéta Sombergová a jsem studentkou Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

Ve Vaší firmě zpracovávám bakalářskou práci na téma Návrh na zlepšení firemní 

kultury . 

Proto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci vyplněním tohoto dotazníku, protože jedině 

Vy víte, co společnost SolidVision postrádá a co by potřebovalo změnu.  

Dotazník je samozřejmě anonymní, proto se nebojte vyjádřit svůj názor a odpovídejte, 

prosím, pravdivě.                                                                               Děkuji za vyplnění! 

 

1) Jste: 
a) žena 
b) muž 
 

2) Kolik je Vám let? 
a) do 35 
b) 35 – 45 
c) více než 45 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
      a) SŠ 

b) SŠ s maturitou 

c) VOŠ 

d) VŠ 

 

4) Jak dlouho pracujete ve společnosti SolidVision? 
a) méně než 3 roky 
b) 3 – 5 let 
c) více než 5 let 
 

5)  Na jaké pozici pracujete? (napište prosím):  

 

6) Jste pyšný/á na to, že pracujete ve společnosti SolidVision? 
a) ano      



    

 

  

- 54 - 

b) ne 
c) nevím 
 

7) Víte, jaké jsou cíle společnosti SolidVision? 
a) ano 
b) ne 
 

8) Cítíte ve společnosti SolidVision jistotu zaměstnání? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 

9) Jste spokojený/á s prací, kterou vykonáváte? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 

10)  Máte přesně definovanou práci, víte přesně co máte dělat? 

a) ano 
b) částečně 
c) ne 

 

11)  Myslíte si, že jsou výsledky Vaší práce měřitelné? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 

12)   Myslíte si, že s Vámi Váš nadřízený komunikuje dostatečně? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 

13)  Vyhoví Vám nadřízený, pokud ho požádáte o rozhovor? 

a) vždy 
b) někdy 
c) nikdy 
 

14) Cítíte se nesvůj, když máte komunikovat se svým nadřízeným? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
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15) Jaké formě komunikace se svým nadřízeným dáváte přednost? 
a) osobně    
b) telefon 
c) e-mail 
 

16) Myslíte si, že jsou pro Vás firemní porady přínosem? 
a) ano 

      b) ne 

                  c) nevím 

 

17) Jste spokojený/á se svým pracovním prostředím (barvy, květiny, …)? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 

18) Jste spokojený/á s úrovní vybavenosti Vašeho pracoviště? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 

19) Účastníte se firemních akcí? 
a) vždy 
b) někdy 
c) nikdy 

 

20) Líbí se Vám program firemních akcí? 
a) ano 
b) ne  
c) nevím 

 

21) Domníváte se, že jsou firemní akce přínosem (pro vztahy na pracovišti, 
komunikaci ve firm ě, …)? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 

22) Domníváte se, že Vaše finanční ohodnocení je adekvátní vykonané práci? 
a) ano     
b) ne 
c) nevím, neřeším 
 

23) Jste spokojený/á s poskytovanými bonusy? 
a) ano 
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b) ne 
c) nevím 

 

24) Stíháte v pracovní době udělat všechnu práci, kterou máte? 
a) ano, vždy 
b) někdy 
c) nikdy 

 

25) Zabýváte se v pracovní době i činnostmi s prací nesouvisejícími? 
a) často 
b) někdy 
c) nikdy 

 

26) Jste při práci rušeni Vašimi spolupracovníky? 
a) neustále 
b) občas 
c) nikdy 

 

 

Pokud máte nějaké komentáře či připomínky k něčemu, co v dotazníku nebylo a 

chcete na to upozornit (např. více bonusů apod.), zde je Váš prostor: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 
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Příloha č. 3   Fotografie 

 

 

Sídlo společnosti na ulici Merhautova 

 

 

 

Školící místnost 
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Budova na ulici Nováčkova 

 

 

 

 

 Kancelář Nováčkova 


