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Abstrakt 
 

 

Předkládaná disertační práce pojednává o tématu organizační kultury v kontextu 

managementu. Disertační práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. Cílem 

teoretické části disertační práce bylo zmapovat, tj. shromáždit, analyzovat a následně 

syntetizovat dosavadní poznatkovou bázi týkající se organizační kultury a jejího vlivu  

na řízení podniku. První část teoretických východisek je zaměřena na vymezení základních 

pojmů, struktury a funkcí organizační kultury. Zvláštní pozornost je věnována vzniku  

a vývojovým fázím organizační kultury, na které navazuje popis procesů jejího utváření  

a změny, a to včetně nezbytné diagnostiky obsahu organizační kultury. Ve druhé části 

teoretických východisek práce jsou zmapovány poznatky o organizačních hodnotách jako 

klíčovém ukazateli obsahu organizační kultury a významném nástroji utváření jejího 

žádoucího obsahu. Vyústěním teoretické části disertační práce je popis nově vyvinutého  

způsobu řízení podniku označeného jako Management by Values. 
 

Cílem empirické části disertační práce bylo identifikovat obsah organizační kultury  

v českých výrobních firmách prostřednictvím organizačních hodnot, porovnat obsah 

organizační kultury identifikovaný na jednotlivých úrovních managementu a zjistit rozdíly 

související s jednotlivými úrovněmi managementu. Sběr dat byl proveden prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Zkoumaný soubor tvořilo 274 respondentů, představitelů 

vrcholového, středního a nižšího managementu. Data získaná dotazníkem organizačních 

hodnot byla zpracována pomocí metod statistické analýzy, a to prostřednictvím faktorové, 

shlukové analýzy, analýzy rozptylu (ANOVA) a testem homogenity rozptylu. Hlavním 

výstupem výzkumu bylo zkonstruování empirické typologie obsahu organizační kultury 

českých výrobních podniků a prokázání statisticky signifikantních rozdílů ve vnímání 

obsahu organizační kultury determinované úrovní managementu. 
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Abstract 
 

 

The presented Ph.D. thesis deals with the topic of organizational culture in the context  

of management. The thesis is divided into two parts: the theoretical part and the empirical 

part. The aim of the theoretical part of the thesis was to map, i. e. to gather, analyse and 

subsequently synthesize the existing knowledge concerning organizational culture and  

its impact on management. The first part of the theoretical foundations is focused on the 

definition of the concepts, structure and functions of the organizational culture. The special 

attention is paid to the creation and the developmental phases of the organizational culture 

that is followed by the description of the processes of its formation and change. The issue  

of the diagnosis of the organizational culture is also examined. The second part of the 

theoretical foundations deals with the existing knowledge on organizational values as the 

key indicator of the organizational culture content and also significant tool for cultural 

change towards the desired culture content. The theoretical part of the thesis has resulted  

in the description of the new concept of management called Management by Values. 

 

The aim of the empirical part of the presented Ph.D. thesis was to identify the content  

of the organizational culture of the Czech manufacturing companies by means  

of organizational values, to compare the contents of the organizational culture identified  

on the different management levels and find out the differences related to each level  

of management. The questionnaire was developed to collect the data. The questionnaire 

was given to 274 respondents. The respondents were top, middle and low-level managers. 

The gathered data were statistically processed using factors analysis, cluster analysis, 

variance analysis (ANOVA) and the homogeneity test. The main result of the empirical 

part of the PhD thesis was the construction of the empirical typology of the organizational 

culture content of the Czech manufacturing companies and statistical prove that there were 

significant differences in the perception of the organizational culture by the respondents 

from the different levels of management.  
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Zusammenfassung 

 

 
Die vorgelegte Dissertation behandelt das Thema der Unternehmenskultur im Kontext  

des Managements. Die Dissertation wird in zwei Teile geteilt: das theoretische Teil  

und das empirische Teil. Das Ziel des theoretischen Teils war es, das vorhandene Wissen 

hinsichtlich der Unternehmenskultur und ihren Einfluss auf Management  

des Unternehmens zu erfassen, zu analysieren und zu synthetisieren. Der erste Teil  

der theoretischen Grundlagen wird auf die Definition der Begriffe, der Struktur  

und der Funktionen der Unternehmenskultur ausgerichtet. Besondere Aufmerksamkeit 

wird auf die Entstehung, die Entwicklungsphasen der Unternehmenskultur  

und die Gestaltungs- und Veränderungsprozesse gelenkt. Das zweite Teil der theoretischen 

Grundlagen behandelt die Werten, die als Schlüsselkennzahl des Inhaltes  

der Unternehmenskultur und als bedeutendes Instrument für Gestaltung und Veränderung 

der Unternehmenskultur angesehen sind.  

 

Das Ziel des empirischen Teils der vorgelegten Dissertation war es, den Inhalt  

der Unternehmenskultur in den tschechischen Produktionsfirmen mittels der Werte  

zu ermitteln, und den auf den unterschiedlichen Führungsebenen geteilten Inhalt  

der Unternehmenskultur zu vergleichen. Zur Datenerhebung wurde die Methode  

der schriftlichen Befragung gewählt. Die Stichprobe wurde von 274 Führungskräfte  

der Produktionsfirmen gebildet. Die erfaßten Daten wurden mittels der statistischen 

Methoden bearbeitet. Es wurden Faktorenanalyse, Clusteranalyse, einfaktorielle 

Varianzanalyse (ANOVA) und Test der Varianzengleichheit verwendet.  

Das Hauptergebnis des empirischen Teils liegt in der Konstruktion der empirischen 

Typologie der Unternehmenskultur der tschechischen Produktionsfirmen und statistischer 

Nachweis der bedeutenden Unterschieden bezüglich des Wahrnehmens  

der Unternehmenskultur von den Führungskräften auf den verschiedenen  

Managementstufen. 
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1     Úvod  
 
 

Organizační kultura je složitým, komplexním a obtížně postižitelným sociálním jevem, 

který významně ovlivňuje dlouhodobou efektivnost organizace. 

 

Předmětem výzkumného zájmu je organizační kultura od osmdesátých let minulého století, 

kdy si výzkumní pracovníci i manažeři z praxe začali uvědomovat její význam jako faktoru 

ovlivňujícího výkonnost a úspěch podniku. Pro řízení podniku nabývá organizační kultura 

v současnosti stále více na významnosti, a to zejména v souvislosti s transformací 

ekonomiky, postupující globalizací a internacionalizací.  
 

Po úvodní první kapitole následuje vymezení předmětu, cílů a metod použitých  

při zpracování disertační práce.  

 

Hlavním cílem teoretické části disertační práce bylo zmapovat, tj. shromáždit, 

analyzovat a následně syntetizovat dosavadní teoretické poznatky týkající se organizační 

kultury v kontextu managementu.  

 

Ve čtvrté kapitole vymezeno současné chápání pojmu kultura, uveden výčet 

nejcitovanějších definicí pojmu a jejich klasifikace v rámci společensko-vědních disciplin.  

 

Pátá kapitola je zaměřena na vymezení  pojmu organizační kultura, pozornost je věnována 

vývoji přístupu k tomuto tématu v souvislosti s podnikovým řízením. Následuje popis 

jednotlivých prvků organizační kultury a vymezení jejich vzájemných vztahů, tj. deskripce 

struktury a fungování organizační kultury. Popsány jsou funkce organizační kultury 

v organizaci a její typické obsahy. Pozornost je věnována vzniku a vývojovým fázím 

organizační kultury a procesům jejího utváření a změny, a to včetně vymezení role 

managementu, kterou v těchto procesech sehrává. 

 

V šesté kapitole je vymezen pojem hodnota v kontextu společenských věd a definovány 

jsou také pojmy související. Uveden je popis struktury, funkce hodnot pro jedince jako 
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člena sociálních skupin. Následuje přehled klasifikací hodnot, a to podle nejčastěji 

publikovaných kritérií, kterými jsou nositel, obsah a funkce hodnot.  

Sedmá kapitola je věnována organizačním hodnotám jako klíčovým prvkům organizační 

kultury ovlivňujícím chování a výkonnost jednotlivých pracovníků v organizaci. Uvedeno 

je vymezení organizačních hodnot, jejich funkce v organizaci, klasifikace a typologie 

organizační kultury, které byly zkonstruovány na základě výzkumu organizačních hodnot. 
 

V osmé kapitole jsou popsány procesy utváření a změny organizační kultury 

prostřednictvím organizační hodnot, přičemž pozornost je věnována zejména diagnostice, 

postupu těchto procesů, roli účastníků a implementaci žádoucí organizační kultury  

na úrovni hodnot.  

 

Devátá kapitola je zaměřena na popis v současné době stále častěji aplikovaného způsobu 

řízení podniku označovaného Management by Values.  V této kapitole je nejdříve uveden 

přehled vývoje používaných způsobů řízení podniku, a poté následuje vymezení 

managementu pomocí hodnot a charakteristika jednotlivých fází jeho zavádění do praxe 

podniku. 

 

V empirické části disertační práce založené na prezentovaných teoretických 

východiscích jsou prezentovány výsledky získané v rámci realizovaného empirického 

výzkumu. Výzkum byl proveden na vzorku 274 manažerů z třiceti českých výrobních 

firem. Cílem výzkumu bylo identifikovat obsah organizační kultury českých výrobních 

firem prostřednictvím organizačních hodnot, a to na úrovni vrcholového, středního  

a nižšího managementu.  

 

Cílem celé předkládané disertační práce je přispět k prohloubení znalosti o organizační 

kultuře a významu organizačních hodnot jako indikátoru jejího obsahu a možného nástroje 

utváření či změny, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Dalším záměrem autorky 

bylo přinést nové poznatky o obsahu organizační kultury českých výrobních firem 

využitelných pro utváření efektivní a výkonnost podporující organizační kultury.  
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2     Předmět a cíle disertační práce  
 

 

Předmětem předkládané disertační práce je organizační kultura českých firem. Zvolené 

téma a jeho další rozpracování lze považovat v současnosti za velmi důležité, protože 

pokud má být firma dlouhodobě úspěšná a efektivní, je nutné, aby měla kulturu, která  

podporuje její výkonnost.  

 

Cílem teoretické části disertační práce  je:  

• vymezit současné chápání pojmu organizační kultura a přístupy k výzkumu 

organizační kultury v kontextu managementu; 

• zmapovat chápání pojmu hodnoty v rámci společensko-vědních disciplin  

a definovat roli hodnot v rámci struktury organizační kultury; 

• definovat funkci hodnot jako indikátorů obsahu organizační kultury a jako 

prostředku pro utváření organizační kultury. 

 

Hlavním cílem empirické části disertační práce je: 

• identifikovat obsah organizační kultury v českých výrobních firmách, a to 

prostřednictvím organizačních hodnot jako klíčového prvku a indikátoru 

organizační kultury; 

• zkonstruovat empirickou typologii obsahu organizační kultury českých výrobních 

firem (postiženého prostřednictvím organizačních hodnot);  

• porovnat obsah organizační kultury identifikovaný v rámci manažerských subkultur 

na úrovni vrcholového, středního a nižšího managementu a identifikovat rozdíly 

související s jednotlivými úrovněmi managementu. 
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3 Metody a techniky zpracování disertační práce 
 

 

Při zpracování a řešení disertační práce byly aplikovány metody1 a techniky2 uplatňované 

v rámci vědeckého výzkumu3. 

 

V průběhu zpracování zejména první části disertační práce byly využity metody 

označované jako metody logické, které jsou založeny na pravidlech formální logiky 

(Ferjenčík, 2000). Tyto metody bývají členěny do tří skupin: 

• indukce x dedukce, 

• analýza x syntéza, 

• abstrakce x konkretizace. 

 

Indukce je typem metody, kdy dochází ke zevšeobecnění jedinečných dat, tzn., že 

z konkrétního, bezprostředně daného je usuzováno na obecnější závěry. Dedukce vychází 

z obecně formulovaného problému nebo teorie a je metodou, při které se dospívá  

od všeobecného výroku k formulování specifických důsledků (Disman, 2002).  

 

Analýza je metodou zabývající se zkoumáním jednotlivých složek a vlastností předmětu 

zkoumání, jevu nebo činnosti. Jde o rozkládání zkoumaného objektu  na části a zkoumání 

vazeb mezi nimi. Syntéza je opakem analýzy. Jde tedy o  shrnutí, sjednocení jednotlivých 

částí, složek v celek (Pala, Všianský, 1993).  

 

Abstrakce je myšlenkovým procesem, který odlučuje odlišnosti a zvláštnosti a zjišťuje 

obecné, podstatné vlastnosti a vztahy, přičemž dochází k vydělování podstatných 

charakteristik zkoumaných objektů a k utváření nového objektu zahrnujícího pouze 

společné charakteristiky. Konkretizace je metodou, při které dochází k učinění určitého 

objektu do jisté míry uchopitelným, smysly vnímatelným, prostorově i časově určitým 

(Petráčková a kol., 1995).  

                                                           
1 Pojem výzkumná metoda je chápán ve společenskovědním kontextu jako „obecnější postup dotýkající se 
především charakteru poznávací činnosti“ (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 80).  
2 Pojem výzkumná technika je definován ve společenskovědních disciplínách jako „konkrétní technologie 
provedení výzkumu“ (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 22). 
3 Vědecký výzkum je vymezován jako „systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání 
hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy“ (Ferjenčík, 2000, str. 22) 
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Zpracováním teoretických východisek v první fází disertační práce byla připravena báze 

pro vymezení výzkumného problému a realizaci vlastního výzkumu. Výzkum byl 

koncipován jako výzkum exploratorní4, tzn., že nebyly formulovány žádné hypotézy.  

 

Ke sběru výzkumných dat bylo použito metody písemného dotazování5. Vytvořený 

Dotazník organizačních hodnot obsahoval baterii organizačních hodnot, která byla 

sestavena na základě kategorizace hodnot identifikovaných v rámci předvýzkumu6.  

V realizovaném předvýzkumu byla použita kvalitativní výzkumná metoda, a to metoda 

nedokončených vět7. Popis tvorby použitého dotazníku je podrobněji uveden v empirické 

části disertační práce v podkapitole 11.3. Plné znění Dotazníku organizačních hodnot je 

uvedeno v příloze 1. 

 

Data získaná dotazníkem organizačních hodnot byla zpracována pomocí metod statistické 

analýzy, a to prostřednictvím faktorové8, shlukové analýzy9, analýzy rozptylu 

(ANOVA)10  

a testem homogenity rozptylu11. Faktorovou analýzou byly získány obecnější obsahové 

složky organizační kultury českých výrobních firem. Shlukovou analýzou byly 

identifikovány typické konstelace odpovědí respondentů, které představují empirické typy 

organizační kultury na úrovni organizačních hodnot. Testem analýzy rozptylu byla 

zjištěna souvislost mezi zastávanou pozicí na některé z úrovní managementu a vnímáním 

obsahu organizační kultury na úrovni hodnot. Testem homogenity rozptylu byla 

identifikovány rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury v rámci jednotlivých úrovní 

managementu. 
                                                           
4 Exploratorní výzkum je vymezován jako výzkum, jehož cílem je „identifikace charakteristik vztahujících se 
ke zkoumanému objektu“ (Disman, 2002, str. 125)    
5 Písemné dotazování je „nástrojem získávání dat pomocí výpovědí na otázky v dotazníku, které jsou 
respondentem samostatně zaznamenány“ (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 115). 
6 Předvýzkum je definován jako „výzkum prováděný za účelem ověření metodických nástrojů aplikovaných 
ve vlastním výzkumu“ (“ (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 29). 
7 Metoda nedokončených vět je charakterizována jako „metoda, při níž jsou respondentům předloženy 
začátky vět, které mají být doplněny co nejrychleji tím, co je napadne nejdříve“ (Ferjenčík, 2000, str. 175)  
8 Faktorová analýza je definována jako „mnohonásobná regresní analýza“ (Urbánek, 2000, str. 15), přičemž 
regresní analýza je chápána jako „analýza vztahů jedné závislé a jedné nezávislé proměnné“ (Urbánek, 
2000,str. 14). Pomocí faktorové analýzy je redukováno velké množství  často nepřehledných detailních údajů 
do menšího počtu jasných a dobře srozumitelných „faktorů“ (Ferjenčík, 2000). 
9 Shluková analýza je definována jako „analýza, jejímž cílem je rozklad daného souboru na několik relativně 
homogenních podsouborů (shluků) a to tak, že jednotky uvnitř jednotlivých shluků si jsou co nejvíce 
podobné a jednotky patřící do různých shluků si jsou podobné co nejméně (Urbánek, 2000, str. 16). 
10Analýza rozptylu nebo-li ANOVA (angl. Analysis of Variance) je charakterizována jako „analýza, jejímž  
cílem je zjistit, které z faktorů významně ovlivňují sledované veličiny“ (Urbánek, 2000, str. 197). 
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Spolehlivost výzkumné metody byla ověřena Cronbachovým testem reliability12, který  

prověřuje vztah mezi jednotlivými položkami dotazníku a měřenou proměnnou. 

 

 

                                                                                                                                                                                
11 Test homogenity rozptylu je definován jako „test, jehož cílem je zjistit rozdíly ve sledovaných skupinách“ 
(Urbánek, 2000, str. 41).  
12 Cronbachův test reliability je využíván pro verifikaci metod použitých v rámci výzkumného šetření. 
Výsledným ukazatelem tohoto testu je koeficient Cronbach alfa , který je funkcí počtu testovaných položek  
a průměrné vnitřní korelace mezi jednotlivými položkami (Velarde-Jurado, 2002). 

   - 20 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

Teoretická východiska disertační práce 
 

4     Pojem kultura 
 

 

Pojem kultura je termínem s více významy, který pochází z latiny13 a původně označoval 

obdělávání, vzdělávání půdy, země. Obsah tohoto pojmu se od dob svého vzniku vyvíjel  

a v současné době je kultura vymezována jako „vnášení lidského ducha a umu do věcí  

a lidí“ (Petráčková a kol., 1995, str. 473).  

 

S pojmem kultura, tak jak je chápán v současnosti, se setkáváme od poloviny 18. století14. 

Užíván byl nejprve v antropologii, odkud byl postupně převzat do řady dalších vědních 

disciplin (etnografie, psychologie, sociologie, a později také do managementu).  

 

V rámci antropologie je zkoumán vývoj, struktura a fungování různých kultur v čase  

a prostoru (Soukup, 1998). Antropologický přístup k pojetí kultury hledá zejména 

porozumění různým společenstvím zevnitř, a to prostřednictvím pobytu uvnitř konkrétní 

skupiny. Antropologové (např. D´Iribarne, 1989, dle Krause, 1998, Kluckhohn, 

Strodtbeck, 1996) se zaměřují především na popis a analýzu chování příslušníků určité 

kultury a jeho následnou interpretaci a vymezují kulturu jako „soubor vědomostí, 

standardů pro vnímání, hodnocení a chování“ (Allaire, Firsirotu, 1984, str. 219).  

 

Etnografie zkoumá a popisuje hmotné produkty lidské kultury (např. stavby, oděvy apod.)  

a způsob života (např. obyčeje, tradice, rituály apod.). 

 

V rámci psychologie, která se jako věda zabývá podstatou, vznikem, utvářením a činností 

lidské psychiky, se vyčlenila jako samostatná disciplína kulturní psychologie srovnávající  

specifický vliv různých kultur na chování a prožívání člověka (Hartl, 1993). 

                                                           
13Slovo kultura etymologicky souvisí s latinským slovem colo, colere, colui, cultum, které má čtyři základní 
významy: vzdělávat (pole), pěstit a zdobit (tělo), zušlechťovat (ducha), chovat ve vážnosti (zvyky, památky) 
(Rejzek, 2001). 
  
14 Slovo „Kultur“ se objevuje pravděpodobně poprvé v Německu v průběhu 18. století. Ve frankofonní 
oblasti  je výraz „culture“ používán od konce 19. století, kdy se objevil i ve slovníku Emila Littrého. 
V anglosaském prostředí se výraz „culture“ rozšířil počátkem 20. století  (Šroněk, 2001, str.10). 
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 Sociologie je věda zkoumající struktury a fungování společnosti (Sekot, 2002). 

Sociologové chápou kulturu jako specifickou funkci kolektivního života lidí (Hartl, 1993) 

a přistupují ke kultuře jako neoddělitelné součásti společnosti, která se společností vzniká  

a rozvíjí se, se zánikem společnosti zaniká. Zastávají názor, že se společnost v kultuře 

uskutečňuje, potvrzuje, v zápase o existenci a při přetváření přírody se za pomocí kultury 

udržuje, v kultuře se reprodukuje, inovuje, kulturou se reguluje, reflektuje i manifestuje.  

 

 

4.1 Vymezení pojmu kultura  

 

V rámci společenskovědních disciplin byla v odborné literatuře publikována celá řada 

definic pojmu kultura. V následujícím textu je uveden výběr konkrétních definic pojmu 

kultura. Zvoleny byly ty definice, které jsou v odborné literatuře nejčastěji citovány. 

Uváděné definice jsou seřazeny chronologicky podle data jejich publikování. 

 

Podle Kluckhohna a Kroebera (1964, str. 43) je „kultura tvořena explicitními či 

implicitními vzory chování a získanými artefakty jako jeho symboly v činnosti lidských 

skupin; podstatné jádro kultury spočívá v tradičních, tj. historicky vzniklých a vyčleněných 

ideálech a zvláště v hodnotách. Kulturní systémy se mohou pokládat na jedné straně  

za produkt činnosti, ale na druhé straně za skutečnost, podmiňující prvky další činnosti“. 

 

Hofstede (1991, str. 4), který je považován v současnosti za nejpregnantnějšího a nejčastěji 

citovaného autora, definuje kulturu jako „kolektivní naprogramování mysli, tj. to, co 

odlišuje členy jedné skupiny nebo kategorie od lidí jiné skupiny.“ Podle Hofstedeho 

„každá osoba si s sebou nese vzorce myšlení, cítění a možného jednání, které se naučila 

v průběhu života. Stejně jako jsou naprogramovány počítače, jsou tyto „naprogramované“, 

tj. naučené vzorce myšlení, cítění a jednání označovány jako duševní programy nebo-li tzv. 

„software mysli“.  

 

Podle Trompenaarse (1993, dle Nový, Schroll-Machl a kol., 2001, str. 25) je kultura 

„sdíleným systémem významů, který pomáhá automaticky řešit opakující se problémy 

trojího druhu: vztah k druhým lidem, vztah k času a vztah k přírodě“.  
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Hansen (1993, str. 5) definuje kulturu jako „zvyky určité společnosti, které jsou 

praktikovány většinou jejích příslušníků“.  

 

Podle Thomase (1996, str. 149) je kultura „referenčním rámcem pro jednání jedince  

ve společnosti, organizaci nebo skupině“ a dodává, že kulturu, k níž náleží, si většinou 

jedinec uvědomuje teprve tehdy, až když je konfrontován s jinou pro něj odlišnou kulturou.  

 

Kučerová (1996, str. 169) chápe kulturu jako „svět, který si člověk vytvořil a vytváří 

v zápase s přírodou tak, že překračuje to, co je dáno přírodou; jedná se tedy o umělý, 

nepřírodní lidský svět. Kulturu tvoří soubory hodnot, které člověk považuje za důležité při 

uspokojování svých potřeb. Kultura je suma lidských výtvorů, výsledků lidské tvořivé 

činnosti.“  

 

Soukup (1998, str. 21) definuje kulturu jako „integrovaný systém naučených kulturních 

vzorů15 chování, který sdílejí členové společnosti“.  

 

Murphy (1998, str. 32) chápe kulturu jako „celistvý systém významů, hodnot  

a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím 

socializace předávají dalším generacím.“ 

 

Šroněk (2001, str. 10) popisuje kulturu jako „vše, co mají lidé, co si myslí, co dělají a čím 

se zabývají jako členové určité konkrétní společnosti. Kultura sestává z řady prvků. Její 

základní charakteristikou je, že jde o naučené chování, které se přenáší z generace na 

generaci, od starších na mladší. Další charakteristikou je, že naučené chování sdílejí 

všichni (nebo téměř všichni) členové společnosti. Kultura formuje chování členů a jejich 

představy o světě“. 

 

Berry, Zeithaml (2002, str. 46) vymezují kulturu jako „produkt minulého chování lidí  

a jako usměrňovatele budoucího chování lidí. Jedinci jsou tedy tvůrci kultury a zároveň 

jsou kulturou ovlivňováni.“ 

                                                           
15 Kulturní vzor nebo-li také častěji užívaný pojem kulturní vzorec je vymezován jako „systém forem 
chování, hodnot a norem charakteristický pro danou společnost, který je obecně přijímán a napodobován, 
vstupuje do procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje se ve zvycích  
a obyčejích (Geist, 2000, str. 1420 –1421). 
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Srovnáme-li výše citované definice pojmu kultura, publikované v odborné literatuře 

v rámci společenskovědních disciplin, je možné konstatovat, že kultura je abstraktním, 

velmi složitě strukturovaným jevem, a proto neexistuje všeobecně přijatá definice tohoto 

pojmu. Potíže při definování jsou dány především tím, že kultura představuje množství 

různorodých prvků a vztahů vytvářejících různé struktury a procesy, které je možné  

zkoumat z mnoha hledisek. V současné době je kultura nejčastěji chápána jako soubor 

názorů, hodnot a vzorců chování, které jedinec získávání v průběhu svého života v rámci 

sociálních skupin, jejichž se stává členem. Kultura jako společně sdílený systém významů 

a vzorců chování se projevuje v chování jednotlivých členů konkrétních skupin, je pro 

danou skupinu specifická a odlišuje ji od jiných skupin. Klíčovou funkcí kultury je 

usměrňování chování jejich členů. Novým členům skupiny je předávána v procesu učení. 

 

4.2    Klasifikace definic kultury 

 

V odborné literatuře bylo do současné doby publikováno velké množství definic kultury. 

Toto velké množství velmi znesnadňuje, až téměř znemožňuje orientaci a přehlednost 

zkoumané oblasti. Z tohoto důvodu se mnozí autoři pokoušeli o kategorizování  

publikovaných definic kultury (např. Kluckhohn, Kroeber, 1964, Sathe, 1983, Kluckhohn, 

Strodtbeck, 1996, Kučerová, 1996 a další).   

     

Již na počátku padesátých let dvacátého století kategorizovali Kluckhohn a Kroeber 

(Kluckhohn, Kroeber, 1964, dle Kluckhohn, Strodtbeck, 1996, str. 11), američtí sociální 

antropologové, více než 300 definic kultury, z toho 164 definic pocházelo pouze  

z anglosaského prostředí. Jejich klasifikace patří mezi jednu z nejznámějších  

a nejobsáhlejších kategorizací, jejímž prostřednictvím zmapovali a následně utřídili v té 

době existující definice kultury podle jejich obsahu do šesti základních kategorií:  

• definice deskriptivní (zachycují rozsah pojmu, uvádějí prvky kultury); 

• definice historické (akcentují přenášení tradic, kontinuitu kulturního dědictví); 

• definice normativní (vymezují platné společenské hodnoty, normy a ideály); 

• definice psychologické (popisují, jak se chování jedinců přizpůsobuje kulturním 

vzorcům, potřebám a podmínkám života); 

• definice strukturální (vymezují vzájemné vztahy a vazby prvků kultury, jejich 

organizaci a modely); 
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• definice genetické (vymezují vznik a zdroje kultury). 

 

V našem prostředí se zabývala mapováním a utříděním definic kultury S. Kučerová (1996, 

str. 170). Podle různých funkcí kultury ve společnosti rozlišuje:  

• definice zdůrazňující socializační funkci kultury; 

• definice zdůrazňující stabilizační funkci kultury; 

• definice zdůrazňující integrační funkci kultury; 

• definice zdůrazňující rozvojovou funkci kultury; 

• definice zdůrazňující diferenciační funkci kultury. 

 

Autoři, kteří se zabývali klasifikací definic organizační kultury, přispěli k dalšímu 

zpřehlednění poznatků v rozsáhlé oblasti zkoumající organizační kulturu. Nejčastějšími 

volenými kritérii použitými při prováděných kategorizacích bylo hledisko deskriptivní  

a funkční.  
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5     Organizační kultura 

 

 

Zatímco pojem kultura se vztahuje k myšlení, cítění a chování jedinců v jakékoliv sociální 

skupině, organizační kultura je chápána jako druh kultury specifický pro organizaci16 jako 

jeden ze sociálních celků, jehož členem se člověk stává v průběhu svého života.   

 

S pojmem organizační kultura je možné se setkat v odborné literatuře v kontextu 

managementu již od konce sedmdesátých let minulého století, kdy Pondy a Mitroff (1979, 

dle Nagel, 1995) ve svém článku publikovaném pod názvem „Beyond Open System 

Models of Organization“, vysvětlovali obsah tohoto pojmu. Dospěli k závěru, že 

v organizacích existuje vedle empiricky poměrně snadno prokazatelných rovin (např. 

struktury organizace) také obtížněji identifikovatelná rovina kulturní. 

 

Koncem sedmdesátých let minulého století narůstá pozornost věnovaná této oblasti, a to 

zejména v souvislosti s probíhajícími společensko-hospodářsko-politickými změnami  

ve Spojených státech, kde dochází k recesi. Naproti tomu Japonsko začíná dosahovat 

dobrých hospodářských výsledků a získávat velmi významný podíl na mezinárodních 

trzích. Do popředí zájmu se stále více dostává otázka příčin úspěchu japonských 

společností v Evropě a Spojených státech. Ve snaze odhalit příčiny japonského úspěchu  

a nalézt možnosti zvýšení konkurenceschopnosti amerických firem začíná být studována 

kultura japonských podniků a na počátku osmdesátých let minulého století je realizována 

řada srovnávacích výzkumů organizačních kultur amerických a japonských podniků (viz 

např. Ouchi,1981, Pascale, Athos, 1982, Peters, Waterman, 1982, Zürn, 1986 a další). 

Provedenými výzkumy bylo zjištěno, že hlavní příčinou japonského úspěchu  

a konkurenceschopnosti je zaměřenost podniků nikoliv na doposud uznávané „tvrdé“ 

faktory úspěchu jako jsou např. strategie, organizační struktura a organizační systém, ale 

na tzv. „měkké“ faktory. Za „měkké“ faktory jsou považovány znalosti a schopnosti, 

pracovníci, styl vedení a především organizační kultura.  

 

                                                           
16 Organizace je v této práci chápána jako sociální systém „tvořený soustavou sociálních rolí uvnitř skupiny, jejichž 
specifická interakce probíhá na základě existujících sociálních norem, která je zdůvodněna sociálními hodnotami a na 
hodnoty je orientována“ (Parsons, 1971, str. 16).  
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Od osmdesátých let minulého století se organizační kultura stává stále více předmětem 

zájmu výzkumných pracovníků i manažerů z praxe. V této době je publikováno několik 

významných vědeckých prací zabývajících se tímto tématem (např. Deal, Kennedy, 1982, 

Peters, Waterman, 1982, Smircich, 1983, Schein, 1985, Schuh, 1988, Schwarz, 1989  

a další). V roce 1982 vydali Peters a Waterman publikaci „In Search of Excellence“,  

ve které upozornili na kulturu jako na jednu ze složek organizace zajišťují její úspěch.  

Po vydání a rozšíření tohoto díla dochází k enormnímu nárůstu zájmu o organizační 

kulturu zejména v řadách manažerů. Reakcí na tyto práce a na požadavky manažerů, kteří 

si začali uvědomovat význam organizační kultury jako faktoru ovlivňujícího výkonnost  

a úspěch podniku, pak byla vlna výzkumných projektů a publikací zpracovávajících dané 

téma v různých souvislostech (viz např. Sathe, 1983, Smircich, 1983, Allaire, Firsirotu, 

1984, Klages, 1984, Kochan, Barocci, 1985, Schein, 1985, Enz, 1986, Kobi, Wüthrich, 

1986, Krüger, 1988, Thomas, 1988, Chatman, 1989, Reineke, 1989, Sackmann, 1989  

a další). Postupně tak vzrůstalo povědomí o významu organizační kultury jako 

konkurenční výhody organizace. 

 

Koncem osmdesátých a v průběhu devadesátých let se výrazně mění způsoby řízení 

podniku, a to zejména v západních průmyslově vyspělých zemích. Zatímco 

v sedmdesátých letech bylo vedení lidí spojováno především s individuálním rozvojem 

pracovníků (Klages, 1984, von Rosenstiel, 1992), v letech následujících nabývá při řízení 

podniku na významu zejména jejich participace na rozhodování, přizpůsobení pracovníků 

hodnotám organizace, a tím dosahování jejich identifikace s podnikem (von Rosenstiel, 

1992, Sourisseaux, 1994, Nagel, 1995, Blanchard, O´Connor, Ballard, 1997).  

Od devadesátých let minulého století je stále více kladen důraz na zapojení jednotlivých 

pracovníků do kontinuálního rozvoje organizace a zlepšování její výkonnosti (Kotter, 

Heskett, 1992, Ciampa, 1992). Zdůrazňována je také týmová práce a kritické myšlení 

managementu vedoucí ke konstruktivnímu řešení problémů (Wallace, Hunt, Richards, 

1999, Staehle, 1999). 

 

Od devadesátých let minulého století se odborníci zabývající se výzkumem organizační 

kultury v kontextu managementu zaměřují především na to, zda je možné organizační 

kulturu řídit, plánovat, kontrolovat a měnit (Silvester, Anderson, Patterson, 1999, Rashid, 

Sambasivan, Rahman, 2004), a pokračují také výzkumy zjišťující vliv organizační kultury 

na pracovníky v organizaci (Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996, Finegan, 2000), 
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konkurenceschopnost (Anthony, 1994, Adler, 1997, Dolan, Richley, 2006 a další)  

a výkonnost organizace (Martin, Siehl,1983, Denison, 1990, Burke, 1995, Cameron, 

Quinn, 1999, Hagberg, Heifetz, 2000, Dolan, Garcia, 2002 a další). 

 

Na přelomu tisíciletí je organizační kultura chápána jako klíčový faktor pro dosahování 

dlouhodobé efektivnosti organizace a důraz je kladen zejména na aplikaci získaných 

empirických poznatků do praxe organizace. Vědečtí pracovníci se zaměřují na vývoj 

takových  metod a technik, které by měly manažerům pomoci diagnostikovat stávající stav 

organizace a implementovat žádoucí prvky ke zvýšení výkonnosti organizace (např. 

Sackmann, 2002, Dolan, Richley, 2006, u nás Lukášová, Nový a kol., 2004 a další).  

 

 

5.1 Pojem organizační kultura 

 

Pojem organizační (podniková, firemní)17 kultura je současnými autory vymezován 

poměrně různorodě. V následujícím textu je uveden výběr definicí, které jsou nejčastěji 

citovány v odborné literatuře. Definice jsou seřazeny chronologicky podle data jejich 

publikování a podle místa, a to na definice publikované v zahraničí (v americkém, anglo-

saském a německém prostředí) a v České republice.  

 

V americkém a anglo-saském prostředí je organizační kultura chápána jako: 

• „sdílení hodnot, mýtů, hrdinů a symbolů, které mají význam pro pracovníky určitého 

podniku“ (Deal, Kennedy 1982, str. 4);  

 

 

• „vzorec sdílených základních předpokladů, které si skupina osvojila při řešení 

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

považovány za platné a jsou předávány novým členům organizace jako způsob 

                                                           
17 V soudobé česky psané literatuře je možné se setkat vedle pojmu organizační kultura (Lukášová, Nový a kol., 2004, 
Nakonečný, 1999) také s pojmy podniková kultura (Bedrnová, Nový  a kol., 2002) či firemní kultura (Pfeifer, 
Umlaufová, 1993). Tyto pojmy jsou ovšem významově shodné. Analogicky k této skutečnosti se vyskytují v dostupné 
anglicky psané literatuře pojmy „corporate culture“ (Deal, Kennedy, 1982, Sathe, 1985, Enz, 1986, Kotter, Hasket, 1992, 
Burke, 1995), „organizational culture“ (Allaire, Firsirotu, 1984, Sackmann, 1990, Schein, 1985, 1992, de Witte, van 
Muijen, 1999). V německy mluvících zemích se používají pojmy „Unternehmenskultur“ (Schwarz, 1989, Sackmann, 
1989, 2002, Bromann, Piwinger, 1992, Ogilvie, 1992, Prabitz, 1996, Heinen, 1997, Gontard, 2002, Schmidt, 2005), 
„Organisationskultur“ (Holleis, 1987, Scholz, Hofbauer, 1990, Sourisseaux, 1994, Nagel, 1995, May, 1997) 
nebo „Firmenkultur“ (Schreyögg, 1991). 
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vnímání, myšlení a cítění, který je ve vztahu k těmto problémům správný“ (Schein, 

1992, s.12);  

 

• „odraz komplexní interakce hodnot, postojů a způsobů chování jednotlivých 

pracovníků“ (Adler, 1997, str. 16);   

 

• „nejméně postižitelná složka všech organizací. … soubor vzorců chování a norem, 

které slouží k dosahování cílů organizace. Jako „neviditelná ruka“ řídí a pomáhá 

každému v organizaci“ (Gunn, 2000, str. 28). 

 

 

V německy mluvících zemích je pojem organizační kultura vymezován jako: 

• „souhrn norem, hodnot a představ sdílených v rámci určité organizace, jenž se 

projevují v jednání pracovníků na všech úrovních a tím poskytuje obraz dané 

organizace“ (Kobi, Wüthrich 1986, str. 23);  

 

• „sjednocující prvek v organizaci – vědomě nebo nevědomě – symbolicky nebo 

jazykově tradované vědomosti a přesvědčení, vzory a interpretace, hodnoty a normy 

chování, tak jak je lze pozorovat ve slovních projevech a v jednání příslušníků určité 

organizace. Organizační kultura je zakódovaná v „hlavách“ členů organizace jako 

společně sdílený soubor myšlenek“ (Holleis, 1987, str. 17);  

 

• „kolektivní sdílení určitých předpokladů, které jednotliví členové získali v průběhu 

svého působení v organizaci a které je odlišuje od příslušníků jiných organizací“ 

(Schuh, 1988, str. 159);  

 

• „systém hodnot, norem a postojů pracovníků organizace“ (Taubitz, 1990, str. 7);  

 

• „soubor sdílených hodnot a základních předpokladů, které plní funkce externí adaptace 

a interní integrace“ (Schultz, 1995, str. 14);  

 

• „společně sdílená přesvědčení v rámci podniku, která jsou pro tento podnik typická; 

organizační kultura ovlivňuje vnímání, myšlení, jednání a cítění jednotlivých členů 
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podniku a může se projevovat v jednání pracovníků a artefaktech“ (Sackmann, 2002, 

str.25);  

 

• „je souborem hodnot, norem a očekávání, které pracovníci organizace sdílejí,  

ke kterým se hlásí, na jejichž případné ohrožení reagují. Tyto hodnoty jsou jednak 

výsledkem působení tradic dané organizace, současných vlivů a tlaků v prostředí 

organizace“ (Riegel, 2003, dle Nakonečný, 2005, str. 108).  

 

• „osobnost určité organizace. … vzájemné působení hodnot, norem a artefaktů 

determinující chování jedince, které formuje chování jedince a vytváří tak specifickou 

organizační kulturu“  (Schmidt, 2005, str. 33);   

 

 

V české odborné literatuře je organizační kultura vymezována jako: 

 

• „souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně 

dlouhodobě udržovaných“ (Pfeifer, Umlaufová, 1993, str. 19);  

 

• „určitý charakter, duch podniku, vnitřní pravidla hry, která ovlivňují nejen myšlení  

a jednání pracovníků, ale i celkovou atmosféru, v níž probíhá veškerý vnitropodnikový 

život“ (Bedrnová, Nový a kol., 1994, str. 34);  

 

• „soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny 

v rámci organizace, a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace  

a v artefaktech (výtvorech) materiální a nemateriální povahy“ (Lukášová, Nový a kol., 

2004, str. 22).   

 

Pojem organizační kultura je, jak je patrno z výše uvedených definic, autory vymezován 

poměrně široce. Množství a odlišnosti jednotlivých definic souvisejí jednak s odlišností 

metodologických přístupů, které jednotliví autoři aplikují, ale zejména s tím, že 

organizační kultura je velmi složitým, komplexním a mnohovrstevným jevem. Přes 

naznačené odlišnosti je však možné identifikovat určité společné charakteristiky, na nichž 

se shoduje většina autorů. Zejména v počátcích zvyšujícího se zájmu odborníků o výzkum 
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v této oblasti je možné nalézt v odborné literatuře definice zaměřené především na popis 

struktury organizační kultury, která je vymezována výčtem jejich prvků, za něž jsou 

považovány především základní předpoklady, hodnoty, normy a artefakty. Tyto strukturu 

mapující definice jsou velmi často doplňovány funkcemi jednotlivých prvků, za které jsou 

považovány zejména ovlivňování vnímání, myšlení, cítění a usměrňování chování 

pracovníků v organizaci. Většinu definic organizační kultury publikovaných v odborné 

literatuře je možné označit za tzv. strukturálně-funkční.  

 

Vyjdeme-li ze současného pojetí organizační kultury v zahraniční i domácí odborné 

literatuře, je organizační kultura chápána jako soubor základních předpokladů, hodnot, 

norem a artefaktů společně sdílených v organizaci a determinujících chování jejích 

příslušníků. V průběhu své existence je organizační kultura sdílena jejími příslušníky  

a novým příchozím členům je předávána v procesu socializace18. 

 

 

5.2  Prvky organizační kultury  

 

Organizační kultura je, jak ukázaly výše citované definice, obvykle vymezována pomocí 

výčtu jednotlivých prvků. Za prvky organizační kultury jsou nejčastěji považovány 

základní předpoklady, hodnoty, normy a artefakty. 

 

 

  5.2.1  Základní předpoklady 

 

Základní předpoklady nebo-li také „přesvědčení“ či „základní představy“ (angl. basic 

underlying assumptions, něm. grundlegende Annahmen) jsou vymezovány jako „základní 

charakteristické rysy organizační kultury sdílené jednotlivými členy organizace“ (Schultz 

1995, str. 28), které představují takové „jednání jedinců, které bylo v minulosti mnohokrát 

úspěšně použito, takže je příslušníky určité společnosti přijímáno jako správné a bez 

jakýchkoli pochybností realizováno v každodenní praxi“ (Schein, 1992, str. 21). Základní 

                                                           
18 Socializace je definována jako „proces, ve kterém si jedinec osvojuje určitý systém poznatků, norem  
a hodnot, které mu umožňují začlenit se do určité společnosti a účastnit se jejího života“ (Petráčková  
a kol., 1995, str. 698). 
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předpoklady jsou také chápány jako „způsob vidění a myšlení, které utvářejí vzory jednání, 

interakcí a rozhodování v podniku“ (May, 1997, str. 81). 

 

Základní předpoklady jsou mnohými autory (Rousseau, 1990, Schein, 1992, Nagel, 1995, 

Gontard, 2002, Sackmann, 2002 a další) považovány za nejhlubší rovinu organizační 

kultury, která je nevědomá, není ji tedy možné přímo pozorovat, ale jednotlivými členy 

organizace je vnímána jako zcela samozřejmá a nepostradatelná pro fungování organizace.  

 

 

 5.2.2    Hodnoty a normy 

 

Hodnoty (angl. values, něm. Werte) jsou vnímány jedinci i skupinami jako něco 

důležitého,  jako „rozhodovací kritéria při výběru vhodnosti či nevhodnosti jednání při 

řešení konkrétní problémové situace ovlivňující výběr možných způsobů, prostředků a cílů 

jednání“ (Kluckhohn, 1961, dle Gontard, 2002). Hodnoty působí na chování člověka 

takovým způsobem, že jsou vnímány jako „orientační linie, která selektivně uspořádává 

jednotlivé vstupy do daného systému jedince (vnímání) a reguluje výstupy (chování), a to 

za účelem  aktivního směrování chování v různých situacích“ (Kmieciak, 1976, str.150). 

V souvislosti s jejich vlivem na chování jedince jsou hodnoty pokládány za „základnu pro 

řešení problémů, která má usnadnit jednotlivci orientaci v neznámých situacích“ (Schein, 

1992, str.19). 

 

Normy (angl. norms, něm. Normen) jsou nepsaná pravidla a zásady usměrňující chování 

jedinců v konkrétní skupině. Mohou sloužit jako „vodítko či návod určitého jednání, 

přičemž provinění vůči uznávaným normám bývá postihováno“ (Wiswede, 1991, s. 42). 

Normy se vztahují ke konkrétním situacím, udávají, co se smí a nesmí dělat, že se má něco 

stát nebo konat. Normy uznávané v určité sociální skupině upravují vzájemné 

interpersonální chování jejích členů (např.vzájemné oslovování, zdravení apod.)  

a ovlivňují i výkon jednotlivců.  
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  5.2.3    Artefakty 

 

Artefakty (angl. artifacts, něm. Artefakte und Schöpfungen) jsou pozorovatelné, dobře 

popsatelné, ale velmi obtížně interpretovatelné prvky organizační kultury, které bývají 

vymezovány také jako „projevy, které je možné vidět, slyšet či cítit, pokud se jedinec setká 

s jinou skupinou mající odlišnou kulturu než jakou zná“ (Schein, 1992, str. 17). Jedná se  

o prvky materiální povahy (např. budovy, materiální vybavení firem, produkty podniku, 

písemná dokumentace firem, propagační brožury, firemní noviny apod.) a nemateriální 

povahy (např. jazyk, mýty a historky, slogany, hrdinové, užívané vzorce chování jako jsou 

zvyky, rituály, ceremoniály).  

 

Mýty jsou tradované příběhy, které se týkají událostí spojovaných s organizací nebo  

s konkrétními členy organizace. Mýty bývají předávány ústním podáním v průběhu 

fungování organizace, jejich obsah bývá často zkreslený oproti skutečné realitě a ve 

většině případů také smyšlený. Jejich prostřednictvím bývá vysvětlován např. novým 

pracovníkům organizace hodnotový systém  nebo uchovávány a předávány stávající vzorce 

chování. 

 

Historky jsou příběhy popisující události, které se udály některým členům organizace  

v průběhu jejich působení v podniku. V jejich obsahu jsou na rozdíl od mýtů mnohem 

věrněji zachyceny skutečné události.   

 

Hrdinové jsou takoví jedinci organizace, kteří jsou ostatními pracovníky vnímáni jako 

ideály a jako vzory správného chování v organizaci.   

 

Zvyky jsou ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci udržovány a předávány  

novým členům. Zvyky napomáhají jejich integraci a lepšímu porozumění fungování 

organizace. Příkladem mohou být večírky, neformální setkání např. při příležitosti oslav 

narozenin, odchodu do důchodu apod.  

 

Rituály zachycují takové individuální či kolektivní aktivity v podniku jako jsou např. 

podání rukou, pozdrav či společné oslavy apod. Za rituály jsou označovány také mnohé 

formální aktivity (např. psaní poznámek apod.) nebo způsob jejich provedení (např. kdo si 

může dovolit přijít pozdě, jakým způsobem kdo s kým mluví apod.). 
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Ceremoniály jsou soubory společenských pravidel a zvyklostí či ustálené formální úkony 

probíhající v organizaci zejména při zvláštních příležitostech, které jsou dopředu důkladně 

připravovány. Ceremoniály mají v organizaci speciální úlohu, protože často oslavují 

významné události či jedince, a tím přispívají k posilování hodnot uznávaných 

v organizaci. 

 

x x x 

 

Pomocí jednotlivých prvků je organizační kultura velmi často vymezována a popisována. 

Prvky bývají často voleny jako prostředek deskripce organizační kultury při její 

diagnostice či výzkumu. Mezi jednotlivými prvky organizační kultury existují rozdíly 

především v míře jejich pozorovatelnosti, interpretovatelnosti a významové jednoznačnosti 

pro vnějšího pozorovatele. Nejvíce konkrétními prvky organizační kultury jsou artefakty,  

následují normy, protože jsou lépe pozorovatelnými než hodnoty a základní předpoklady.  

Hodnoty je možné označit za částečně zřetelné, protože je lze odvozovat z projevů chování 

jednotlivých členů organizace. Jsou méně abstraktní než základní předpoklady, ale mnohdy 

bývají zakořeněny tak hluboce, že mohou získat charakter základních předpokladů. 
 

 

5.3    Modely organizační kultury  

 

Jak již bylo uvedeno výše, je organizační kultura velmi složitým sociálním jevem, a proto 

mnozí autoři (např. Hofstede, 1991, Schein, 1992, Kotter, Heskett, 1992, Hall, 1995, 

Goffee, Jones, 1998, Sackmann, 2002 a další) využili při zkoumání tohoto komplexního 

systému možnost zjednodušení pomocí modelu19, tj. schématu, které zjednodušuje tuto 

složitou realitu, zachovává však základní prvky a vztahy původního systému.  

 

V následujícím textu jsou uvedeny v současné době nejcitovanější modely organizační 

kultury zachycující strukturu organizační kultury. 

 

                                                           
19 Model je definován jako „schéma, zjednodušení jevu nebo předmětu sloužící k jejich zkoumání  
a vysvětlení (Petráčková a kol., 1995). Podle účelu, pro který je model konstruován, jsou rozlišovány dva 
základní typy modelů (Ferjenčík, 2000, str. 46): 

• modely sloužící především k pochopení struktury a stavby systému; 
• modely sloužící k pochopení klíčových vztahů uvnitř systému nebo vztahů mezi systémy. 
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5.3.1   Model organizační kultury podle E. Scheina 

 

E. Schein (1985, 1992) ve svém modelu rozlišuje tři roviny nebo-li vrstvy organizační 

kultury, a to podle míry jejich projevů navenek a jejich viditelnosti pro externího 

pozorovatele. Vnější vrstva je podle autora tvořena artefakty, které jsou dobře viditelné, ale 

obtížně interpretovatelné. Druhou rovinu tvoří hodnoty a normy chování pracovníků, které 

jsou pozorovatelné jen do určité míry. Jádrem organizační kultury je podle Scheina třetí 

rovina představující „základní předpoklady“ pracovníků organizace.  

Scheinův tří-rovinný model je zobrazen na obrázku 1.  
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Obr. 1   Scheinův tří-rovinný model organizační kultury (zdroj: Schein, 1992, str. 29) 

 

Artefakty vymezuje E. Schein jako projevy kultury, které jsou dobře pozorovatelné  

a identifikovatelné i pro „nečlena“ dané sociální skupiny.  

 

 

• materiální povahy 
• nemateriální povahy 

HODNOTY A NORMY 

• strategie, cíle, filozofie 
 
 

• pozorovatelné prvky a procesy  
v organizaci, které jsou ale velmi 
obtížně interpretovatelné 

• možnost ovlivnění 
• projevují se navenek 
• projevují se v chování jedinců 
 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY  

• týkající se vnímání reality  
• týkající se vnímání času 
• týkající se vnímání prostoru 
• týkající se vnímání sociálního jednání 
• týkající se vnímání sociálních vztahů 

• názory, myšlenky, pocity, které 
jsou neuvědomované, ale 
vnímané jako samozřejmé  

• nepozorovatelné 
• východisko pro hodnoty  

a normy chování  
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E. Schein (1992, dle Schultz, 1995, str. 27) roztřídil artefakty do pěti různých kategorií,  

a to na: 

• fyzické projevy (např. architektura a vnitřní zařízení, uspořádání nábytku 

v kancelářích, úprava veřejných prostor a konferenčních místností, oděv pracovníků 

apod.); 

• komunikace (formu, způsob komunikace, speciální výrazy, slogany apod.); 

• historky, mýty (historky z každodenního pracovního života, historky zachycující 

klíčové události organizace, historky ze „starých dobrých časů“ apod.); 

• technologie (např. materiály, postupy, znalosti apod.); 

• tradice (např. skupinové tradice, tradice udržované vedením organizace, pracovní 

tradice apod.).  

 

Hodnoty chápe E. Schein jako prvky organizační kultury usnadňující členům organizace 

jejich orientaci, a jako prvky, které tvoří „základnu pro řešení problémů“. Hodnoty nejsou 

přímo pozorovatelné, ale umožňují chápání, jaké chování je vhodné či nevhodné při řešení 

konkrétní problémové situace. Představují východisko při řešení problémů, které má 

usnadnit jednotlivci orientaci v neznámých situacích a jsou podle Scheina v mnohem větší 

míře vědomé a diskutovatelné než základní předpoklady, které jsou ve skupině pokládány 

za samozřejmé a pracovníci je přejímají nevědomě.  

 

Základní předpoklady jsou podle Scheina myšlenky a názory, které usměrňují chování, 

vnímání, myšlení a cítění pracovníků v organizaci. Pracovníci je pokládají za samozřejmé,  

přejímají je a sdílejí nevědomě a automaticky, aniž by zjišťovali oprávněnost jejich použití. 

Základní předpoklady rozděluje E. Schein (1992, dle Schneider, Barsoux, 1997, str. 35) 

podle jejich obsahu na:  

• základní předpoklady vztahující se k prostředí, tj. řešení ve vztahu k externí adaptaci 

(např. základní předpoklady týkající se vnímání kontroly a nejistoty, pravdy  

a skutečnosti, lidských činností apod.);   

• základní předpoklady vztahující se k ostatním lidem, tj. řešení ve vztahu k interní 

integraci (např. základní předpoklady týkající se plnění úkolů, vztahů v hierarchii, tj. 

mezi nadřízenými a podřízenými apod.); 

• základní předpoklady vztahující se současně k prostředí i ostatním lidem (např. 

základní předpoklady týkající se vnímání času či prostoru). 
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Jednotlivé roviny, tak jak je popsal E. Schein (1985, 1992) ve svém tří-rovinném modelu, 

nepředstavují izolované roviny organizační kultury, ale jedná se o  integrované a vzájemně 

se ovlivňující součásti celku. Komplexní diagnóza organizační kultury by se proto podle  

názoru autora neměla omezovat pouze na identifikaci prvků jednotlivých kulturních rovin, 

ale i na odhalení vzájemných souvislostí mezi artefakty, hodnotami i základními 

předpoklady. Při interpretaci obsahu organizační kultury je vhodné podle Scheina nejdříve 

věnovat pozornost hodnotám, normám a základním předpokladům, a teprve poté se zaměřit 

na interpretaci artefaktů. Tento postup považuje autor za nezbytný, protože bez znalosti 

obsahů „niternějších“ rovin, lze jen velmi ztěží pochopit význam vnější roviny, tj. 

kulturních artefaktů. 

 

Scheinův model organizační kultury se stal nejznámějším a nejcitovanějším pojetím 

organizační kultury, ze kterého vychází mnozí současní autoři (např. Lundberg, 1985, 

Denison, 1990, Schneider a Barsoux, 1997, Smith, Francovich, Gieselman, 2000 a další). 

 

 

5.3.2 Model organizační kultury podle D. M. Rousseau  

 

Stejně jako E. Schein, rovněž D. M. Rousseau (1990) utřídila jednotlivé prvky organizační 

kultury do několikavrstevného modelu, který je tvořen pěti soustřednými kruhy chápanými 

jako vrstvy organizační kultury (obr. 2). Jednotlivé vrstvy jsou v tomto modelu od sebe 

odlišeny rovněž podle míry pozorovatelnosti jejich projevů pro vnějšího pozorovatele.  
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Obr. 2   Vrstvy organizační kultury  (zdroj: Rousseau, 1990, str. 158) 

 

Vnější vrstva organizační kultury je tvořena artefakty, které podle autorky představují  

produkty činnosti pracovníků organizace a přetrvávají i po jejich odchodu nebo zániku 

organizace (např. logo). V následujících dvou vnějších vrstvách rozlišuje Rousseau vzorce 

a normy chování, přičemž vzorce chování se vztahují spíše k procesům týkajících se 

rozhodování, koordinace a vzájemné komunikace v rámci organizace, zatímco normy 

chování jsou podle Rousseau vnitřní přesvědčení členů organizace týkající se vhodnosti 

chování v konkrétních situacích. Vzorce chování jsou dobře pozorovatelné a jejich znalost 

napomáhá při řešení základních organizačních problémů. Normy chování jsou již obtížněji 

pozorovatelné a jejich interpretace může být bez znalosti dalších souvislostí zavádějící. 

Čtvrtá vrstva je tvořena hodnotami, které autorka chápe jako „jedincem volené priority“ 

(např. vyhledávání rizika versus vyhýbání se riziku). Pátou, „vnitřní“ vrstvu tvoří základní 

předpoklady, které není podle autorky možné rozpoznat přímo, ale pouze na základě 

důkladné znalosti ostatních prvků organizační kultury.  
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5.3.3   Model organizační kultury podle P. Bromanna a M. Piwingera 

 

P. Bromann a M. Piwinger (1992) chápou organizační kulturu jako „mikrokulturu“, která 

odráží vnitřní prostředí organizace. Stejně jako předchozí autoři ji vymezují pomocí prvků,  

rozlišují ale čtyři úrovně organizační kultury. První dvě, z pohledu pozorovatele vnější 

úrovně jsou tvořeny artefakty. Autoři rozlišují podle míry pozorovatelnosti dvě samostatné 

úrovně artefaktů - artefakty materiální povahy (např. vybavení pracoviště, architektura 

budov, propagační materiály či produkty a služby) a artefakty nemateriální povahy (např. 

jazyk, hrdinové, historky, mýty apod.). Artefakty materiální povahy představují čtvrtou 

vrstvu organizační kultury, která je nejsnáze pozorovatelná, a artefakty nemateriální 

povahy, které tvoří úroveň třetí, pro vnějšího pozorovatele hůře zřetelnou. Druhá úroveň 

modelu je vymezena P. Bromannem a M. Piwingerem jako pravidla normy a projevy 

chování manažerů a pracovníků, tj. všech příslušníků organizační kultury. Poslední, vnitřní 

úroveň zahrnuje hodnoty, které podle autorů tvoří „jádro“ organizační kultury a které jsou 

nejobtížněji pozorovatelné a bez znalosti ostatních úrovní organizační kultury velmi téměř 

neinterpretovatelné.   
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Obr. 3    Model  organizační kultury podle P. Bromanna a M. Piwingera (zdroj:  Bromann, Piwinger, 1992, str. 4)
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 5.3.4  Model organizační kultury podle G. Hofstedeho 
 

Rovněž jako předchozí autoři znázorňuje i G. Hofstede (1993) organizační kulturu pomocí 

několikavrstevného modelu (obr. 4), ve kterém jednotlivé prvky (hodnoty, rituály, 

hrdinové a symboly) představují vrstvy kultury označené autorem jako „slupky cibule“. 

Symboly, hrdiny a rituály označil jako „praktiky“. Stejně jako u modelu E. Scheina jsou 

prvky v modelu umístěny od vnitřní vrstvy, tj. středu kruhu, až po vnější vrstvu, tj. vnější 

obvod kruhu, a to podle míry viditelnosti od hůře pozorovatelných prvků až po lépe 

pozorovatelné prvky kultury.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4   Organizační kultura - „cibulový“ diagram (zdroj: Hofstede, 1993, str. 22) 

Symboly jsou podle Hofstedeho slova, předměty a gesta např. zkratky, firemní jazyk, 

oslovení - formální nebo neformální, znaky, oblečení a statusové symboly, které jsou 

uznávány příslušníky organizace, ve které působí. 

 

Hrdinové jsou podle autora jedinci, kteří fungují jako vzory chování uvnitř kultury. 

V organizacích představují hrdinové velmi často „ideálního pracovníka“ či „ideálního 

manažera“. 

 

symboly 

hrdinové 

rituály 

hodnoty praktiky 
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Za rituály označuje Hofstede vžité činnosti prováděné pracovníky (např. pozdrav, způsob 

jednání apod.).   

 

Za hodnoty autor označuje to, co je členy organizace považováno za dobré nebo naopak 

špatné, krásné nebo nehezké, racionální nebo iracionální apod. Hodnoty podle autora 

nemohou být pozorovány přímo, ale je možné je odvozovat z projevů chování jednotlivců 

a tvoří jádro organizační kultury.  

 

 

 5.3.5  Model organizační kultury podle M. Schultze 

 

M. Schultz (1995) vycházel při tvorbě svého modelu z pojetí E. Scheina, ale znázornil 

organizační kulturu pomocí trychtýře, ve kterém část určenou k nalévaní představují 

artefakty tj. podle autora prvky dobře pozorovatelné a zcela vědomé; část označenou jako 

„hrdlo trychtýře“ tvoří podle Schulze hodnoty - prvky částečně uvědomované  

a  pozorovatelné na základě projevů chování a třetí část označenou jako „násadka“ je 

tvořena základními předpoklady, které jsou zcela nepozorovatelné a nevědomé.   

 

 

 
 

ARTEFAKTY  

 

 

 

 HODNOTY

 

 
ZÁKLADNÍ 

PŘEDPOKLADY  

 

 

 

Obr. 5 „Trychtýřovitý“ model organizační kultury (zdroj: Schultz, 1995, str. 35, upraveno) 
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Zobrazení organizační kultury jako trychtýře volil autor proto, že jím chtěl znázornit míru 

manifestace a transparentnosti jednotlivých prvků. Základní předpoklady týkající se 

vnímání reality jednotlivci a jimi uznávané hodnoty jsou podle autora manifestovány 

navenek prostřednictvím mnohých artefaktů. Artefakty tedy podle M. Schlutze tvoří 

mnohem početnější skupinu prvků než hodnoty a základní předpoklady a v modelu proto 

zaujímají  větší plochu. 

 

 

5.3.6    Model organizační  kultury podle S. Sackmann 

 

S. Sackmann (2002) rozlišuje tři úrovně organizační kultury a ve svém modelu je 

znázorňuje prostřednictvím tří soustředných kruhů, v nichž se nacházejí čtyři podle ní 

hlavní a vzájemně se ovlivňující prvky - základní předpoklady, hodnoty, normy a artefakty 

(obr. 6).  

 

 

 
artefakty 

 

 
hodnoty  

 

  

 
ZÁKLADNÍ 

PŘEDPOKLADY  

 

 

 

 normy 
 

 

 

 

 

Obr. 6   Model organizační kultury  (zdroj: Sackmann, 2002, str.58)  
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Vnější vrstvu opět jako i u jiných autorů tvoří artefakty, ve druhé vrstvě jsou společně 

hodnoty a normy chování.  Autorka klade důraz na vnitřní vrstvu, tj. na „společně sdílené 

základní předpoklady, které jsou pro danou organizaci typické“ a které „ovlivňují vnímání, 

myšlení a cítění všech pracovníků a mohou se projevovat v rozhodování, chování 

pracovníků i artefaktech“. Pro zdůraznění této vrstvy, jsou v modelu základní předpoklady 

odlišeny barevně od ostatních rovin. Základní předpoklady nebývají sdíleny vědomě, ale 

vznikají a rozvíjejí se na základě zkušenosti pracovníků určité organizace. Podle autorky 

ovlivňují základní předpoklady ostatní prvky organizační kultury, a proto jsou považovány 

za klíčové a jejich vliv je znázorněn i v modelu, a to čerchovaným ohraničením kruhů  

a šipkami, které naznačují směr působení.   

 

Výzkumem struktury organizační kultury se zabývali i mnozí další autoři, jejichž pojetí se 

většinou liší počtem identifikovaných prvků a množstvím úrovní, v nichž se organizační 

kultura projevuje.  

Dvě úrovně organizační kultury rozlišují např. autoři: 

• S. Schuh (1988), který je označil jako makro- a mikroúroveň, přičemž (1) 

makroúroveň je spojovníkem mezi okolním prostředím a organizací (artefakty) a (2) 

mikroúroveň představuje „mentální naprogramování“ příslušníků kultury (hodnoty  

a základní předpoklady); 

• J.P. Kotter a J.L. Heskett (1992) a tyto úrovně označili jako (1) styl chování a (2) 

hodnoty sdílené v organizaci. 

 

Tři úrovně organizační kultury rozlišují např. autoři: 

• W. Hall (1995), podle které je první úroveň tvořena artefakty a etiketou, přičemž 

etiketou autorka rozumí způsob oslovování, zdravení, oblékání, stolování apod., 

druhou úrovní jsou chování a činnosti a třetí úrovní normy chování, názory a hodnoty. 

• N. Adler (1997), která označila tyto úrovně jako (1) hodnoty, (2) normy chování  

a postoje (3).  

                                                                          

x x x 

 

Autoři výše popsaných modelů chápou organizační kulturu velmi podobným způsobem. 

Organizační kulturu vymezují jako několikavrstevný jev. Jednotlivé vrstvy označované 
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také jako roviny nebo úrovně jsou podle nich tvořeny prvky, které spolu vzájemně 

souvisejí. Podle všech citovaných autorů představují tedy prvky organizační kultury 

jednotlivé vrstvy, které se od sebe liší mírou zřetelnosti pro vnějšího pozorovatele, a to od 

dobře pozorovatelných, až po velmi obtížně pozorovatelné a míry uvědomění jejich 

nositeli, a to od vědomých po méně vědomé až nevědomé. U uvedených modelů je možné 

pozorovat společné znaky (např. rozvrstvení prvků nebo vzájemné jejich propojení), ale 

také rozdíly. Modely se od sebe liší počtem jednotlivých prvků, jejich rozvrstvením  

i umístěním ve struktuře. Zatímco E. Schein, D.M. Rousseau, S. Sackmann či S. Schuh 

umístili v nejhlubší vrstvě základní předpoklady, G. Hofstede, P. Bromann, M. Piwinger či 

W. Hall za jádro organizační kultury považují hodnoty. Rozdíly je možné vidět také ve 

vymezování prvků – např. hodnoty tvoří u G. Hofstedeho, D. M. Rousseau, P. Bromanna, 

M. Piwingera, M. Schultze či N. Adler jednu samostatnou vrstvu, kdežto u E. Scheina nebo 

S. Sackmann tvoří hodnoty jednu vrstvu společně s normami, podle W. Hall patří 

k hodnotám a normám chování ještě názory. E. Schein, D. M. Rousseau, M. Schultz  

i S. Sackmann zahrnují artefakty materiální a nemateriální povahy do jedné roviny, podle 

P. Bromanna, M. Piwingera tvoří artefakty dvě samostatné roviny – jednu rovinu artefakty 

materiální povahy a druhou artefakty nemateriální povahy, G. Hofstede rozděluje rituály, 

hrdiny a symboly do samostatných rovin, přičemž je společně označuje  jako praktiky. 

Podle rozlišovaných vrstev organizační kultury je tedy možné se setkat s modely se dvěma 

až pěti vrstvami. 

 

 

5.4    Funkce organizační kultury  
 

Organizační kultura plní v organizaci podle mnohých autorů (Schein, 1985, 1992, Scott, 

1992, dle Gontard, 2002, Schultz, 1995, Sackmann, 2002 a další) velmi důležitou roli, 

protože je podle těchto autorů jednou z nejsilnějších a nejstabilnějších sil, která 

významným způsobem ovlivňuje chování pracovníků, a tím také fungování celé 

organizace.  

 

Výzkumem funkcí organizační kultury a jejich vlivem na efektivní působení organizace se 

ve svém díle podrobně zabýval  S. Schuh (1988), který specifikoval jednotlivé funkce  

a identifikoval jejich vliv na efektivní fungování organizace (obr. 7). 
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Základní funkce organizační kultury  

 Umožňuje koherentní interpretaci okolního 
prostředí.  Odstraňuje pocit 

nejistoty a strachu 
 

 Podporuje rozhodování a řešení problémů 
týkajících se okolního prostředí. 

 ADAPTACE  
 Napomáhá  vytvářet 

organizační integritu. 
 
Podporuje tvorbu strategie   
Zprostředkovává příslušníkům organizace 
hodnoty a normy okolního prostředí. 

 

 
Umožňuje realizaci 
individuálních potřeb  
a zájmů jedince 
v organizaci. 

  Napomáhá řešení problémů na politické, 
administrativní a operativní úrovni.  

DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ 
 

 
Poskytuje společný  „jazyk“ a terminologii.  
  Zprostředkovává 

jedinci pocit 
významnosti.  

 Zprostředkovává harmonizaci organizačních subsystémů. INTEGRACE 
  Zprostředkovává hodnoty a normy, které určují přijatelné 
chování v organizaci.  

 
Zprostředkovává hodnoty a normy, které 
usnadňují orientaci v organizaci. 

UDRŽOVÁNÍ 
STRUKTURY 

 
  
Představuje „kognitivní substanci“ 
organizační struktury.   

 

Obr. 7     Funkce organizační kultury (zdroj: Schuh, 1988, str. 223) 
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S. Schuh vycházel ve své práci z Parsonsony definice funkčních podmínek existence  

sociálního systému20. Ve shodě s Parsonsenem považuje Schuh (1988, str. 222) za základní 

funkce organizační kultury:  

• adaptaci, 

• dosahování cílů, 

• integraci, 

• udržování struktury. 

 

Z uvedených čtyř základních funkcí jsou v odborné literatuře v kontextu managementu 

rozprácovávány zejména dvě z nich, a to adaptace na vnější prostředí (označována také 

jako externí adaptace) a integrace vnitřních procesů označovaná také jako (interní 

integrace) (Schein, 1992, Schultz, 1995, Schmidt, 2005).  

 

Externí adaptace je chápána jako „schopnost sociálního systému přizpůsobit se 

podmínkám měnícího se prostředí, ve kterém tento systém funguje“ (Schein, 1992, str. 51). 

Vyjdeme-li z této definice, je možné odvodit, že organizační kultura napomáhá členům 

organizace řešit problémy vzniklé při vzájemném střetávání organizace s okolním 

prostředím, čímž přispívá k redukci jejich případné nejistoty a úzkosti. Udržení 

dlouhodobé adaptability organizace na vnější podmínky závisí především na její 

schopnosti přizpůsobovat se a učit se novému tak, aby byl vytvořen prostor pro její další 

rozvoj.   

 

Interní integrace by měla především zajistit interní soudržnost a koordinaci v celé 

organizaci. Organizační kultura je chápána v tomto kontextu jako „lepidlo“, tj. stmelující 

prvek, který má rozhodující vliv na přežití organizace. Příslušníci organizace jsou často 

právě díky tomuto „lepidlu“ schopni bezproblémově spolupracovat a komunikovat mezi 

sebou zcela specifickým způsobem, který je mnohdy pro okolí jenom ztěží srozumitelný  

a pochopitelný. Organizační kultura tak posiluje i jejich pocit sounáležitosti a identifikace 

s organizací.   

 

                                                           
20 Parsons (1971) uvádí, že každý sociální systém se vyznačuje čtyřmi základními funkcemi – adaptací, 
dosahováním cílů, integrací a latentností. Parsonsova definice funkcí sociálního systému je známá také pod 
označením AGIL (tj. zkratka vytvořená z počátečních písmen anglických názvů – adaptation, goal 
attainment, integration and latency). 
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V rámci procesů externí adaptace a interní integrace musejí pracovníci denně řešit 

množství problémů tak, aby bylo zajištěno fungování a další rozvoj organizace. V tabulce 

1 jsou uvedeny základní oblasti problémů, se kterými se pracovníci setkávají a které je 

nutné řešit pro zajištění každodenního bezproblémového chodu organizace.  

 

Externí adaptace Interní integrace 

Stanovení mise a strategie organizace Komunikace  

Stanovení cílů organizace 
Stanovení kritérií pro přijetí a vyloučení 

z organizace 

Prostředky k dosažení stanovených cílů Znaky moci a postavení 

Hodnotící mechanismy Pravidla odměňování a trestání 

Korekce  Ideologie  

 

Tab. 1   Problémy související s externí adaptací a interní integrací organizace  

             (zdroj: Schein, 1992, str. 36) 

 

Řešení uvedených základních oblastí problémů prostřednictvím externí adaptace a interní 

integrace umožňuje existenci organizace jako sociálního systému a tvoří základnu  

pro proces učení a přežití jednotlivých členů organizace. V mnohých organizacích je důraz 

kladen zejména na „stanovení mise a strategie“ či „stanovení znaků moci a postavení“, 

protože jsou považovány za kritické pro přežití a rozvoj organizace.  

 

Působení jednotlivých funkcí v rámci organizace závisí na vlivu okolního prostředí, historii 

organizace, ale také na obsahu a síle organizační kultury.  

 

 

 5.4.1   Síla organizační kultury  

 

Síla organizační kultury je definována jako „vysoká míra sdílení základních předpokladů, 

hodnot, norem a z nich vyplývajících vzorců chování v organizaci“ (Lukášová, Nový  

a kol., 2004, str. 32). Podstatnou schopností silné organizační kultury je „schopnost 

ovlivňovat charakter i průběh všech důležitých jevů v organizaci“ (Bedrnová, Nový a kol., 
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2002, str. 489), a to na rozdíl od slabé organizační kultury, jejíž působení je analogicky 

velmi malé a nevýrazné.    

 

Mezi hlavní přínosy silné organizační kultury pro organizaci (Bedrnová, Nový a kol., 

2002) patří především:  

• jednoznačnost (všichni pracovníci vědí, jaké chování je žádoucí a akceptovatelné a jaké 

chování je nepřijatelné či zcela vyloučené);  

• rozšířenost (všichni pracovníci jsou seznámeni s obsahem jednotlivých prvků 

organizační kultury, se kterými se setkávají v každodenních pracovních situacích);  

• zakotvenost (tj. vysoká míra identifikace všech pracovníků s jednotlivými prvky 

organizační kultury).     

 

Silná organizační kultura plní podle mnohých autorů (Deal, Kennedy, 1982, Trice, Beyer, 

1990, Schein, 1992, Sackmann, 2002, u nás Bedrnová, Nový a kol., 2002, Lukášová, Nový 

a kol., 2004 a další) v rámci organizace následující funkce:  

• zprostředkovává a usnadňuje orientaci v organizaci, čímž ji činí pro jednotlivé 

pracovníky přehlednou a pochopitelnou, a tím usnadňuje jejich běžné každodenní 

chování; 

 

• vytváří podmínky pro přímou a jednoznačnou komunikaci, díky které může 

probíhat projednávání a řešení problémů jednodušeji a příměji, a tím je umožněno také 

rychlejší rozhodování;  

 

• zvyšuje motivaci, protože ztotožnění pracovníků s cíli organizace zvyšuje připravenost  

a ochotu angažovat se pro organizaci; 

 

• zabezpečuje koordinaci a kontrolu, protože prostřednictvím společného sdílení 

hodnot a norem chování dochází k zajištění očekávaného chování a tím i disciplíně 

pracovníků; 

 

• zajišťuje stabilitu organizace, protože sdílením obsahu jednotlivých prvků 

organizační kultury dochází k redukování nejistoty a strachu pracovníků a naopak je 

posilována jejich spokojenost a sebedůvěra. 
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Uvedené funkce silné organizační kultury je možné označit za „pozitivně ovlivňující“, tj., 

takové funkce, které pozitivně působí na fungování organizace a podporují tak její 

výkonnost. Mezi hlavní výhody silné organizační kultury patří zejména pomoc 

jednotlivým členům organizace při plnění každodenních pracovních povinností např. tím, 

že jim usnadňuje orientaci, vytváří podmínky pro jednoznačnou komunikaci, zajišťuje 

stabilitu či zabezpečuje koordinaci při řešení běžných problémů, se kterými se musí běžně 

potýkat.  

 

Současně s těmito „pozitivně“ orientovanými funkcemi silné organizační kultury mohou  

na fungování organizace působit také vlivy negativní. Za hlavní nebezpečí silné 

organizační kultury, na které upozorňují odborníci (např. Kotter, Heskett, 1992, Brown, 

2001 a další), jsou považovány zejména: 

• složitost adaptace nových pracovníků,  

• nedostatek flexibility, 

• tendence k uzavřenosti organizace,  

• vynucování konformity. 

 

Složitost adaptace nových pracovníků stejně jako nedostatek flexibility a uzavřenost 

organizace vůči okolnímu prostředí může být zapříčiněna přesvědčením stávajících 

pracovníků o ideálnosti dosavadního fungování organizace, a tedy jejich odporem 

k jakýmkoliv změnám. Rezistence vůči změnám velmi často zapříčiňuje také preferování 

tradičních a osvědčených postupů, a tím potlačuje schopnost kreativního myšlení  

a podporuje konformitu.  

 

Ignorování těchto nebezpečí silné organizační kultury může ve svých důsledcích vést až ke 

snižování výkonnosti organizace a ztrátě konkurenceschopnosti.  

 

x x x 

 

Organizační kultura má velmi významný vliv na celkové fungování organizace.  

Za základní funkce organizační kultury jsou považovány nejčastěji externí adaptace, tj. 

schopnost přizpůsobení se okolním podmínkám, a interní integrace, tj. vnitřní soudržnost 

organizace. Fungování organizace je podmíněno obsahem (jednotlivými prvky organizační 
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kultury), ale také sílou organizační kultury (tj. mírou sdílení jednotlivých prvků). Pokud 

jsou prvky organizační kultury sdíleny ve vysoké míře, jde o silnou organizační kulturu, 

která může mít pozitivní, ale také negativní dopad na fungování organizace. Směr působení 

silné organizační kultury závisí na vhodnosti či nevhodnosti jejího obsahu. V případě 

souladu prvků organizační kultury s podmínkami, ve kterých organizace působí, je 

pozitivně ovlivňována výkonnost organizace a dochází ke zvyšování její 

konkurenceschopnosti. V opačném případě, tj. nekompatibilitě prvků s podmínkami a tedy 

negativním působení, může silná organizační kultura představovat pro organizaci velké 

nebezpečí jejího dlouhodobějšího fungování.    
 

 

 5.5   Vznik a vývoj organizační kultury 

 

Organizační kultura vzniká spolu se vznikem organizace a v jejím následném vývoji se 

vyskytují podobné evoluční fáze jako v životním cyklu organizace (Kochan, Barocci, 

1985, Miller, 1990, dle Schmidt, 2005, Sackmann, 2002).  

 

Proces komplexního vývoje organizační kultury je rozdělován nejčastěji do čtyř základních 

vývojových fází nebo-li také stádií (Dill, 1986, dle Sackmann, 2002, str. 47): 

1. fáze vzniku; 

2. fáze rozvoje; 

3. fáze zralosti; 

4. fáze krize (s možností obnovy, ale také úpadku organizace). 

 

 

5.5.1    Fáze vzniku organizační kultury 

 

V souvislosti s organizační kulturou je možné se v odborné literatuře setkat se dvěma 

výklady jejího vzniku. Tyto výklady na sebe vzájemně navazují a druhý je doplněním 

prvního. První výklad vychází z předpokladu, že organizační kultura vzniká v procesu 

sociálního učení, tzn. prostřednictvím „postupného osvojování žádoucích vzorců chování 

jednotlivými členy organizace“ (Staehle, 1985, str. 532). Podle zastánců tohoto přístupu 

(např. Staehle, 1985, Kobi, Wüthrich, 1986) představují východisko vzniku organizační 
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kultury základní předpoklady, z nichž se postupem času vyvíjejí hodnoty a normy jako 

platný systém determinující každodenní chování příslušníků organizace. Kobi a Wüthrich 

(1985) zachytili uvedený proces vzniku organizační kultury pomocí spirály (obr. 8)  
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Obr. 8     Spirála vývoje organizační kultury (zdroj: Kobi, Wüthrich, 1986, dle Krause, 

                 1998,  str. 25) 

Zastánci druhého výkladu (např. Nagel, 1995, Sackmann, 1996, 2002) chápou vznik 

organizační kultury jako první fázi komplexního procesu jejího vývoje (obr. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9     Vznik a vývoj organizační kultury (zdroj: Sackmann, 2002, str. 47, upraveno) 
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Organizační kultura podle tohoto výkladu vzniká teprve po přijetí základních předpokladů 

zakladatele (vyjádřených v podobě vize) všemi ostatními členy organizace. Ze základních 

předpokladů se poté v průběhu fungování organizace následně vyvíjejí hodnoty a normy 

chování. V tomto případě není organizační kultura v prvopočátcích fungování organizace 

„společným produktem“ všech jejích příslušníků, jak tomu bylo u prvního výkladu, ale 

hodnoty a normy se formují teprve na bázi základních předpokladů zakladatele. 

 

Obsah nově vznikající organizační kultury je tedy ovlivněn především myšlenkami, 

chováním, znalostmi a zkušenostmi jejího zakladatele popř. zakladatelů a vizí, se kterou 

zakládají  nový podnik. Jde hlavně o rozhodnutí týkající se oblasti podnikání (zda se bude 

jednat o podnik výrobní nebo poskytující služby apod.). V této fázi dochází k formování 

základních předpokladů, které se týkají „správných“ popř. dobrých způsobů organizace, 

stylů vedení, předávání informací, kontroly apod.  

 

Ze základních předpokladů (např. co je pro podnik důležité, kdo bude vhodným 

pracovníkem, jak bude probíhat vzájemná spolupráce, jak budou řešeny problémy apod.), 

které se v této fázi formují především, se postupně utvářejí i ostatní prvky organizační 

kultury tj. hodnoty, normy a následně také artefakty. V této prvotní fázi neexistují ještě 

pevná pravidla ani vzorce chování, ty se formují postupně, a to hlavně při řešení 

opakujících se problémů externí adaptace a interní integrace. Tato fáze je typická velkou 

mírou experimentování. Teprve každodenní praxí řešení problémů, které vznikají jak 

uvnitř, tak vně firmy, se vyvíjejí organizační hodnoty a normy a artefakty určující 

charakter vznikající organizační kultury. Pro období vzniku a počátečního působení 

organizace jsou typické např. entusiasmus, nadšení, pružnost, improvizace, osobní 

nasazení jednotlivců - přesčasová práce bez ohledu na odměnu apod., preference zájmů 

organizace před zájmy a potřebami individuálními.  

 

Ve fázi vzniku působí na organizační kulturu velmi silně vlivy okolního prostředí,  

ve kterém organizace působí. Podle Sackmann (2002) jsou jimi např.: 

• vlivy sociální (např. zdůrazňování a oceňování růstu v dané společnosti, podpora nebo 

trestání podnikatelských aktivit apod.); 

• vlivy ekonomické (např. fáze cyklu, ve kterém se dané hospodářství nachází, 

nasycenost trhu plánovanou produkcí nebo službami, náročnost a délka výrobního  

a životního cyklu produktů apod.);    
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• legislativní podmínky daného státu, ve kterém je podnik zakládán (např. aktuálně 

platné pracovně-právní předpisy, daňová soustava apod.); 

• vlivy politické (např. podpora investičních pobídek nebo naopak jejich omezení). 

 

 

5.5.2     Fáze rozvoje organizační kultury 

 

Pokud je úspěšně překonána turbulentní fáze zrodu, dochází většinou díky enormnímu 

tlaku okolního prostředí na organizaci k jejímu rychlému růstu. Rychlost růstu organizace 

je však omezena počtem pracovníků. Rozhodujícím předpokladem dalšího růstu je 

angažování nových pracovníků a manažerů, kteří by měli být vybíráni nejenom na základě 

jejich odborných znalostí a dovedností, ale především v souladu s požadavky organizace 

týkající se jejich chování, které by mělo podporovat nově se rozvíjející organizační 

kulturu. 

 

Ve fázi rozvoje organizace jsou kontinuálně řešeny problémy externí adaptace a interní 

integrace. V tomto procesu jsou postupně utvářeny, rozvíjeny a upevňovány organizační 

hodnoty a normy chování jednotlivých pracovníků organizace.  Při vzniku organizační 

kultury neexistují ještě žádná společně sdílená pravidla, která by usnadňovala  

pracovníkům výkon jejich každodenních pracovních povinností. Pravidla, která jsou 

používána v organizaci, vznikají tak, že je určitý problém nejprve vyřešen poprvé např. 

proběhne první úspěšný pracovní proces, na jehož základě jsou vytvořeny vztahy  

se zákazníky. Řešení těchto „prvotních“ problémů, která se v praxi osvědčila, jsou 

pracovníky přijata a následně používána a předávána ostatním členům organizace jako 

správná. 

 

 

5.5.3     Fáze zralosti organizační kultury 

 

Fáze  zralosti organizační kultury bývá označována také jako období stabilizace organizace 

(Brooks, 2003). Vyznačuje se především stabilní organizační strukturou, jasně 

definovanými „pravidly hry“, vnitřní stabilitou, která může hraničit až se stagnací. 

Organizační kultura je v této fázi charakteristická svou jednoznačností, snahou o dosažení 

jistoty a pořádku. 
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V této fázi většinou dochází k rychlému růstu organizace a velmi často se vyskytují 

duplicitní řešení jedné situace, což znamená, že v této fázi ještě nebývá uspokojivě vyřešen 

problém interní koordinace a s každým problémem je zacházeno jako s problémem novým. 

Teprve po zjištění, že se určité problémy opakují, jsou postupně formovány vzory 

napomáhající jejich řešení a může být vyvinut pracovní postup, který určuje nejlepší 

přístup. V průběhu kontinuálního řešení podobných případů dochází postupně k formování 

„receptů“ úspěšnosti. Na základě pozitivní odezvy se utvářejí vzorce žádoucího  

a očekávaného chování v organizaci. Pokud určité chování vede k neúspěchu, což 

znamená, že se nedostavují očekávané výsledky nebo jsou s nimi spojovány negativní 

sankce, je takovéto chování redukováno. Pokud jsou tyto „recepty“ úspěšného  

a neúspěšného chování akceptovány a předávány ostatním pracovníkům, stávají se 

organizačními hodnotami a normami chování v organizaci. Teprve jejich pevné 

„zakotvení“ umožní každodenní rutinní realizaci běžných pracovních činností. Tyto vzorce 

ulehčují řešení problémů a představují „kolektivní zkušenost“ podniku. 

 

Čím „starší“ firma je, tzn. čím déle na trhu působí, tím obsáhlejší je tato kolektivní 

zkušenost, tj. vzájemně sdílené předpoklady, hodnoty a vzorce chování, které napomáhají 

pracovníkům lépe se orientovat v organizaci a představují kritéria „správného“, tj. 

očekávaného chování. Čím více pravidel v organizaci existuje, tím více také dochází 

k tendenci regulovat chování. Velmi zřetelné je to např. ve „zralých“ organizacích, kde 

jsou veškerá opatření zachycená v písemné podobě (např. ve formě formulářů, písemných 

postupů, povolení apod.).   

 

Bezmyšlenkovitá aplikace osvědčených pravidel, která pomáhají pracovníkům řešit 

problémy každodenní praxe, může pro organizaci představovat velké nebezpečí. Toto 

nebezpečí spočívá zejména v neschopnosti rozeznat zcela novou situaci, která vyžaduje 

originální, doposud nepoužité řešení. V těchto případech se velmi často objevuje snaha 

pracovníků tuto novou situaci přizpůsobit situaci známé a vyřešit ji tradičním, v minulosti 

úspěšně použitým způsobem. Tato přílišná regulace chování může vést až k situaci, kdy již 

nejsou rozpoznávány nové problémy a dochází k tzv. „kulturní slepotě“ (Nagel, 1995). 

Kulturní slepota je takový stav organizační kultury, kdy je každému novému problému 

přiřazován automaticky již známý postup řešení, a to bez jakékoliv důkladnější analýzy, 

což může vést ke krizi v organizaci. 
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Typickým znakem vývojové fáze zralosti je diferenciace organizace, což s rozrůstajícími 

se funkčními oblastmi vede často k formování subkultur. 

 
 

5.5.3.1   Subkultury  
 

Subkultury jsou chápány jako „relativně samostatné jednotky vznikající v některých 

oblastech organizační struktury“ (Hayesová, 1998, str.19), v nichž „se vyvinuly vlastní 

vzorce chování a jsou sdíleny odlišné hodnoty, kterými se tyto jednotky odlišují buď 

přirozeně nebo záměrně od ostatních skupin v organizaci“ (Sackmann, 2002, str. 55). 

 

Příčinou vzniku subkultur v organizaci je rozdílnost sdílených základních předpokladů, 

hodnot a norem chování. Odlišnosti mezi jednotlivými subkulturami mohou způsobovat 

problémy vzájemné spolupráce a konflikty v koordinaci či integraci organizačních procesů 

a aktivit.  

 

Čím více a intenzivněji příslušníci určité skupiny vzájemně spolupracují, a to odděleně  

od ostatních pracovníků v organizaci, tím dříve dojde k vytvoření samostatné subkultury. 

Trice a Beyer (1993) uvádějí, že v organizaci jsou subkultury formovány např. podle: 

• funkce (např. oddělení marketingu, odbytu, vývoje, účetnictví a financí apod.); 

• délky příslušnosti k podniku (např. dlouhodobí zaměstnanci, krátkodobí a noví 

pracovníci); 

• příslušnosti k určité profesní skupině (např. inženýři, právníci, lékaři apod.); 

• pohlaví; 

• národnostní příslušnosti; 

• náboženství.  

 

Nejčastěji dochází k diferenciaci mezi různými úrovněmi hierarchického uspořádání 

(specifickou kulturu mají např. pracovníci ve výrobě či managementu) nebo mezi 

jednotlivými funkčními oblastmi (specifickou kulturou se vyznačují např. oddělení výroby, 

marketingu či informatiky).  
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Odlišnosti jednotlivých subkultur21 mohou způsobovat fragmentaci organizace  

do samostatných nespolupracujících jednotek, a tím prakticky znemožňovat společný 

rozvoj a zvyšování výkonnosti organizace. Existence kulturně nesourodých subjednotek 

v organizaci může podporovat jejich vzájemné odcizování a vznik častých konfliktních 

situací (Cameron, Quinn, 1999).  

 

Principiálně existují tři různé stupně vzájemné spolupráce příslušníků různých subkultur 

v organizaci (Martin, Siehl, 1983): 

• mohou být na sobě navzájem nezávislí a nespolupracovat; 

• mohou se vzájemně doplňovat a spolupracovat; 

• mohou si vzájemně konkurovat a soutěžit. 

 

Subkultury jsou vzájemně nezávislé, pokud působí v organizaci tzv. „vedle“ sebe, tj. bez 

vzájemného ovlivňování. Vzájemná nezávislost subkultur může být přínosná a pro 

organizaci smysluplná např. v případě existence různých dceřiných společností, které 

utvářejí samostatnou vlastní organizační kulturu nebo v případě divizí, které sledují zcela 

rozdílné strategické oblasti a odlišné cíle. 

 

Vzájemná nezávislost subkultur může být ale také dysfunkční např. u nezávislých 

funkčních oblastí jako jsou např. vývoj, výroba, marketing apod. V případě, že tato funkční 

oddělení fungují zcela samostatně a nespolupracují, může mít zcela fatální důsledky  

pro celou organizaci. K tomuto nebezpečí může docházet zejména ve velkých podnicích, 

pokud odlišnosti mezi jednotlivými funkčními odděleními jsou příliš velké a zjevné, což se 

projevuje zejména v omezené výměně informací a nízkém stupni vzájemné kooperace, kdy 

neexistují žádné podněty pro vzájemnou spolupráci. 

 

Pokud mezi jednotlivými subkulturami spolupráce funguje, vzájemně se doplňují a je 

možné je označit za komplementární.  

 

Subkultury ale nemusejí existovat pouze jako nezávislé jednotky nebo se vzájemně 

doplňovat, mohou si také konkurovat. Soutěživost mezi subkulturami není zpravidla 

                                                           
21 Subkultury v organizaci a jejich vzájemná spolupráce či konflikty se staly předmětem mnohých 
výzkumných prací. Identifikací rozdílů mezi subkulturami se zabývali ve svých výzkumech např. Smircich 
1983), Cummings (1984), Enz (1986), Schein (1985, 1992), Howard (1998), Sackmann (2002). 
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v organizaci žádoucí, ale spíše kontraproduktivní, protože v takových případech většinou 

dochází k boji o omezené zdroje. 

 

5.5.4     Fáze krize a obnovy organizační kultury 

 

Tato vývojová fáze je považována za velmi důležitou fázi pro další fungování organizace 

(Pearson, 1992, Sackmann, 2002, Schmidt, 2005), protože je nutné řešit společně 

s formováním vhodných vzorců chování také problémy, ke kterým průběžně dochází. 

Úspěšné zvládání krizových situací je nezbytné pro další fungování a krize, přestože bývá 

vnímána spíše v negativním smyslu, může naopak znamenat nové šance pro další růst  

a rozvoj organizace (obr. 10). a rozvoj organizace (obr. 10). 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obr. 10     Revoluční a evoluční fáze v životním cyklu organizace (zdroj: Sackmann, 2002,  

                   str. 54) 

Obr. 10     Revoluční a evoluční fáze v životním cyklu organizace (zdroj: Sackmann, 2002,  

                   str. 54) 
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Po evolučních, tj. vývojových fázích dochází v organizaci v pravidelných intervalech  

ke krizím ve formě revolučních změn. Po inovativní fázi zrodu (kdy dochází k růstu 

prostřednictvím kreativity) nastává obvykle krize řízení, která může být překonána pouze 

pomocí direktivního vedení. Reakcí na toto řízení bývá krize autonomie, po níž následuje 

evoluční růstová fáze, a to za pomoci delegování pravomocí. Díky přílišnému delegování 

se dostaví krize kontroly následovaná růstovou periodou díky koordinaci. Po této fázi se 

mohou dostavit negativní důsledky koordinace, jimž odpovídá tzv. krize byrokracie 

následovaná růstem díky sílícímu týmovému duchu. Taková růstová fáze může být 

vystřídána obnovenou krizí řízení, což znamená, že po každém evolučním růstu následuje 

krize podmíněná pozvolně nastupujícími negativními aspekty jednostranného zaměření 

pouze na řešení určitého specifického problému.  

Kromě toho je nutné také s růstem organizace přizpůsobovat velikosti její strukturu  

a probíhající procesy. S rostoucí organizací dochází zpravidla k funkční diferenciaci, která 

vyžaduje nové speciálně kvalifikované pracovníky – specialisty a experty. Na operativní 

úrovni je v  růstové fázi dávána přednost specialistům před pracovníky, kteří jsou schopni 

zastat více funkcí (např. kromě vývoje produktu také marketing, výrobu anebo finance), 

ale v mnohem obecnější rovině než speciálně zaměření pracovníci. V podniku jsou pro 

jednotlivé funkční oblasti stále více upřednostňováni experti, kteří s sebou přinášejí 

profesionální perspektivu dalšího vývoje organizace.  

 

Žádný podnik se v krizi neocitá dobrovolně. Pokud je ale chování pracovníků omezováno 

přílišnou regulací, dochází k nebezpečí vzniku krize s velkou pravděpodobností. Pokud se 

podnik ocitne v krizi, bývá již většinou pozdě k provedení změn, které by zvrátily tuto 

skutečnost. Čím později reaguje podnik na tržní změny, tím menší je prostor pro případné 

změny organizační kultury a tím razantnější opatření musejí být provedeny. Pokud zůstává 

organizační kultura dlouhou dobu beze změn, nejsou si jí již její dlouhodobí nositelé, tj. 

dlouholetí pracovníci a manažeři vědomi. Neuvědomují se její projevy ani vliv. Velmi 

často dochází k situaci, že jako důležité jsou vnímány pouze některé informace, a to velmi 

často ty, které jsou v souladu s předpoklady a hodnotami sdílenými v organizaci. 

Předpoklady, které jsou v rozporu s přesvědčením pracovníků nejsou buď vůbec 

připouštěny jako možné nebo jsou vnímány jako irelevantní nebo nesprávné dané situaci 

(Fiedler, 1998). Díky této selekci, která je většinou kritická pro přežití, se organizace 

systematicky vzdává podnětů a informací z vnějšího prostředí. 
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Zejména v posledních letech je velmi dobře patrné, jak zejména velké podniky reagují na 

změněné podmínky trhu, a to zejména na jeho globalizaci a virtualizaci (Sackmann, 2002). 

Např. pozdní reakce velkých koncernů umožnila menším nově vznikajícím podnikům 

prorazit na trhu  a profitovat z možnosti rychlého přizpůsobení se novým podmínkám.  

 

Využití krize jako znovuobnovení podniku je možné teprve tehdy, pokud jsou existující 

vžité základní předpoklady, hodnoty a normy cíleně změněny a je kriticky posouzena 

jejich funkčnost a možnost aplikace do každodenní praxe organizace. 

  

 

x x x 

 

Organizační kultura stejně jako organizace prochází během své existence několika 

vývojovými stádii. Za nejčastější stádia nebo-li fáze životního cyklu organizační kultury 

jsou považovány fáze jejího vzniku, rozvoje, zralosti a krize. Každá životní fáze 

organizační kultury se vyznačuje určitými charakteristickými znaky. Fáze vzniku 

organizační kultury je podle autorů specifická postupným formováním jejího obsahu,  

tj. jednotlivých prvků. Pro fázi rozvoje je příznačný rychlý růst organizace. S nárůstem 

počtu pracovníků je současně řešen problém identifikace a ustálení pravidel vhodných  

pro každodenní praxi. Třetí životní fází organizační kultury je fáze zralosti, při které 

dochází k postupné stabilizaci obsahu organizační kultury. Specifickým znakem této 

vývojové fáze je diferenciace organizace doprovázená vznikem subkultur. Poslední fází 

vývoje je fáze krize a obnovy organizační kultury. Úspěšné překonání této fáze je 

podmínkou dalšího rozvoje organizace. 

 

 

5.6    Utváření a změna organizační kultury  

 

Každá organizace má svoji specifickou kulturu. Současně se vznikem organizace dochází 

k postupnému utváření obsahu organizační kultury, který je pro danou organizaci 

charakteristický. V průběhu dalších životních fází organizace je organizační kultura 

přizpůsobována aktuálním podmínkám, v nichž funguje. Pokud je v tomto procesu 

přizpůsobování se zásadně měněn obsah jednotlivých prvků organizační kultury, jde  

o realizaci její změny.   
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Nově utvářená i měněná organizační kultura by měla být v souladu s podnikatelskými 

záměry, tj. především se strategií organizace. V případě, že organizační kultura podporuje 

sledovanou strategii, je pro podnik konkurenční výhodou, v opačném případě se může stát 

překážkou při dosahování stanovených cílů. 

 

 

5.6.1  Utváření organizační kultury 

 

Utváření organizační kultury znamená osvojování si základních předpokladů, hodnot  

a norem všemi pracovníky organizace. Organizační kultura může vznikat zcela spontánně 

nebo může být záměrně utvářena vedením společnosti.  

 

K cílenému utváření organizační kultury mohou vést různé příčiny. Mezi hlavní motivy 

cíleného utváření organizační kultury patří podle Bromanna a Piwingera (1992) zejména: 

1. identifikace pracovníků s organizací, 

2. poskytnutí vhodných vzorců chování vedoucím pracovníkům, 

3. poskytnutí vhodných vzorců chování všem pracovníkům organizace,  

4. vytvoření jednotné image organizace na veřejnosti, 

5. snadnější dosahování hospodářských cílů organizace. 

 

V případě identifikace pracovníků s obsahem organizační kultury je dosahováno lepší 

stimulace a větší spokojenost pracovníků. Tomuto cíli slouží i využití organizační kultury 

jako nástroje vedení, a to prostřednictvím žádoucích vzorců chování. Cíleně utvářená 

organizační kultura může přispět k homogennímu, nezaměnitelnému obrazu organizace  

na veřejnosti a v neposlední řadě také pozitivně ovlivňuje dosahování hospodářských  

i dalších podnikových cílů. 

 

Cílené utváření organizační kultury by mělo podle Lukášové, Nového a kol. (2004) 

probíhat v několika na sebe navazujících fázích: 

1. formulace jednoznačné, srozumitelné a dlouhodobě udržitelné strategie 

podniku; 

2. formulace očekávání podniku vůči zaměstnancům; 

3. formulace rozhodujících parametrů, charakteristik budoucí organizační kultury; 
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4. vymezení nejdůležitějších oblastí podnikového řízení, které bezprostředně 

souvisejí s organizační kulturou; 

5. informování, vzdělávání a trénink zaměstnanců; 

6. kontrola a korekce stávajícího obsahu organizační kultury. 

 

Při utváření organizační kultury by měl management věnovat pozornost zejména precizní 

formulaci strategie, protože vágnost formulací by mohla znamenat nepochopení záměrů 

organizace ze strany zaměstnanců a nemožnost implementace žádoucí organizační kultury 

do jejich každodenní praxe.  

 

 

5.6.2  Změna organizační kultury  

 

Změna organizační kultury22 je velmi složitým, mnohostranným a časově náročným 

procesem. 

 

Hlavním cílem změny je ovlivnění základních předpokladů, sdílených hodnot a norem, 

žádoucím směrem, tj. tak, aby pozitivně ovlivňovaly fungování a rozvoj organizace.   

 

Bessant a kol. (1994, dle Gontard, 2002, str. 56) definoval změnu organizační kultury jako 

„soustavné zdokonalování organizační kultury, které je zaměřeno na realizaci nových 

činností, které budou přetrvávat relativně dlouhou dobu“. 

 

Podstatou změny organizační kultury je přejít od výchozího, tj. stávajícího k cílovému,  

tj. žádoucímu stavu. V případě organizační kultury je za výchozí stav považována situace, 

kdy základní předpoklady, hodnoty a normy, které jsou v organizaci aktuálně sdíleny, 

nejsou v souladu se základními  předpoklady, hodnotami a normami, o které organizace 

usiluje. 

Cílovým stavem je chápána situace, kdy základní předpoklady, normy a sdílené 

organizační hodnoty jsou shodné se základními předpoklady, normami a hodnotami, které 

                                                           
22 V anglicky psané literatuře je možné se setkat s pojmy „changing organizational culture“ (Cameron, 
Quinn, 1999), organizational change (Smith, 2005, Muratbekova-Touron, 2005) či „transformation of 
organizational culture“ (Cono, Clegg, 1998, dle Kwon, Beatty, Lueg, 2000); v německy psané literatuře 
„Kulturwechsel“, „Kulturwandel“ (Schmidt, 2005) nebo také s pojmem „Kulturveränderung“ (Sackmann, 
2002). 
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jsou v souladu s vytyčenými cíli organizace, tj. se základními  předpoklady, hodnotami  

a normami, které  jsou žádoucí. 

 

Ke změně organizační kultury by mělo tedy dojít vždy, když je zjištěn nesoulad mezi 

stávající a strategicky potřebnou organizační kulturou. Tato změna může být iniciována jak 

zevnitř organizace, tak i z vnějšího prostředí. Ke změně organizační kultury mohou podle 

Sackmann (2002) vést následující možné příčiny:  

Interní:  

• přechod organizace z jedné vývojové etapy do další;  

• generační výměna v organizaci – zejména ve vedení organizace; 

• závažná změna v předmětu podnikání; 

• vznik strategických aliancí, akvizicí nebo fúze organizace. 

Externí: 

• změna společenských hodnot, 

• technologické změny, 

• politické změny. 

 

V případě přechodu organizace z jedné vývojové etapy do další se může jednat o růst 

nebo úpadek organizace. Zejména ve fázi, kdy dochází k růstu organizace, který je často 

spojen s příchodem většího počtu nových zaměstnanců – pracovníků i manažerů, by měla 

být pozornost změřena na jejich pokud možno rychlou integraci a především jejich 

ztotožnění se se stávající organizační kulturou, protože přicházejí z vnějšího prostředí 

společnosti a existuje nebezpečí, že noví pracovníci budou vycházet z jejich dosavadních 

zkušeností a mohou využívat jiných vzorců a pravidel chování než jaká jsou přijata 

v organizaci, čímž může dojít ke ztrátě specifičnosti organizační kultury a tím také 

potenciální konkurenční výhody.  

Velmi významnou a nezastupitelnou roli sehrává v tomto procesu management 

společnosti, který by se měl zaměřovat zejména na rychlost prováděných změn a opatření 

během růstu organizace. Noví pracovníci se při příchodu seznamují nejdříve se žargonem 

typickým pro danou organizaci, aby rozuměli a mohli smysluplně komunikovat s ostatními 

pracovníky. Provedené studie ukázaly (Martin, Simons, 2000, Sackmann, 2002), že již  

po týdnu si noví pracovníci osvojují výrazy typické pro žargon nové organizace. Pouhá 

znalost firemního žargonu bohužel novým pracovníkům nestačí k jejich bezproblémovému 
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působení v organizaci. K tomu, aby se mohli bezproblémově zapojit do pracovního 

procesu musí projít procesem socializace, během kterého si postupně osvojují sdílené 

hodnoty a žádoucí vzorce chování. Nově příchozí pracovníci by proto měli být co nejdříve 

proškoleni v praktikách a postupech, které jsou používány v každodenní praxi organizace 

(např. způsobu jednání se zákazníky, prezentace služeb apod.).  

 

Generační výměna pracovníků je významná zejména ve vedení organizace, a to  

na kterékoli úrovni. Při generační změně se velmi často jedná o „omlazení“ průměrného 

věku pracovníků, což bývá doprovázeno změnami zejména v hodnotovém systému 

organizace. Jedna generace je počítána zpravidla v časovém horizontu patnácti let. Tento 

časový interval ovlivňuje individuální i skupinové hodnoty. Rozdílné generace se od sebe 

odlišují i rozdílnými procesy socializace (von Rosenstiel, 1992). Čím výše v podnikové 

hierarchii je změna realizována, tím větší pozornost vyžaduje. Pokud jde o změnu např. 

v nejvyšším vedení společnosti, je nutné počítat s tím, že nový manažer ovlivní svým 

chováním ostatní pracovníky, a tím také obsah organizační kultury. 

 

Další situací, která může v organizaci nastat, je závažná změna v předmětu podnikání. 

Může se jednat o rozšíření stávajících aktivit nebo o přechod ke zcela jiné oblasti působení. 

Čím větší posun v předmětu podnikání nastane, tím důležitější je provedení patřičných 

změn ve stávající organizační kultuře.  

 

Současný sjednocující se trh přináší vznik řady strategických aliancí, akvizicí a fúzí 

podniků. Střet dvou nebo i více organizačních kultur může představovat vzájemně si 

konkurující vlivy. Vytvoření systému řízení v nových podmínkách znamená pro 

management především rychlé zvládnutí přeměny stávajících organizačních kultur v novou 

společnou kulturu. Zvolené alternativy řešení problému jsou závislé na charakteru 

spolupráce. V případě dílčí spolupráce se zahraničním partnerem, kdy se jedná o předem 

jasně stanovenou formu kooperace, existuje možnost nejdříve se dobře vzájemně poznat. 

Po této fázi je možné realizovat vyšší formy spolupráce. Dalším typem spolupráce může 

být spoluvytváření nového podniku, přičemž velmi záleží na tom, který z partnerů přináší 

know-how, který kapitál, řídicí pracovníky apod. Většinou ten, který zajišťuje budoucí 

management, určuje i podobu nově vznikající organizační kultury. Dojde-li k takové fúzi, 

kdy jsou partnerské strany stejně velké, silné a významné, není možné řešit problém 
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organizační kultury prosazením síly jedné z nich. Optimálním způsobem řešení této situace 

je postupné utváření zcela nové organizační kultury. Velmi důležité je, aby si management 

nově vznikajícího podniku byl vědom rizika, kdy prostá implementace zažitých postupů, 

hodnot a vzorců chování v jedné organizaci, může vést až k úpadku či likvidaci převzatého 

podniku. Poslední formou je postupné budování dceřiné společnosti tzv. „na zelené louce“ 

ve všech oblastech – technické, ekonomické, organizační i personální, a to podle 

požadavků vlastníků. V tomto případě bývá organizační kultura výsledkem mixu 

organizačních kultur zakládajících podniků.  

Při řízení změny organizační kultury by měl management nově vznikající společnosti 

zohlednit také skutečnost, že při  vzájemné spolupráci dvou či více podniků může dojít  

ke střetům nejen rozdílných organizačních kultur, ale pokud partneři pocházejí z odlišných 

kulturních podmínek, tak i kultur národních.   

 

 

 5.6.2.1   Postup realizace změny organizační kultury 

 

Po odhalení příčiny vedoucí management organizace k potřebě provedení změny stávající 

organizační kultury je žádoucí, aby byl sestaven přesný plán realizace vlastní změny. 

Správně zvolený postup urychlí prováděná opatření tak, aby byl co nejméně narušen 

bezproblémový chod organizace.  

 

Postup realizace změny organizační kultury může probíhat např. v následujících krocích: 

1. volba hlavního směru, 

2. výběr účastníků, 

3. volba vhodných nástrojů, 

4. specifikace obsahu dílčích etap.  

 

 

 Hlavní směr změny organizační kultury 

 

Směr zamýšlené změny je závislý na individuálních okolnostech, charakteru stávající 

organizační kultury a dalších faktorech. Přesto byly podle Groata a Sterna (2000) 

vysledovány tři základní orientace, které by změna organizační kultury měla sledovat: 

1. orientace na klíčové zájmy, 
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2. orientace na inovace, 

3. orientace na výsledky a jejich kvalitu. 

 

Při volbě prvního uvedeného směru změny je pozornost zaměřena na posilování klíčových 

zájmů organizace, přičemž se může jednat o zájmy zákazníků, vlastníků organizace nebo 

jejich zaměstnanců. Při zvolené orientaci na inovace je kladen důraz poskytování lepších, 

odlišných nebo zcela nových produktů či služeb než konkurence. Při výběru posledního 

možného směru, kterým je orientace na výsledky a nabízenou kvalitu, je nutné se zaměřit 

na kontinuální zvyšování kvality organizačních procesů a zejména výstupů. 

 

 

Účastníci změny organizační kultury 

 

Po volbě konkrétního směru chystané změny organizační kultury je potřeba zajistit její 

vlastní realizaci také po personální stránce. To znamená vyjasnit jaké role kdo bude 

v průběhu tohoto procesu zastávat. Důležité je zejména vymezení odpovědností 

zúčastněných osob v jednotlivých fázích změny. Do tohoto složitého  

a dlouhodobého procesu by se měli zapojit postupně všichni pracovníci organizace.  

Účastníky procesu změny je možné podle Iversona (1996) rozdělit podle úlohy, kterou 

v tomto procesu plní, na: 

• iniciátory, 

• projektanty,  

• instruktory, 

• nositele, 

• katalyzátory. 

 

Iniciátoři jsou ti, od kterých vychází prvotní impuls k úvahám o změně. Tito pracovníci 

mívají velmi dobrý přehled o problematice organizační kultury. Jedná se především  

o výrazné manažerské individuality, které disponují spíše neformální autoritou. 

Projektanti jsou pracovníci, kterým je poskytnut dostatek prostoru i zdrojů, aby celý 

proces změny organizační kultury řídili a kteří disponují dostatkem schopností i zájmu 

tento úkol zvládnout. Vhodné je nesvěřovat tento úkol jednotlivým pracovníkům, ale 

vytvořit projektový tým, který zvládne roli koordinátora náročného procesu změny. 
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Instruktoři jsou ti, kteří zásahy, které změna vyžaduje, uvádějí do života, stojí u jejich 

bezprostřední realizace, dbají, aby byly provedeny náležitě, sledují výsledky a zaručují 

pravdivou zpětnou vazbu. Jedná se většinou o manažery na nižší úrovni vedení, kteří jsou 

spojovacím článkem mezi pracovníky a vedením organizace. 

Nositelé jsou v podstatě všichni pracovníci organizace, kteří by měli začít sdílet a rozvíjet 

žádoucí základní předpoklady, normy a organizační hodnoty.  

Katalyzátory jsou takoví činitelé, kteří jsou schopni celý proces aktivizovat, urychlit  

a stimulovat ostatní účastníky změny v jeho průběhu, a přitom neztrácet nadhled  

a nezaujatost. Tato role připadá především nezávislým poradcům a poradenským firmám. 

 

 

Nástroje změny organizační kultury 

 

Pokud jsou všichni potenciální účastníci vybráni a informováni o svých úkolech, je nutné 

přistoupit k volbě vhodných nástrojů, jejichž prostřednictvím bude změna organizační 

kultury probíhat. K její realizaci je možné podle Lunda (2003) využít mnoha nástrojů, 

které jsou rozdělovány na:  

• přímé (dopad jejich použití lze sledovat, rychlost dostavení se výsledků je poměrně 

vysoká); 

• nepřímé (jejich vliv se projevuje zprostředkovaně a s určitou časovou prodlevou, jejich 

systematické používání může přinést silné efekty). 

 

Mezi přímé nástroje jsou řazeny změny v organizační struktuře, řídících procesech, 

personální změny, vzdělávání a výcvik a tvorba pracovního prostředí. Mezi nepřímé 

nástroje jsou řazeny změny ve způsobu komunikace, cílený rozvoj neformálních sítí, 

zavádění nových rituálů, historek, nové „oslavy hrdinů“, osobní příklad manažerů, vedení 

spolupracovníků a použití vnitropodnikových médií k podpoře nové organizační kultury 

(časopisy, bulletiny, nástěnky, rozhlas, video, výpočetní technika apod.). 

 

Pro zajištění objektivnosti a maximální možné efektivnosti je vhodné v praxi vzájemně 

kombinovat co největší množství uvedených nástrojů. 
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Dílčí etapy  procesu změny organizační kultury  

 

Realizace změny organizační kultury je dlouhodobý proces, a pokud je znám směr, 

účastníci i  nástroje plánované změny, je vhodné rozdělit celý proces na jednotlivé dílčí 

etapy, ve kterých bude probíhat. Tyto etapy by měly na sebe plynule navazovat a jsou 

označovány (Lewin, 1958, dle Smejkal, Rais, 2003) jako: 

1. „rozmrazování“ stávající organizační kultury, tj. zpochybňování nežádoucích 

základních předpokladů, organizačních hodnot a norem, včetně boje proti setrvačnosti 

vžité organizační kultury; 

2. tříbení zájmů, postojů, uvědomování si souvislostí, vazeb, šancí a nebezpečí; 

3. cílené působení na vžitou organizační kulturu tak, aby se odbouralo vše, co není 

žádoucí, zachovalo a posílilo vše, co žádoucí je; stmelování sil změnu podporujících, 

eliminace sil změnu brzdících; 

4. slaďování, tj. hledání co největšího počtu jednotících prvků v strategicky potřebné 

organizační kultuře; vzájemné posilování, utužování vazeb, které spojují žádoucí 

základní předpoklady, organizační hodnoty a normy; 

5. rozvíjení, tj. sledování, zda trvá soulad mezi základními předpoklady, normami  

a hodnotami vyznávanými pracovníky a zájmy organizace, popř. provádění vhodných 

korekcí podle aktuálního vývoje okolností. 

 

Celý proces změny organizační kultury může probíhat měsíce, ale i roky. Jednotlivé fáze 

jsou většinou realizovány  např. podle Larsena (2001) v určitých časových obdobích: 

1. počáteční období (4 až 6 měsíců), kdy je organizační kultuře věnována maximální 

pozornost a je možné pozorovat projevy rychlého posunu. Pro toto období je příznačné  

nadšení a entuziasmus zúčastněných; 

2. období skepse (3 až 5 měsíců), dochází ke zklamání, že změna nepostupuje rychleji, 

dostavuje se únava z mimořádného vypětí apod.; toto období je kritické, protože 

existuje nebezpečí, že atmosféra se nejen vrátí do původního stavu, ale navíc bude 

poznamenána pocitem zbytečnosti a plýtvání energií; 

3. stabilizační období (2 – 3x delší než první dvě fáze), kdy dochází k plynulé a trvalejší 

změně. 
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Pokud management organizace usiluje o bezproblémové a úspěšné provedení změn 

organizační kultury, je podle Rashida, Sambasivana a Rahmana (2004) doporučováno 

dodržovat následující „pravidla“: 

• specifikace jasné, motivující, dobře sdělitelné vize, vysvětlující smysl změny 

organizační kultury; 

• dostatek času na celý proces a jasně stanovený začátek celého procesu, který je nutné 

bezpodmínečně dodržet; 

• využívání efektu „kruhů na vodě“ nebo „sněhové koule“ (jedná se rozšiřování sítě 

nositelů změny, až do situace, kdy „proroste“ celou organizací); 

• prožívání dílčích úspěchů k podpoře procesu změny; 

• podpora tvořivosti v používání přímých i nepřímých nástrojů změny a jejich 

kombinací. 

 
 

Příčiny neúspěchu změny organizační kultury 

 

Ne vždy se změna organizační kultury podaří provést tak, jak byla managementem 

naplánována. Mezi hlavní příčiny, které mohou vést k nezdaru úsilí o změnu organizační 

kultury, jsou Rashidem, Sambasivanem a Rahmanem (2004) řazeny především: 

• chápání změny organizační kultury jako jednorázového aktu, zanedbávání průběžné 

stimulace všech účastníků změny během celého procesu; 

• neúčast nebo nezájem těch, kterých se změna především dotýká; 

• přílišná složitost nebo nejasnost v prezentování žádoucího stavu změny organizační 

kultury; 

• nepřevzetí aktivní a dominující role managementem, a to včetně odpovědnosti  

za změnu; 

• absence důslednosti a trpělivosti všech zúčastněných;   

• podcenění vlivu vžité organizační kultury, a to zejména její setrvačnosti v chování 

pracovníků. 

 

Při respektování uvedených pravidel a snaze eliminovat možné příčiny neúspěchu, je pro 

všechny účastníky procesu utváření i změny organizační kultury velmi důležité, aby si 

uvědomili, že dosažení cílového stavu, tj. žádoucí organizační kultury, není definitivním 
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cílem, ale znamená pouze vybudování tzv. „výchozí pozice“, po které by měla následovat 

nikdy nekončící péče o rozvoj a pěstování žádoucí organizační kultury. 

 

x x x 

 

Utváření i změna organizační kultury jsou dlouhodobými, kontinuálními a systematickými 

procesy, jejichž průběh by měl být detailně naplánován. S tímto průběhem by měli být 

podrobně seznámeni všichni jeho účastníci, přičemž základním předpokladem úspěchu 

tvorby ale také prováděných změn je, že budoucí žádoucí organizační kultura by měla být 

sdílena všemi členy organizace, a to zejména proto, aby se z nově deklarovaných prvků 

organizační kultury komunikovaných všem pracovníkům organizace staly prvky tradiční  

a uznávané. 

 

Utváření a změna organizační kultury nejsou tedy jednorázovými akty, ale měly by 

probíhat systematicky jako několikastupňové procesy zahrnující podrobnou diagnózu  

a na ni navazující implementaci vhodných opatření. 

 

 

5.6.3   Diagnostika organizační kultury  

 

Mají-li manažeři utvářet novou nebo měnit stávající organizační kulturu, potřebují nejdříve 

porozumět jejímu stávajícímu obsahu. To je možné buď intuitivně, což znamená snažit se 

na základě dosavadní znalosti a zkušenosti stávající organizační kultury „odhadnout“ 

sdílené základní předpoklady, organizační hodnoty a normy, a nebo systematicky 

zmapovat výrazné charakteristiky, které vystihují stávající organizační kulturu, a to  

prostřednictvím její diagnózy23.  

 

Před realizací detailní diagnózy konkrétní organizační kultury je vhodné nejdříve 

shromáždit základní informace formou pilotní studie, která by měla sloužit jako 

východisko pro systematickou diagnózu. Tato studie by měla podle Smithe (2005) 

managementu poskytnout základní informace zejména o: 

                                                           
23 V anglicky psané odborné literatuře se setkáváme s pojmy „diagnosing organizational culture“, „assessing 
organizational culture“; v německy psané odborné literatuře „Kulturassessement“, „Kulturaudit“ nebo 
„Kulturdiagnose“. 
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• organizační struktuře (např. zařazení a popis jednotlivých pracovních pozic, projevy 

respektování hierarchie, fungování pracovních skupin, týmů, existence neformálních 

skupin apod.); 

• toku informací (např. zda každý pracovník ví, jaké jsou záměry organizace, zda jsou 

informace utajovány, kolují dohady a fámy apod.); 

• dominantních nositelích úspěchu (např. zda se jedná spíše o jednotlivce nebo tým či 

skupinu apod.); 

• převažujících způsobech myšlení (např. zda je způsob myšlení spíše racionální a cílově 

orientovaný nebo empatický apod.); 

• nejúčinnějších stimulech (např. zda se jedná o peníze a hmotné výhody nebo spíše  

o možnost seberealizace a nehmotné stimuly apod.); 

• míře ztotožnění zaměstnanců s organizací (např. zda existuje shodnost nebo spíše 

různost zájmů pracovníků a organizace apod.); 

• organizačních rituálech, tradovaných legendách a firemních hrdinech (např. na koho  

a proč se vzpomíná, jaké mimopracovní aktivity bývají pravidelně provozovány apod.). 

 

U každé zjištěné charakteristiky je důležité zaměřit pozornost na její obsah a intenzitu, 

s jakou se ve zkoumané kultuře projevuje. 

 

Pokud je získána rámcová představa o obsahu stávající organizační kultury je vhodné 

přistoupit k provedení detailnější systematické analýzy. 

 

 

5.6.3.1   Příprava analýzy obsahu organizační kultury  

 

Analýza obsahu stávající organizační kultury by měla identifikovat obsah jednotlivých 

prvků a vazby mezi nimi.   

 

Systematicky prováděná analýza stávající organizační kultury by měla probíhat 

v následujících krocích: 

1. výběr výzkumného přístupu,  

2. výběr vhodných metod sběru dat, 

3. specifikace zkoumané jednotky, 
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4. zpracování získaných dat a interpretace výsledků. 

 

 Výběr výzkumného přístupu  

 

V rámci výzkumu organizační kultury lze rozlišit dva základní teoreticko-metodologické 

přístupy - objektivistický a subjektivistický. Tyto přístupy si vzájemně konkurují, odlišují 

se řadou charakteristik, různými cíli, které si kladou odborníci v rámci výzkumu 

organizační kultury (např. Smircich, 1983, Allaire, Firsirotu, 1984, Ochsenbauer, Klofat, 

1987, dle Sackmann, 1989, Sackmann, 1996, 2002 a další). Propojením obou uvedených 

přístupů pak je třetí přístup, který je označován jako přístup integrativní (Schwarz, 1989, 

Sackmann, 1990).  
 

 

 Přístupy k výzkumu 
organizační kultury  

 

 

 

 

 

 

 

Objektivistický přístup Subjektivistický přístup 
„Podnik má kulturu.“ „Podnik je kulturou.“ 

 

 

 

 

 

 
Integrativní přístup  

„Podnik je kulturou a současně má kulturní aspekty.“  
 

 

 

Obr.11   Přístupy, uplatňované při výzkumu organizační kultury (zdroj: Gontard, 2002, 

               str.11) 
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Zastánci objektivistického přístupu (Deal, Kennedy, 1982, Kobi, Wüthrich,1986, Heinen, 

1997) nahlíží na organizační kulturu jako na jednu z několika podnikových proměnných  

a považují ji za jeden z parametrů, který má schopnost ovlivňovat úspěšnost podniku  

a může být využit k efektivnímu řízení podniku jako sociálního systému (Krüger, 1988). 

Hlavní zájem manažerů je spatřován především v utváření organizační kultury a vlivu  

na organizační cíle. Zastánci tohoto přístupu kladou menší důraz na teoretická, 

metodologická a empirická východiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické  systémy 

Logistické systémy 

Organizační kultura 

Informační systémy 

Řídící systémy

 

 

Obr. 12   Objektivistický přístup – organizační kultura v systému podniku 

               (zdroj: Heinen, 1997, str. 43) 

 

Objektivistický přístup je charakterizován následujícími znaky (Sackmann,1990): 

1. Organizační kultura je chápána jako jedna z více podnikových proměnných. 

2. Organizační kultura je považována za ovlivnitelnou vedoucími pracovníky, což 

znamená, že je možné ji utvářet, rozvíjet a měnit.  

3. Organizační kultura je vnímána jako důležitý prostředek k dosažení stanovených cílů  

a úspěchu podniku. 
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4. Organizační kultura je chápána jako soubor mnoha částí, které společně vytvářejí 

homogenní celek a projevují se zřetelně ve formě artefaktů a způsobu chování. 

 

Subjektivistický přístup nahlíží na organizační kulturu jako na produkt procesu vnímání 

jednotlivých členů podniku, tj. jako na „sociálně konstruovanou skutečnost“, kterou je 

možné popsat pouze v souvislosti s vnímáním organizace jednotlivými pracovníky 

(Heinen, 1997). Příznivci subjektivistického přístupu nezastávají názor, že podnik má 

kulturu, ale podle jejich názoru podnik je kulturou (Bögel, 1999). Z tohoto předpokladu 

vyplývá, jak uvádí Ogilvie (1992), že organizační kultura není proměnnou, ale spíše 

východiskem veškerých procesů v podniku.  

 

 

 Řídící systémy
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Obr. 13   Subjektivistický přístup – organizační kultura v systému podniku 

               (zdroj: Heinen, 1997, str. 43) 

 

Subjektivistický přístup je možné rozdělit podle Gussmana a Breita (1997) do dvou 

samostatných „podpřístupů“, a to na: 

 

1.  symbolický „podpřístup“, 

2. kognitivistický „podpřístup“.  

 - 75 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

Prostřednictvím symbolického podpřístupu je autory popisována organizační kultura, a to  

pomocí obsahů různých symbolů. Těžiště kognitivistického přístupu leží ve zkoumání 

kognitivních procesů, pomocí nichž pracovníci podniku věcný obsah procesů transponují  

do symbolických významů.  

 

Subjektivistický přístup je možné vymezit následujícími třemi znaky (Sackmann, 1990): 

1. Organizační kultura je chápána jako perspektiva, která slouží k porozumění organizaci  

a procesům, které v ní probíhají. 

2. Organizační kultura je vnímána jako sociální konstrukce podnikové reality. 

3. Organizační kultura je chápána jako soubor vzorců, které usnadňují pracovníkům jejich 

orientaci v podniku. 

 

V rámci integrativního pojetí je organizační kultura pojímána z obou výše popsaných 

přístupů – objektivistického a subjektivistického přístupu – v jejich syntéze. Integrativní 

přístup k výzkumu organizační kultury vychází z úvah a hodnocení jedinců, tedy z jejich 

subjektivního pohledu, ale zároveň zahrnuje i vědomé vnímání organizační kultury 

v objektivistickém smyslu.  

 

Pro integrativní přístup jsou typické následující charakteristiky (Sackmann, 1990, str. 162): 

1. Organizační kultura je chápána jako komplexní a dynamický konstrukt, který je 

založen na procesu učení v problémových situacích a sestává z různých nemateriálních  

a materiálních prvků. 

2. Organizační kultura je vnímána jako soubor prvků, které na sebe vzájemně působí 

v rámci komplexního a multikauzálního celku, přičemž pouze některé z nich jsou 

přímo pozorovatelné. 

 

Přístupy k výzkumu organizační kultury, které byly výše popsány, jsou základními 

přístupy, které lze u autorů, zabývajícími se organizační kulturou, identifikovat. Při 

diagnostice organizační kultury se výzkumní pracovníci opírají vždy o jeden z nich, a to 

v souladu s účelem a cílem diagnostiky.  
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Metod y a nástroje sběru dat   

 

V rámci prováděné diagnózy organizační kultury je možné pro sběr a následnou 

interpretaci dat použít dva základní postupy (Sackmann, 1990, 1996, 2002): 

• induktivní postup24, 

• deduktivní postup25.  

 

Cílem induktivního postupu je porozumění určitým charakteristikám organizační kultury. 

Důležitou podmínkou diagnózy organizační kultury při aplikaci tohoto postupu je přímý 

kontakt výzkumných pracovníků se všemi zaměstnanci organizace. Získaná data jsou 

v tomto případě zcela specifická zkoumané organizační kultuře a není možné je 

zobecňovat. Tento přístup je doporučován zejména v případech, kdy existuje pouze 

omezená teoretická báze poznatků. Získaná data jsou relevantní dané situaci a jejich 

analýza je velmi zdlouhavá a namáhavá. Nevýhodou je také možnost ovlivnění 

zkoumaných jedinců hodnotiteli. 

 

Při deduktivním postupu jsou při analýze organizační kultury využívány již existující 

koncepty, modely, teorie, nástroje sběru dat. Velmi často jde např. o standardizované 

dotazníky (viz např. Gordon, 1991, Cameron, Freeman, 1991, Sackmann, 2002 a další). 

Výhodou dedukce je poměrně jednoduché zpracování získaných dat, které je prováděno 

pomocí statistických metod. Nevýhoda tohoto postupu spočívá zejména ve ztížené 

identifikaci určitých specifických rysů organizační kultury. 

Pokud je pro analýzu organizační kultury zvolen deduktivní postup, je nejdříve nutné 

vymezit rámcový koncept organizační kultury a jemu odpovídající teoretické modely, čímž 

je také následně určen hlavní nástroj sběru dat. Většinou není možné vybrat jeden jediný 

model tak, aby plně vystihoval multidimenzionalitu organizační kultury. Důležité však je, 

aby byl zvolen model nejvíce se blížící zkoumané realitě a na jeho základě zkonstruován 

vhodný nástroj sběru dat.  

 

                                                           
24 Induktivní postup nebo-li také indukce je definován jako „postup od konkrétního, bezprostředně daného 
k abstraktnímu, zevšeobecňujícímu“ (Ferjenčík, 2000, str. 25). 
25 Deduktivní postup nebo-li také dedukce je definován jako „postup od všeobecného výroku k formulování 
specifických důsledků tohoto výroku. (Ferjenčík, 2000, str. 31)“ 
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Ke sběru dat  mohou být v rámci jednoho či druhého zvoleného postupu použity různé 

metody. Pro provádění analýzy stávající organizační kultury jsou doporučovány následující 

základní metody (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, Sackmann, 2002): 

• dotazování,  

• pozorování, 

• analýza věcných skutečností. 

Dotazování je považováno za nejběžnější a nejčastěji využívanou metodu, která je 

založena na výpovědích jednotlivců. Pozorování zachycuje především chování jednotlivců 

v nejrůznějších situacích, jejich reakce na měnící se podněty a interakce s druhými 

osobami popř. prostředím. Analýza věcných skutečností zahrnuje jak skutečnosti, které 

vznikly spontánně, tak i takové, které byly zadány jako úkol. 

 

Při výběru vhodné výzkumné metody je vhodné vycházet ze zvolené úrovně, na které bude 

organizační kultura analyzována. V počátečních fázích analýzy je doporučováno zaměřit 

pozornost na jednu rovinu organizační kultury, podrobit ji hloubkovému šetření, a poté 

zahrnout postupně i úrovně ostatní (Schein, 1985, 1992, Gontard, 2002). Diagnostické 

metody vhodné pro jednotlivé úrovně organizační kultury jsou uvedeny na obr. 14.  
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ARTEFAKTY 

Úrovně organizační kultury Diagnostické metody 

POZOROVÁNÍ 

HODNOTY 
A 

NORMY 

DOTAZOVÁNÍ 

ZÁKLADNÍ 

PŘEDPOKLADY 
DEDUKCE, 

ODVOZOVÁNÍ 

Obr.14  Vhodné nástroje pro analýzu organizační kultury na různých úrovních   

                 (zdroj: Schneider, Barsoueux, 1997, str. 27, upraveno)  

 

K zajištění maximální možné objektivnosti prováděné analýzy je doporučováno využívat 

kombinace uvedených metod (Halman, Moor, 1994, Gofee, Jones, 1998). Tyto metody se 

dále člení na celou řadu různě náročných technik a mohou být doplněny speciálními 

nástroji. Pro analýzu organizační kultury jsou doporučovány následující techniky 

(Rousseau, 1990, Sackmann, 1996, 2002, Gontard, 2002 a další):  

• rozhovor, 

• dotazníky, 

• cílené pozorování, 

• workshopy, 

• nereaktivní techniky, 

• projektivní techniky. 
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Uvedené techniky a nástroje sběru dat je možné rozdělit podle výzkumného přístupu 

zvoleného v průběhu realizace analýzy obsahu organizační kultury. Na obr. 15 jsou 

uvedeny vhodné nástroje sběru dat, které jsou seřazeny od deduktivních po induktivní. 

 

 
Charakteristiky:  Charakteristiky: - perspektiva 

vnějšího 
pozorovatele 

- perspektiva 
vnitřního 
hodnotitele 

 

 - deduktivní 
postup - induktivní 

postup  - výzkumník je 
vnímán jako 
„pozorovatel“ 

- výzkumník 
je vnímán 
jako ú

 
častník 

 

 

 standardizované        strukturované        analýza         skupinové        nestrukturované          zúčastněné      
     dotazníky                rozhovory        dokumentů        diskuze              rozhovory                pozorování 

 

Obr. 15   Nástroje sběru dat (zdroj: Sackmann, 2002, upraveno) 

 

Každý z uvedených nástrojů sběru dat má své výhody i nevýhody a jejich použití v praxi je 

nutné důsledně zvážit podle konkrétní situace, při které je analýza organizační kultury 

prováděna. 

 

Rozhovory se dělí na individuální a skupinové. V průběhu individuálních rozhovorů se 

získávají detailnější informace z pohledu jednotlivých pracovníků. Tazatel se pokouší 

odhalit vzpomínky, zkušenosti, znalosti, očekávání nebo hodnocení dotazovaných. Díky 

příručkám pro tazatele a katalogům otázek je možné rozhovory více či méně strukturovat. 

Výhodou je možnost přizpůsobení se  respondentům, získání „bohatého“ zdroje dat  

a možnost okamžité reakce tazatele. Nevýhodou je finanční a časová náročnost, nebezpečí 

zkreslení odpovědí, problémy při kódování a interpretaci. V rámci rozhovorů je možné 

současně provádět i další techniky (např. obrázkovou techniku nebo techniku kritických 

událostí apod).  

 

Dotazníky jsou velmi rozšířeným nástrojem získávání informací pomocí písemných 

odpovědí dotazovaných, protože jsou lehce proveditelné i pro velké sběry dat. Výhodou 
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tohoto způsobu dotazování je jednoduchost sběru dat a jejich dobrá kvantifikovatelnost, 

nemalým přínosem je i finanční výhodnost. Mezi hlavní nevýhody je možné zařadit 

především nemožnost získání zpětné vazby od respondenta, nezachycení spontánních 

odpovědí, nebezpečí „navádějící odpovědi“ při interpretaci dat. 

Dotazníkové šetření je možné realizovat prostřednictvím vlastního nově vyvinutého 

diagnostického nástroje nebo použít již vytvořenou otestovanou metodu. V případě tvorby 

vlastního diagnostického nástroje je výhodou jeho maximální přizpůsobení konkrétním 

podmínkám (test je vytvořen tzv. „na míru“ dané organizaci), nevýhodou je poměrně 

vysoká míra rizika jeho nespolehlivosti. Pokud je pro identifikaci obsahu organizační 

kultury využito již ověřených metod, je nespornou výhodou právě jejich reliabilita26  

a validita27.  V tabulce 2 je uveden seznam dotazníků, které je možné použít k diagnostice 

organizační kultury. 

 

Autor  Název  

Sashkin, Fulmer (1985) Organizational Questionnaire  

Enz (1986,1988) Organizational Value Congruence Scale  

O´Reilly, Chatman, Caldwell 

(1988) 
Organizational Culture Profile 

Woodcock, Francis (1989) Organizational Values Questionnaire 

Ekvall (1996) Climate for innovation Questionnaire  

Cooper, Cartwright (1998) Coopers & Lybrand Questionnaire  

Cameron, Quinn (1999) Organizational Culture Assessment Instrument 

Ashkanasy, Broadfoot, Falkus 

(2000) 
The Organizational Culture Profile 

Martin, Simons (2000) Management Skills Assessment Instrument 

McCann (2003) Window on Work Values 

Hagberg, Heifetz (2003) Cultural Assessment Tool 

Symlog (2006) Organizational Culture Survey 
 

Tab.2   Dotazníky pro diagnostiku organizační kultury (zdroj: Taras, 2006, upraveno). 

 

                                                           
26 Reliabilita je definována jako „spolehlivost, se kterou test měří to, co měří“ (Disman, 1993). 
27 Validita je charakterizována jako „míra shody mezi naměřenými výsledky a měřeným kritériem“ (Disman, 
1993). 
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Prostřednictvím dotazníků je možné identifikovat např.: 

• obsah organizační kultury na zvolené úrovni analýzy (např. pomocí dotazníku  

označeného autory jako „Organizational Values Questionnaire“);  

• typ zkoumané organizační kultury (např. pomocí dotazníku „Organizational 

Culture Assessment Instrument“); 

• shodu organizačních hodnot a individuálních hodnot jednotlivých pracovníků 

organizace (např. pomocí dotazníku „Organizational Culture Profile“).  
 
Další často používanou metodou je cílené pozorování, které by mělo být prováděno  

za předem přesně stanovených podmínek, systematicky a co možná nejobjektivněji.  

Za velmi přínosné je možné je považovat zejména v případech, kdy doplňuje získávání dat 

jiným způsobem (např. v průběhu rozhovorů, pracovních porad, schůzek apod.). Výhodou 

je možnost pozorování chování pracovníků v podmínkách, které jsou nejblíže realitě  

a nedochází tedy ke zkreslení informace respondentem; další výhodou je také zachycení 

chování pracovníků v aktuálním čase a nikoliv retrospektivně. Nevýhodou bývají 

interpretační a koordinační problémy a zejména finanční a časová náročnost. Cílené 

pozorování jako jeden z nástrojů sběru dat je vhodné využívat v průběhu celého procesu 

získávání relevantních informací. Tato metoda je doporučována zejména v počátečních 

fázích  sběru, kdy je vhodné zařadit i tzv. obchůzku, a to hlavně z důvodu seznámení se 

s interním prostředím zkoumané organizace. Při této obchůzce je vhodné se zaměřit 

zejména na (Sackmann, 2002,  str. 128): 

• architekturu (např. zda podporuje, znemožňuje nebo ztěžuje komunikaci a interakce 

v organizaci apod.); 

• prostředí (např. zda je udržované, co je umístěno na stěnách apod.); 

• charakter statusových symbolů (např. jak vypadá nábytek, jaké je kde zařízení, koberce 

apod.); 

• vzájemné chování pracovníků (např. jak spolu vycházejí, jak se zdraví apod.); 

• chování pracovníků vůči třetím osobám (např. chování k zákazníkům, dodavatelům, 

konzultantům apod.). 

 

V následujícím výčtu je uveden přehled skutečností, na které je vhodné se při obchůzce 

organizace zaměřit (Kobi, Wüthrich, 1984, dle Sackmann, 2002): 

1. vnější obraz organizace: 

• budovy: 
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• styl a forma budov (např. účelová stavba, výškové budovy apod.); 

• stav budov (fasáda, chybějící písmena v nápisech apod.); 

• velikost a uspořádání ; 

• geografická poloha (organizace jako „město“ ve městě, závod na „zelené louce“ 

apod.); 

• okolní prostředí: 

• vybavenost (orientační tabule, umělecké předměty apod.); 

• areál organizace (čistota, uzavřenost vůči okolnímu svět apod.); 

• logistika parkování (kdo, kde, vedle koho parkuje apod.); 

 

2. Uvítací prostory: 

• uvítací místnost (vybavenost – květiny, obrazy, firemní publikace apod.); 

• uvítací rituály;  

• dojmy z kontaktní osoby, ochota kontaktní osoby a její informační kompetence, 

vystupování apod.; 

• způsob ohlášení (formální/neformální, čekací doba apod.); 

• chování při telefonování (tón, takt, zdvořilost apod.); 

• péče o ostatní návštěvníky (ochota pomoci apod.); 

 

3. dojmy  v průběhu obchůzky: 

• dojmy z doprovázející osoby: 

• popis a výklad během obchůzky (vyprávění historek, popis tradic, znatelná 

hrdost na organizaci, mimika a gestika při specifických otázkách a problémech, 

firemní žargon, postoj k jednotlivým oddělením a pracovníkům apod.; 

• chování k pracovníkům (oslovování jménem, zdravení, zda spolu vedou 

spontánní rozhovor apod.); 

• průběh obchůzky (zda je obchůzka směrována pouze do určitých oddělení, čemu je 

přikládán význam, co je stále zdůrazňováno apod.); 

• hlavní zaměření pozorovatele: 

• uspořádání kanceláří (rozmístění jednotlivých pracovních míst, vybavení, 

přeplněnost pracovních stolů apod.); 

• kancelář sekretariátu (vybavenost, blízkost vedoucího apod.); 
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• atmosféra v organizaci (chování jednotlivých pracovníků, pracovní oblečení, 

symptomy stresu, humor apod.); 

• chování pracovníků (zda spolu hovoří, zda je možné vypozorovat nepsané 

normy a určit dominující osobnosti, chování během přestávek, pečlivost při 

zacházení s materiálem a výrobními prostředky apod.); 

• vybraná pracoviště (vybavení technickými prostředky, barvy, hudba apod.); 

• zařízení (modernost a stupeň automatizace apod.). 

 

Během prováděné firemní obchůzky je velmi důležité, aby si pozorovatel zaznamenával 

především své osobní dojmy. 

 

Další specializovanou technikou sběru dat jsou workshopy, které jsou vhodné při 

zkoumání vybrané skupiny účastníků (např. oddělení, týmu apod.). Při provádění této 

techniky je klíčové pečlivé naplánování a moderace, které mohou pomoci v poměrně 

krátkém časovém úseku identifikovat základní předpoklady, hodnoty a normy organizační 

kultury. Nespornou výhodou je možnost vytvoření vztahu a využití interakce mezi 

tazatelem a zúčastněnými pracovníky. Nevýhodou je nebezpečí možného zkreslení 

získaných odpovědí i díky osobní zainteresovanosti účastníků a případné problémy při 

vyhodnocování a interpretaci dat. 

 

Nereaktivní techniky jsou takové nástroje sběru dat, při kterých pracovníci pověření 

prováděním analýzy neovlivňují situaci vzniku sbíraných dat. 

 

Mezi nereaktivní techniky sběru dat jsou řazeny (Sackmann, 2002): 

• analýza fyzických stop (např. pozorování opotřebení podlahy na sekretariátu jako 

doklad o četnosti návštěv; znaky opotřebení časopisů jako indikátor četnosti čtení 

textů; počet otevření internetových stránek s určitými informacemi apod.) 

• tabule, orientační tabule (např. vícejazyčnost nápisů jako indikátor internacionality 

organizace apod.), 

• knihy, časopisy, filmy a další masmédia (např. počet zmínek o pracovnicích ve 

firemních publikacích jako indikátor podpory žen apod.), 

• seznamy (např. míra fluktuace pracovníků jako indikátor pracovní spokojenosti apod.), 
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• statistiky prodeje (např. počet uzavřených pojistných smluv jako indikátor snahy  

o zajištění jistoty apod.), 

• jednotlivé dokumenty (např. obsahové analýzy zápisů z porad, dopisy nespokojených 

zákazníků apod.). 

 

Velmi důležitou podskupinou nereaktivních technik je analýza dokumentů, jejímž účelem 

je shromáždit, utřídit a interpretovat data dokumentů vytvořených v organizaci. 

Dokumenty mohou mít podobu ručně psanou, tištěnou nebo být zaznamenány na různých 

nosičích. Velkou výhodou dokumentů je, že nemohou být ovlivněny prováděnou analýzou, 

jejím prostřednictvím jsou pouze zpracovávána, ale nejsou měněna; neexistuje tedy 

možnost systematického zkreslení. Získaná data je možno snadno kvantifikovat. 

Nevýhodou může být problém přístupu ke zdrojům a interpretační problémy. 
 

V rámci provádění analýzy dokumentů je vhodné podrobit analýze zejména následující 

podnikové dokumenty: 

1. dokumenty vztahující se k historii a vývoji organizace: 

• brožury vydávané k jubilejním příležitostem (např. výroční zprávy apod.); 

• základní údaje o organizaci (např. o personálu, postavení na trhu, investicích, dále 

účetní výkazy, firemní statistiky apod.); 

 

2. dokumenty vztahující se k politice organizace: 

• formulace obchodní politiky, strategie, vize; 

• podnikové zprávy, tzv. reporty; 

• zápisy z průběhu zasedání vedení organizace; 

 

3. dokumenty vztahující se k organizaci: 

• organigramy; 

• funkční diagramy; 

• popisy pracovních pozic; 

 

4. dokumenty vztahující se k vedení spolupracovníků: 

• písemné příkazy vedoucích; 

• písemné dokumenty pro nově příchozí pracovníky; 

 - 85 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

• vzdělávací a rozvojové programy 

• vybrané personální ukazatele (průměrný věk, průměrná délka trvání pracovního 

poměru, fluktuace, absence apod.), 

• kvalifikace, 

• obecné podmínky zaměstnání (včetně úpravy pracovní doby)  

   

5. dokumenty vztahující se k systému plánování a kontroly: 

• nástroje plánování, 

• roční plány a rozpočetnictví, 

• zprávy (např. kvartální apod.); 

 

6. dokumenty vztahující se k interní a externí komunikaci: 

• propagační materiály, 

• reklamní spoty, 

• příklady práce s veřejností, 

• inzerce pracovní pozice, 

• výsledky vnitropodnikových šetření, 

• rozhovory pracovníků, 

• poznámky pracovníků apod. 

 

Projektivní techniky jsou takové techniky, které podněcují respondenta k vyjádření svého 

stanoviska k danému tématu. Jedná se např. o koláže nebo kresby, ale také doplňování 

nedokončených vět nebo obrázkovou techniku. Při projektivních technikách je velmi 

důležitá interpretace, význam a výklad autora analyzované kresby. Zhotovené kresby či 

koláže obsahují zpravidla celou řadu skrytých informací, které nejsou při jejich tvorbě 

verbalizovány. Výhodou těchto technik je jejich „bohatost“ na data, zvláště emocionálního 

charakteru, neverbální ztvárnění myšlenek minimalizuje možnost úmyslného zkreslení dat 

respondentem. Nevýhodou je časově náročná příprava, problémy s vyhodnocováním, 

srovnatelností a zobecněním dat. 

 

K získání dat v průběhu analýzy obsahu organizační kultury mohou být použity různé 

metody sběru, neexistuje ale jedna univerzální metoda, kterou by bylo možné obecně 

aplikovat. Důležité je při výběru adekvátní metody zhodnotit objektivně její přednosti  
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i nevýhody a zvolit tu, která povede k maximální možné vypovídací schopnosti dat  

o zkoumané realitě.  

 

K zajištění kvality dat získávaných během analýzy se doporučuje kombinovat jednotlivé 

metody i nástroje sběru dat. Např. data získaná rozhovory a dotazníkovým šetřením by 

měla být konfrontována s daty získanými např. pozorováním, aby mohly být odhaleny 

případné odlišnosti mezi myšlením, konkrétními výroky a projevy chování jednotlivých 

zkoumaných pracovníků. 

 

Výběr adekvátního výzkumného přístupu, odpovídající metody sběru dat, způsob 

provedení a kritéria zabezpečující kvalitu získaných dat je nutno provést již v přípravné 

fázi diagnózy, a to ještě před zahájením realizace vlastního šetření v organizaci. Důležitá je 

také znalost koncepce organizační kultury, která zahrnuje především definici a typologie 

organizační kultury. Koncepční představy organizační kultury ovlivňují, čemu bude při 

analýze věnována pozornost a jaká data je potřeba v průběhu analýzy získat.  

 

 

5.6.3.2   Realizace analýzy obsahu organizační kultury  

 

Hlavním cílem analýzy organizační kultury by měla být identifikace míry souladu  

stávající organizační kultury s kulturou žádoucí. Žádoucí organizační kultura je taková 

organizační kultura, která je ve shodě a podporuje strategii organizace. Mezi strategií  

a organizační kulturou existuje oboustranně determinující vztah, tzn. existující organizační 

kultura ovlivňuje proces tvorby strategie a současně při realizaci strategie je potřebná 

podpora organizační kultury (Sackmann, 2002). 

 

Pro realizaci analýzy organizační kultury je vhodné postupovat např. následujícím 

způsobem, při kterém by nejdříve měly proběhnout první dvě fáze, a to buď paralelně nebo 

postupně za sebou, a poté by měla být provedena jejich vzájemná komparace a návrh 

opatření (Meglino, Ravlin, 1998, Mitroff, 1999, dle Sackmann, 2002).   

Celý proces je zachycen na obr. 16. 
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Obr.16   Analýza organizační kultury.  

 

Hlavním cílem analýzy stávající organizační kultury je především identifikace projevů  

na vybraných úrovních. Vlastní průběh analýzy je možné rozdělit do dvou na sebe 

navazujících fází.  

 

V první fázi jsou nejdříve identifikováni významní nositelé organizační kultury.   

Za důležité nositele organizační kultury jsou považováni zejména manažeři a neformální 

vůdci, přičemž za neformálního vůdce je považován jedinec, který má nebo v minulosti 

měl velký vliv na rozhodování v rámci organizace.  

 

Ve druhé fázi by mělo dojít k identifikaci, rozlišení a konkretizaci jednotlivých prvků 

organizační kultury a stanovení jejich vzájemných souvislostí, přičemž pozornost je 

zaměřena na stávající prvky organizační kultury.   
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K identifikaci obsahu organizační kultury na zvolených úrovních analýzy je možné využít  

i externích poradců, s jejichž pomocí mohou být odhalovány vžité a uznávané prvky 

organizační kultury. Externí poradci specializující se na tuto oblast jsou oslovováni 

zejména proto, že nejsou ovlivněni konkrétní organizační kulturou a mohou využívat svoji 

znalost jiných organizačních kultur firem působících v daném oboru, což může zajistit 

rychlejší identifikaci a srovnávání prvků organizační kultury typických pro danou oblast 

podnikání a odlišení takových prvků, které jsou specifické pouze pro zkoumanou 

organizaci. Tento postup minimalizuje podnikovou „slepotu“, není ale možné hovořit  

o zcela objektivním provedení, protože srovnání s jinými organizacemi vyžaduje značné 

získané znalosti, které jsou vždy do určité míry subjektivní, tzn. ovlivněny osobou poradce. 

 

Po provedení analýzy obsahu stávající organizační kultury, je potřebné provést také 

analýzu obsahu žádoucí organizační kultury. Z důvodu srovnatelnosti stávající  

a žádoucí organizační kultury je nutné použít stejný postup i úroveň analýzy, tzn. je-li 

zvolen např. deduktivní postup pro analýzu obsahu stávající organizační kultury a je-li 

pozornost zaměřena na určitou konkrétní úroveň organizační kultury např. na organizační 

hodnoty, je nutné to zohlednit i při identifikaci obsahu organizační kultury žádoucí.   

Při následné komparaci obsahu stávající organizační kultury se strategicky žádoucím 

obsahem je srovnávána míra jejich vzájemné shody. V optimálním případě je stávající 

organizační kultura v souladu se žádoucí organizační kulturou, v ostatních případech se 

může jednat o jejich nesoulad nebo dokonce rozpor. 

 

 

Srovnání obsahů stávající a žádoucí organizační kultury je možné názorně zachytit např. 

pomocí profilového grafu, který ukazuje aspekty, v nichž se analyzované organizační 

kultury překrývají a kde se více či méně liší. Příklad takovéto komparace je zachycen  

na obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 - 89 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
                     orientace     
 slabá silná 

   

Obr. 17   Profilový graf obsahu organizační kultury (zdroj:  Sackmann, 2002, str. 147,  

                 upraveno)  

 

Na základě srovnání zjištěného profilu stávající a žádoucí organizační kultury je možné 

určit směr změn, které by měly být v organizaci provedeny. To znamená, že získané 

výsledky obsahují diagnózu stávající organizační kultury vzhledem k žádoucí organizační 

kultuře, která je definována prostřednictvím podnikové strategie. 

 

 

Po provedení systematické analýzy obsahu organizační kultury je nutné definovat 

konkrétní opatření na základě stanovené žádoucí organizační kultury, která je vymezena 

v souladu se strategickými záměry organizace. Tohoto žádoucího stavu organizační kultury 

a tedy i žádoucího chování pracovníků lze dosahovat pouze v případě jejich důkladné 

znalosti, kterou je možné získat důslednou a systematicky prováděnou analýzou 

organizačních hodnot.  

 

Pokud je vzájemným porovnáním zjištěn soulad mezi stávající a žádoucí organizační 

kulturou, je vhodné pokračovat stejným způsobem. Úkolem managementu organizace by 
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mělo být zaměření na další rozvoj stávajícího stavu organizační kultury. V případě 

odhaleného nesouladu je důležité zaměřit pozornost na „vyladění“ organizační kultury, tj. 

na provedení vhodných změn.  

 

Při plánování možných opatření a změn je vhodné podle Muratbekové-Touron (2005) 

zohlednit zejména následující skutečnosti: 

• čím menší je nesoulad obsahu stávající a žádoucí organizační kultury, tím je menší 

pravděpodobnost potřeby provádění změn; 

• čím větší existují obsahové rozdíly mezi obsahem stávající a žádoucí organizační 

kultury, tím pravděpodobnější je složitá a zdlouhavá změna; může dojít až k situaci, 

kdy není možné změny provést; 

• čím větší je v organizaci připravenost ke změně, tím pravděpodobnější je provedení 

potřebných opatření. 

 

Na provedenou analýzu by měla bezprostředně navazovat systematická implementace 

zvolených žádoucích organizačních hodnot do každodenní praxe organizace tak, aby se 

staly vhodnými regulátory chování pracovníků. 

 
 

5.6.4    Implementace žádoucí organizační kultury 

 

Po provedené analýze obsahu organizační kultury by mělo následovat přesné vymezení 

žádoucích změn v obsahu organizační kultury a jejich postupné zavádění do každodenní 

praxe organizace.  

 

K dosažení úspěchu implementace žádoucí organizační kultury je podle Hausladen (2001) 

doporučováno  postupovat systematicky v následujících šesti krocích:  

1. provést specifikaci implementace: 

• stanovit objekt změny (tj. definovat konkrétní prvky organizační kultury, které je 

potřeba změnit nebo si nově osvojit); 

• stanovit očekávané výsledky a jejich parametry; 

• sestavit realizační tým; 
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2. provést podpůrnou kampaň: 

• provést okamžitá opatření k podpoře změn v organizační kultuře; 

• informovat všechny pracovníky o výsledcích provedené diagnózy a o případných  

opatřeních i jejich očekávaných přínosech; 

• hledat „společný jazyk“ v organizaci ; 

 

3. připravit vlastní průběh implementace: 

• provádět školení, workshopy, tréninky a setkávání zaměřená na změnu organizační 

kultury (vhodné je organizovat uvedené aktivity společně pro všechny pracovníky, 

ale také odděleně pro pracovníky jednotlivých úrovní managementu); 

• vybrat potenciální členy programových týmů a instruktorů změny; 

• vybrat a připravit členy programových týmů a instruktory; 

• sestavit programové týmy, 

• upřesnit harmonogram prací.  

 

4. realizovat jednotlivá opatření: 

• stanovit a zahájit start prací na programech; 

• identifikovat návrhy vhodných opatření; 

• průběžně spolupracovat s projektovým týmem a vrcholovým vedením organizace; 

• posoudit, vybrat, provést a zhodnotit výsledky opatření; 

 

5. monitorovat úspěch a posilovat strategicky žádoucí organizační kulturu: 

• posoudit shody výsledků opatření se stanovenými očekáváními;  

• prezentace nových žádoucích organizačních hodnot; 

 

6. usilovat o důvěru a porozumění u všech pracovníků organizace: 

• neustále otevřeně komunikovat, 

• tolerovat projevy odlišných názorů, 

• ovlivňovat odlišné názory osobním příkladem a prezentováním účelnosti  

a nezbytnosti nové kultury, 

• posilovat převahu vstřícných projevů nad odmítavými. 
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Pro zajištění úspěšné a pokud možno bezproblémové implementace nového obsahu 

organizační kultury je nutné zapojit všechny pracovníky, a to nejen do samotné 

implementace, ale již do plánování potřebných změn. Veškeré činnosti související se  

změnou organizační kultury by měly být proto rozšiřovány v rámci celé organizace 

prostřednictvím formální i neformální komunikace, tréninkových aktivit či workshopů 

zaměřených především na předávání vzájemných zkušeností pracovníků.  
 

 

5.6.5   Role managementu při utváření a změně organizační kultury 

 

Manažeři zastávají dominantní postavení v řízení, připravují koncepce rozvoje, řídí běžnou 

provozní činnost a proto jsou pokládáni v organizacích za rozhodující činitele. Také  

při utváření nebo změně organizační kultury sehrávají manažeři klíčovou roli, protože jsou 

těmi, kdo svými postoji a názory mají nejcitelnější šanci ovlivnit základní předpoklady, 

hodnoty a normy všech ostatních pracovníků. Manažeři jsou chápáni jako oficiální 

reprezentanti mínění, které zastává vedení organizace. 

 

S postupným nárůstem a rozšiřováním podnikatelských činností se zvyšují i nároky 

kladené na manažery a velmi často dochází ke členění managementu do několika úrovní28.  

 

Mnozí autoři (Enz, 1986, Rühli, Keller, 1991, Dorabjee, Lumley, Cartwright, 1998, 

Hagberg, Heifetz, 2000, Sackmann, 1990, 1996, 2002 a další), kteří se zabývali 

zkoumáním vlivu chování manažerů na vnímání a chování ostatních pracovníků, se shodují 

v názoru na působení a nezastupitelnou roli manažerů pro fungování organizace. 

 

 

 
                                                           
28 Nejčastěji je management členěn do tří úrovní: 

• vrcholový management - představují pracovníci, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti  
a vytvářejí koncepce určité organizační jednotky; 

• střední management (např. manažeři závodů, vedoucí různých útvarů  apod.) – hlavní činností 
středního managementu je získávání a podávání informací; 

• nižší management (např. předáci, mistři, vedoucí dílen apod.) – jedná se o základní úroveň 
postavení manažerů nad výkonnými pracovníky. 

Uvedené členění managementu je možno považovat za základní, protože současné organizace jsou 
hierarchizovány podle jejich aktuálních potřeb (Veber a kol., 2000), např. ve firmách s malým počtem 
zaměstnanců může být vrcholové vedení představováno pouze majitelem či několika jedinci, střední 
management nemusí být zastoupen vůbec a naopak v početně velkých firmách může být úrovní i více.  
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Podle uvedených autorů manažeři plní v kontextu organizační kultury zejména následující 

funkce:  

• prostřednictvím uznávaných organizačních hodnot a postojů selektivně směrují vývoj 

organizace a její kultury; 

• prostřednictvím uznávaných hodnot formují vnímání a chování pracovníků vzhledem 

k vnitřnímu, ale i vnějšímu prostředí organizace; 

• „ztělesňují“ organizační hodnoty a jsou schopni pozitivně, ale i negativně ovlivňovat 

výkonnost ostatních pracovníků organizace; 

• utvářejí a ovlivňují vzorce chování, které jsou v organizaci akceptovány;.  

• posilováním své pozice v organizaci především prostřednictvím žádoucích 

organizačních hodnot utvářejí, rozvíjejí organizační kulturu;  

• prostřednictvím organizačních hodnot kontrolují fungování organizace;. 

• upevňováním a přenosem organizačních hodnot jako hodnotících mechanismů udržují 

manažeři kontrolu na chodem organizace;  

• determinují a usměrňují pracovní postoje ostatních členů organizace; 

 

Jak je patrno z výše uvedeného výčtu, manažeři ovlivňují fungování organizace zcela 

významným způsobem. Chování manažerů se odvíjí od hodnot, které uznávají a svým 

chováním ovlivňují způsoby, jak jsou prováděny činnosti v podniku. Manažeři zejména na 

vyšších úrovních vedení jsou považováni spolu se zakladateli organizace za primární 

tvůrce organizačních hodnot. Poznání organizačních hodnot sdílených manažery 

v organizaci je tedy možné považovat za východisko pro porozumění dění v celém 

podniku. 

 

Vliv manažerů na chování ostatních pracovníků prostřednictvím organizačních hodnot byl 

prokázán řadou výzkumů (např. Enz, 1986, Burke, 1995, Hagberg, Heifetz, 2000, Dolan, 

Garcia, 2002, Dolan, Richley, 2006 a další). Působení manažerů na spokojenost 

pracovníků v organizaci a následně také na spokojenost zákazníků je uveden na obr. 18. 
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Obr. 18   Model vlivu manažerů na kvalitu produktů, spokojenost zaměstnanců  

                       a zákazníků  (zdroj: Burke, 1995, str. 59, upraveno) 

 

V uvedeném modelu autor předpokládá, že manažeři velmi významně ovlivňují  

spokojenost zaměstnanců organizace a kvalitu produktů, ale zprostředkovaně také 

spokojenost zákazníků, a to zejména prostřednictvím komunikovaných žádoucích 

organizačních hodnot. Přední představitelé organizace jsou chápáni v uvedeném modelu 

jako exogenní proměnné a mají přímý i nepřímý vliv na důležité proměnné při zajišťování 

vysoké kvality produktů a služeb poskytovaných zákazníkům organizace. Manažeři mají 

významný pozitivní vliv zejména na rozvoj organizačních hodnot podporujících vysokou 

kvalitu pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců organizace a mohou tedy jejich 

prostřednictvím působit na výkonnost organizace. 

 

Jak bylo uvedeno výše, sehrávají manažeři klíčovou roli při utváření a případné změně 

organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot. Důležitost postavení manažerů  

v organizaci se zvyšuje s jejich schopností komunikovat, tj. předávat ostatním 

pracovníkům takové organizační hodnoty, které jsou pro danou organizaci žádoucí, tj. 

podporují její neustálý rozvoj a konkurenceschopnost v oblasti působení. Mezi jeden 

z nejdůležitějších úkolů manažerů je tedy možné zařadit kontinuální rozvoj a komunikaci 

žádoucích organizačních hodnot podporujících efektivní fungování organizace, přičemž 

velmi důležitý je soulad jak mezi individuálními a organizačními hodnotami jednotlivých 

pracovníků, který ovlivňuje chování pracovníků i manažerů, tak i míra shody mezi 

organizačními hodnotami, které jsou sdílené na různých úrovních managementu  

a ostatními pracovníky organizace.  

ORGANIZAČNÍ 
HODNOTY 

spokojenost 
zákazníků 

spokojenost 
zaměstnanců 

manažeři 
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Manažer, pokud chce být úspěšný v současném turbulentním prostředí musí být schopen 

definovat organizační hodnoty podporující kontinuální rozvoj organizace a následně 

dokázat komunikovat všem pracovníkům klíčovou roli žádoucích organizačních hodnot 

pro efektivní fungování organizace. Dále musí být schopen zohlednit organizační strukturu 

a probíhající procesy v organizaci v novém hodnotovém systému organizace, protože 

dochází k nástupu nové éry řízení podniku, a to éry řízení prostřednictvím hodnot.  
 

Manažery působící na všech úrovních vedení je nutné „vychovávat“ ke správnému chápání 

jejich pozice v organizační kultuře. K tomu, aby svou úlohu dobře zvládali, je nutné 

manažery speciálně připravit. Úspěšnost celého přípravného procesu je podle Kabanoffa  

a Dalyho (2002) závislá také na skutečnosti, zda manažeři splňují následující předpoklady: 

• schopnost a ochota formulovat a rozvíjet strategické cíle a organizační hodnoty; 

• schopnost a ochota vnímat a ovlivňovat zájmy, postoje a přístupy; 

• schopnost a ochota objasňovat a zprostředkovat smysl a význam změny; 

• schopnost a ochota učit se a učit. 
  

Podstatnou roli při této přípravě sehrává podle Martina a Simonse (2000) především 

výcvik manažerů, přičemž příprava manažerů by měla být:  

• cílená, 

• soustavná,  

• systematická (systematičnost umožňuje „zrání“ a „vrstvení“ schopností), 

• flexibilní (respektovat aktuální nároky). 

 

Příprava manažerů na všech úrovních vedení by měla klást důraz především na rozvoj 

jejich schopností a dovedností. Příprava by měla probíhat nejlépe formou tréninkových 

soustředění a společných workshopů. V průběhu přípravy je od manažerů očekávána 

samostatnost, aktivita, vzájemná spolupráce, pružnost a otevřenost.  

 

x x x 

 

Při utváření a změně organizační kultury sehrávají manažeři klíčovou roli. Manažeři by 

měli cíleně využívat svého vlivu na chování ostatních pracovníků a prostřednictvím 

žádoucích prvků organizační kultury směrovat chování celé organizace. Pozornost 

žádoucímu směrování chování pracovníků by měli věnovat zejména v případě, pokud je  

 - 96 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

prostřednictvím diagnózy organizační kultury identifikován nesoulad mezi obsahem 

stávající a žádoucí organizační kultury. Manažeři jsou velmi důležitými účastníky procesu 

utváření i změny organizační kultury, protože ti zodpovídají za zvládnutí situace, možná 

rizika a efektivní komunikaci mezi všemi pracovníky organizace.  
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6   Hodnoty 
 

6.1  Pojem hodnoty 

 

Hodnota je mezioborovým pojmem, který je užíván v řadě vědních disciplin. V rámci  

společenských věd29 jsou v zahraniční odborné literatuře hodnoty chápány např. 

následujícími způsoby30: 

 

„Hodnoty představují měřítka nebo kritéria výběru z určitých možností“ (Parsons, 1971).  

 

„Hodnoty jsou koncepcemi toho, co je žádoucí, slouží jako kritéria preferencí, voleb či 

zdůvodnění chování“ (Krüger, 1988, str. 135). 

  

„Hodnoty jsou trvalá přesvědčení o tom, že určitý způsob jednání nebo cílový stav 

existence zasluhuje přednost před jiným způsobem jednání nebo stavem existence. 

Hodnoty jsou standardem, který řídí a ovlivňuje jednání, postoje a hodnocení“ (Rokeach, 

1973, dle Rabušic, 2001, str. 10). 

 

„Hodnoty jsou kritéria výběru nebo standardy směrující chování a v tomto kontextu 

ovlivňující vnímání jedince. … nejsou zděděny, ale jsou osvojovány v procesu učení“ 

(Enz, 1986, str. 21). 

 

„Hodnoty vyjadřují priority a vazby týkající se základních předpokladů o konečných cílech 

a vztazích“ (Inglehart, 1990, str. 35). 

 

„Hodnoty představují „orientační linii“, která reguluje chování jedince nebo skupiny; … 

působí na vnímání a jednání jednotlivců i skupin, ovlivňují hodnocení ve smyslu dobrý x 

špatný, normální x nenormální, racionální x neracionální“ (Hofstede a kol., 1993, str. 21). 

 

                                                           
29 Pojem hodnota je na rozdíl od společenských věd ve vědách přírodních chápán jako množství nebo velikost vyjádřené 
číslem a jednotkou. I v ekonomii je možné setkat s pojmy jako jsou např. „užitná hodnota“ či  „tržní hodnota“, kterými se 
rozumí cena materiální věci vyjádřená v určité měně (Veber a kol., 2000). 
30 Citované definice jsou uváděny chronologicky podle data jejich publikování, přičemž  nejdříve jsou citováni 
zahraniční, a poté čeští autoři. 
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„Hodnoty jsou motivátory, které řídí nebo vysvětlují jisté postoje, normy, názory, jež pak 

dále řídí lidské jednání“ (Halman, de Moor, 1994, str. 22). 

 

„Hodnoty představují stálý, dlouhodobě přetrvávající soubor názorů na to, co je pro jedince 

důležité“ (McShane, von Glinow, 2000, dle Schmidt, 2005, str. 25). 

 

„Hodnoty ovlivňují výběr možných způsobů, prostředků a cílů jednání charakteristických 

pro jednotlivce nebo určitou skupinu“ (Kluckhohn, 1961, dle Gontard, 2002, str. 29). 

 

„Hodnoty představují ideje nebo situace, o kterých jsou jedinci přesvědčení, že představují 

něco dobrého, žádoucího, něco, k jehož realizaci je třeba směřovat“ (Cakirpaloglu, 2004, 

str. 354). 

 

„Hodnoty a hodnotový systém31 jsou „hybnými silami“, které determinují chování jedince 

i skupin, jako jsou organizace a společnosti“ (Dolan, Richley, 2006, str. 236). 

                                                          

 

Čeští autoři vymezují hodnoty následovně:   

 

 „Hodnoty jsou názorem na to, co je žádoucí, dobré, a co nežádoucí, zlé; jsou vlastností, 

kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, události nebo činnosti ve spojitosti 

s uspokojováním jeho potřeb, zájmů. Hodnoty se vytvářejí a postupně diferencují 

v procesu socializace“ (Hartl, 1993, str. 63). 

 

„Hodnoty vyjadřují význam, cenu či kvalitu určitého objektu“ (Pala, Všianský, 1993, str. 

135).  

 

„Hodnoty jsou uznávané, chtěné a zavazující statky nebo ideje, působící na chování 

člověka“ (Pfeifer, Umlaufová, 1993, str. 57). 

 

„Hodnoty jsou chápány jako subjektivně pojaté dobro: hodnotné je to, co je pro subjekt 

dobré, z čeho se může těšit, co mu přináší nějaké uspokojení. Hodnoty jsou tedy 

 
31 Hodnotový systém vymezují autoři jako „ hierarchické uspořádání hodnot podle míry jejich významnosti 
pro nositele“ (Dolan, Richley, 2006,  str. 236). 
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subjektivně žádoucí či pozitivně významné vlastnosti objektů (věcí, činností, bytostí atd.)“ 

(Nakonečný, 1995, str. 122). 

 

„Hodnoty jsou to, co je jedincem kladně hodnoceno, k čemu zaujímá pozitivní postoj, o co 

projevuje zájem, představuje pro něj určitou hodnotu. … Hodnoty je možné chápat jako 

vztah mezi postojem jedince a hodnoceným objektem, jako osobní koncepce žádoucího, 

které se kromě uvědomělosti či alespoň uvědomitelnosti a formulovatelnosti vyznačuje též 

značnou vytrvalostí a obecností“ (Vláčil, 1997, str. 74). 

 

„Hodnoty jsou to, co je považováno za důležité, významné, smysluplné, hodné pozornosti, 

oč je třeba usilovat, co zachovávat, udržovat, rozvíjet“ (Lorenzová, 1999, dle Řeháková, 

2005, str. 21) 

 

„Hodnoty jsou tím, co je žádoucí, náležité, dobré či špatné. Hodnoty fungují jako regulační 

mechanismus lidského chování“ (Rabušic, 2001, str. 11). 

 

„Hodnoty jsou kritérii, podle nichž posuzujeme objekty “ (Prudký, 2004, str. 11). 

 

„Hodnoty jsou vztahy lidí k objektům (věcem, symbolům, jiným lidem atd.), které se 

formují v subjektech procesu socializace“ (Průcha, 2004, str. 28). 

 

 

Na základě výše uvedených definic, je možné konstatovat, že hodnoty nejsou autory 

vymezovány zcela jednotně a je velmi obtížné formulovat všeobecně přijatou definici 

hodnot, protože jsou chápány z různých hledisek a jsou jim dávány odlišné významy. 

V rámci společenských věd jsou tedy hodnoty chápány nejčastěji jako něco důležitého, 

významného, užitečného pro každého jedince či skupinu. Mnozí z citovaných autorů se 

shodují ve vymezení hodnot jako hodnotících kritérií používaných při výběru vhodných 

způsobů, prostředků nebo cílů chování. Shodu je možné vysledovat také v názoru  

na způsob osvojení si a vliv hodnot na jedince a sociální skupinu. Jedinci i skupiny si 

osvojují hodnoty učením v procesu socializace a osvojené hodnoty determinují a regulují 

jejich chování, rozvoj a motivaci.  
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6.2    Funkce hodnot v rámci organizace  

  

Hodnoty jsou tím, co je významné jak pro jedince, tak pro sociální skupiny, kterých se 

stává jedinec v průběhu svého života členem. Současní autoři vymezují následující funkce 

hodnot: 

• Motivační: přijaté hodnoty patří k rozhodujícím činitelům vlivu při formulaci cílů  

i postupů, které je možné použít k jejich dosažení. Každý jedinec nebo sociální 

skupina směřují k realizaci určitého cíle, hodnoty mohou být více nebo méně 

atraktivní, a tím podmiňují úroveň intenzity a úsilí vedoucích k realizaci cíle  

(Halman, de Moor, 1994, Schwarz, Bardi, 2001, u nás např. Smékal, 1996).  

 

• Kritéria výběru: hodnoty představují základní orientační vodítka a měřítka,  

a tak ovlivňují výběr způsobů, prostředků a cílů chování (Gontard, 2002, Schmidt, 

2005). 

 

• Regulační: osvojené hodnoty regulují chování svých nositelů, a to prostřednictvím 

uznávaných vzorců chování (Enz, 1986, Schmidt, 2005, u nás Rabušic, 2001).  

 

• Integrační: hodnoty uznávané v určité sociální skupině určují její specifičnost  

a představují stmelující prvek (Enz, 1986, Brown, 2001, Sackmann, 2002, Finegan, 

2000, Dolan, Ritchley, 2006). 

 

• Diferencující: jedinec vychovaný v určité společnosti si osvojuje pro ni specifický 

systém hodnot, respektuje odpovídající preference chování. Realizace přijatých 

preferencí vylučuje uznání jiných hodnot. (Hofstede, 1993, u nás Kučerová, 1996). 

 

Hodnoty působí na jedince i sociální skupiny velmi významným způsobem. Jedinec  

a sociální skupiny jsou zdrojem a tvůrci hodnot, ale také je možné zároveň je vnímat jako 

objekty, které hodnoty ovlivňují. Hodnoty mohou plnit své funkce pouze v případě, pokud 

jsou jedincem nebo konkrétní sociální skupinou uznávány, tj. přijaty a osvojeny32.  

 

                                                           
32 V této souvislosti je možné se setkat také s pojmy internalizace, identifikace, interiorizace, které jsou v této 
práci významově chápány jako synonyma.    
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Hodnoty, podle autorů zabývajících se jejich výzkumem, (Parsons, 1971, Rokeach, 1976, 

Krieger, Hanson, 1999, Brown, 2001), ovlivňují chování jedince a skupin zejména 

prostřednictvím čtyř základních složek:  

• složky kognitivní, 

• složky emocionální, 

• složky hodnotící, 

• složky behaviorální. 

 

Kognitivní složka hodnot umožňuje orientaci jedince nebo sociální skupiny na základě 

poznání a interpretace chování v interpersonálních situacích. Emocionální složka získaná 

z větší části v průběhu procesu socializace směruje chování v mezilidském styku  

a zprostředkovává pocitové hodnocení ostatních jedinců, popř. na podmínek okolního 

prostředí. Tato složka bývá označována také jako afektivní (Rokeach, 1976, dle Krieger, 

Hanson, 1999). Hodnotící složka dovoluje jedinci porovnávat a vyhodnocovat jevy  

a situace, se kterými se setkává v prostředí, ve kterém se pohybuje. Jedinec hodnotí 

skutečnost na základě dosažené úrovně poznání, získaných zkušeností, a zároveň také 

emocí. Behaviorální složka determinuje chování jedince podle jeho důsledků (např. dobré 

x zlé) a umožňuje vhodné, tj. efektivní a adekvátní chování aplikovat do praxe.  

V hodnocení se setkávají všechny výše uvedené složky, které vstupují do vzájemných 

vztahů. Výsledkem hodnocení je zjištění, nakolik se hodnocený jev shoduje s uznávanými 

kritérii a nebo se od nich odchyluje. 
 

 

6.3    Klasifikace hodnot 

 

Chování jedince i sociálních skupin je v průběhu jejich života a fungování ovlivňováno 

mnoha hodnotami. Z důvodu existence velkého množství různých hodnot provedli jejich 

klasifikaci33 mnozí autoři (např. Rokeach, 1976, Krieger, Hansen, 1993, Elizur, 1984, 

Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996, Dolan, Garcia, 2000, Schwartz, Bardi, 2001, Dolan, 

Richley, 2006 a další).  

 

                                                           
33 Klasifikace (kategorizace, typologie) hodnot se většinou opírají o určitá obecná kritéria, která vyjadřují 
rozdílnost subjektivního přístupu k hodnotám, různá hlediska při posuzování jejich funkce nebo role, kterou 
zastávají v životě organizace a jednotlivce (Hartl, 2000). V této práci není uveden vyčerpávající přehled 
klasifikací podle veškerých kritérií, citovány jsou nejčastěji publikované klasifikace. 
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Ve společenskovědním kontextu jsou nejčastěji hodnoty nahlíženy v souvislosti s jedincem 

a v souvislosti s chováním sociálních skupin. V této souvislosti jsou hodnoty označovány 

podle jejich nositele jako:  

• hodnoty individuální, 

• hodnoty skupinové.   

 

Individuální i skupinové hodnoty bývají často klasifikovány podle dalších kritérií, a to 

např. podle jejich obsahu nebo funkce. 

 

6.3.1     Individuální hodnoty 

 

Individuální hodnoty (angl. individual values, personal values, něm. individuelle Werte) 

jsou hodnoty, jejichž nositelem je jedinec. V odborné literatuře jsou definovány jako 

„hodnoty uznávané jedincem v určitém sociálním kontextu“ (Enz, 1986, str. 25). 

 

Autoři, zabývající se výzkumem individuálních hodnot, se pokoušejí hledat typické 

hodnoty, vyskytující se u jedinců (Spranger, 1928, Connor, 1992, Elizur, Koslowsky, 

Sagie, 1996, Krieger, Hanson, 1999, u nás Slejška, 1994, Hernová, 2000, Rabušic, 2001, 

Řeháková, 2005 a další). Soubory hodnot, k nimž dospívají, jsou ovšem obvykle velmi 

rozsáhlé. Nejčastěji přitom zahrnují následující individuální hodnoty:  

• práce34 (Spranger, 1928, Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996, Meglino, Ravlin,1998, u nás 

Hernová, 2000, Mareš, 2001); 

• zdraví (Inglehart, 1990, u nás Hernová, 2000); 

• rodina (Spranger, 1928, Inglehart, 1990, Schwartz, Bardi, 2001,  u nás Hernová, 2000); 

• vzdělání (Inglehart, 1990, u nás Hernová, 2000); 

• majetek (Inglehart, 1990, Schwartz, Bardi, 2001,u nás Hernová, 2000); 

                                                           
34 Práce je individuální hodnotou,  která je velmi často zkoumána samostatně a dále i kategorizována. Mnozí 
autoři (Elizur, 1996, Bělohlávek, 1996, Groat, Stern, 2000, McCann, 2003 a další) se shodují v názoru, že 
tato hodnota je jednou z nejdůležitějších individuálních hodnot. V kontextu organizační kultury jsou 
individuální hodnoty související s prací označovány jako hodnoty pracovní (angl. work values, work related 
values, něm. Arbeitswerte) a jsou  definovány jako „důležitost, kterou jedinec přikládá určitým skutečnostem 
v pracovním kontextu“ (Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996, str. 503). K pracovním hodnotám patří např. dobrý 
plat, příjemní spolupracovníci, pracovní prostředí, zajímavost práce, jistota zaměstnání, možnost něčeho 
v práci dosáhnout, nepracovat pod tlakem, možnost být iniciativní, mít odpovědnost v práci, možnost 
pracovního postupu, dlouhá dovolená apod. (Mareš, 2001). Pracovní hodnoty determinují pracovní chování 
lidí v organizaci a mohou významně ovlivňovat jejich výkonnost (Elizur, Sagie, Koslowsky, 1996). 

 - 103 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

• náboženství (Inglehart, 1990, Schwartz, Bardi, 2001, Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996,  

u nás Hernová, 2000); 

• kultura, sport, politika (Inglehart, 1990, Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996); 

• štěstí (Rokeach, 1976, Schwartz, Bardi, 2001, u nás Řeháková, 2005); 

• přátelství (Spranger, 1928, u nás Mareš, 2001); 

• mateřský jazyk, národnost (u nás Hernová, 2000); 

• a další.  

 

Vzhledem k tomu, že soubory individuálních hodnot, k nimž autoři dospívají, jsou velmi 

obsáhlé, pokoušela se řada autorů hodnoty, které byly u jedinců identifikovány, 

klasifikovat.  

 

Nejčastějším klasifikačním kritériem u individuálních hodnot je jejich obsah. Klasifikaci 

individuálních hodnot podle obsahu provedl již v první polovině 20. století německý 

psycholog E. Spranger (1928, dle Bedrnová, Nový a kol., 2002), který rozlišuje následující 

kategorie hodnot:  

• teoretické hodnoty (např. získávání znalostí, odborný růst); 

• ekonomické hodnoty (např. peníze, práce); 

• estetické hodnoty (např. vzhled, harmonie);  

• sociální hodnoty (např. rodina, přátelství, pomoc);  

• politické hodnoty (např. moc, vliv, uznání);   

• náboženské hodnoty (např. dodržování morálních principů). 

 

Známou a obsáhlou klasifikaci hodnot podle jejich obsahu provedl v devadesátých letech 

minulého století S.H. Schwartz a jeho tým spolupracovníků (1992, 1994, 1995, 1997, dle 

Řeháková, 2005, Schwartz, Bardi, 2001), na jejichž výzkumy navázali i další autoři ve 

svých pozdějších pracích (např. Schultz, Gouveia, Cameron, Tankha, Schmuck, Franěk, 

2005, dle Řeháková, 2005). Na základě výsledků získaných empirickými výzkumy bylo 

postupně Schwartzem a jeho spolupracovníky (Schwartz, Bardi, 2001) identifikováno 

jedenáct základních typů individuálních hodnot, které byly označeny autory jako 

hodnotové orientace35: 

                                                           
35 Hodnotová orientace je chápána jako „soubor hodnot obsahující jedincem osvojené hodnoty a současně cíl, 
ke kterému ve svém hodnotovém zaměření směřuje“ (Schwartz, Bardi, 2001, str. 268). 
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• Sebeřízení (angl. self-direction). Tento typ hodnot se vyznačuje nezávislostí názorů, 

svobodou, kreativitou, zvídavostí a byl odvozen z potřeby jedince po jeho autonomii 

(patří sem např. hodnoty svoboda, kreativita, zvědavost, volba osobních cílů). 

• Stimulace (angl. stimulation). Hodnoty tohoto typu se vyznačují novostí a výzvami 

v životě. Tento typ je odvozen z předpokladu, že optimální stupeň stimulace vyžaduje 

různorodost podnětů (např. hodnoty odvaha, smělost, vzrušující život). 

• Hedonismus (angl. hedonism). Tento typ zahrnuje hodnoty jako požitkářství, radost  

a smyslové sebeuspokojení. Tento hodnotový typ je odvozen od uspokojení potřeby 

radosti a požitkářství. 

• Úspěch (angl achievement). Tato kategorie zahrnuje hodnoty jako osobní úspěch, který 

je posuzován podle platných sociálních standardů dané společnosti. Odpovídající 

výkonnost  je předpokladem pro přežití, navazování a udržování sociálních kontaktů 

(např. úspěch, způsobilost, ctižádostivost, vlivnost). 

• Moc (angl. power). Tento typ je charakteristický dosažením určitého sociálního statusu  

a prestiže. Moc klade důraz na dosahování a udržování dominantní pozice v sociálním 

systému, kterého je jedinec součástí (např. autorita, majetek, moc). 

• Bezpečí (angl. security). Tato kategorie obsahuje hodnoty, které jsou zaměřeny na 

bezpečí jedince a  jeho stabilitu, ale také jistotu sociálních vztahů (např. bezpečnost 

rodiny, národní bezpečnost, sociální pořádek, vzájemná podpora).  

• Konformita (angl. conformity). Hodnoty zařazené do této kategorie jsou typické 

sebekontrolou a disciplínou jedince při činnostech, u kterých je možnost, že jejich 

realizace by mohla rušit nebo ohrožovat ostatní členy konkrétní společnosti nebo 

porušovat sociální očekávání a její normy (do této kategorie patří hodnoty jako je 

zdvořilost, úcta, respekt ke starším). 

• Tradice (angl. tradition). Tato kategorie zahrnuje hodnoty týkající se zvyků a symbolů, 

které reprezentují sdílené zkušenosti určité společnosti. Tradičním způsobem chování je 

např. solidarita ve skupině, hodnoty vyjadřující jedinečnost dané skupiny. Jde např.  

o respekt, loajalitu, přijetí skupinových zvyků a ideálů. 

• Benevolence (angl. benevolence). Hodnoty patřící k tomuto typu jsou charakteristické 

tolerancí chování jedinců, se kterými je jedinec velmi často v kontaktu (např. 

shovívavost, laskavost, prospěšnost, loajalita, odpovědnost). 

• Univerzalizmus (angl. universalism). Tato kategorie zahrnuje hodnoty, které jsou 

spojeny s poznáním, porozuměním, tolerancí a ochranou lidí a přírody. Patří sem 
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hodnoty vyjadřující požadavek zajištění přežití např. rozvážnost, rovnoprávnost, 

sociální spravedlnost). 

 

Na základě výzkumných výsledků dospěli S.H. Schwartz a jeho spolupracovníci 

k přesvědčení, že mezi výše uvedenými kategoriemi hodnot existuje dynamický vztah. 

Pokud jsou hodnoty vnímány jako cíle, slouží k dosažení individuálních nebo skupinových 

zájmů a potřeb. Za základní funkci hodnot považuje tedy jejich funkci motivační. 

Identifikované hodnotové kategorie dále autoři rozdělují do dvou základních skupin –  

na individuální a skupinové, a to podle toho, zda primárně uspokojují potřeby jedince nebo 

skupiny. Mezi individuální hodnoty řadí moc, úspěch, hedonismus, stimulaci a sebeřízení. 

Za skupinové hodnoty považuje benevolenci, dodržování tradic a konformitu. Hodnoty 

universalismus a bezpečí chápe částečně jako individuální a částečně jako skupinové 

hodnoty. 

 

V zahraniční odborné literatuře patří k často citované také klasifikace M. P. Kriegera  

a  B. J. Hansena (1999), kteří roztřídili individuální hodnoty podle jejich obsahu  

na následující kategorie: 

• vlastní blaho (např. majetek, příjemný život, jídlo-pití); 

• seberealizace (např. sebevýchova, vzhled, úspěch); 

• rodina (např. rodinné zázemí, děti, domov); 

• zaměstnání (např. vzdělání, studium, povolání, práce); 

• sociální (např. sociální kontakt, láska, sociální úkoly); 

• zájmy (např. vědění, záliby, cestování); 

• požitky (např. chtít něco prožít, příroda, umění); 

• přesvědčení (např. náboženství, politika, reformy); 

• vitální potřeby (např. zdraví, sebezáchova). 

 

V našem prostředí se ve své výzkumné práci zabýval individuálními hodnotami např.  

D. Slejška (1990), který je roztřídil podle obsahu na: 

• hodnoty ega (např. žít pro sebe, podle vlastních představ); 

• hodnoty edukační (např. vzdělání, vědecké znalosti, kvalifikace); 

• hodnoty pracovní (např. špičkové profesionální výkony, zajímavá práce, 

společenský význam práce); 

 - 106 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

• hodnoty podnikatelské (např. podnikat, mít dost peněz); 

• hodnoty společensko-politické (např. veřejný vliv, svobodná společnost). 

 

Slejška (1990) roztřídil individuální hodnoty také podle jejich působení na chování jedince. 

Hodnoty rozdělil na: 

• aktivační, tj. takové hodnoty, které umožňují a stimulují rozvoj osobnosti a její  

tendence k emancipaci nebo ke společenské aktivitě; 

• dezaktivační, tj. takové, které uvedené tendence nemotivují. 

 

Dalším velmi častým hlediskem používaným při klasifikaci hodnot je jejich funkce. Jednou 

z nejčastěji citovaných klasifikací hodnot podle jejich funkce je klasifikace provedená  

M. Rokeachem. Ten na základě svých výzkumných výsledků rozlišil dvě základní 

kategorie hodnot, které označuje jako „dva základní hodnotové systémy jedince“ 

(Rokeach, 1968, 1973, dle Krieger a Hanson, 1999): 

• hodnoty instrumentální (angl. instrumental values), 

• hodnoty cílové (angl. terminal values). 

 

Do uvedených kategorií bylo Rokeachem zařazeno celkem 36 individuálních hodnot, 

z tohoto výčtu je polovina, tj. osmnáct hodnot označovaných jako cílové a stejný počet 

jako intrumentální hodnoty. Seznam cílových a instrumentálních hodnot je uveden 

v tabulce 3. 

 

Cílové hodnoty: Instrumentální hodnoty: 

• pohodlný život (prosperující život) 

• vzrušující život (aktivní život) 

• pocit, že bylo něčeho dosaženo (trvalý 

příspěvek) 

• svět v míru (bez válek nebo konfliktů) 

• rovnost (bratrství, stejné šance pro 

každého) 

• jistota pro rodinu (starat se o své 

milované) 

• svoboda (nezávislost, svoboda 

• ambice (píle, aspirace) 

• tolerance (otevřenost) 

• kompetence (schopnost, účinnost) 

• radost (veselost) 

• čistota (pořádkumilovnost, milý) 

• odvaha (stát za přesvědčením) 

• shovívavost (být připraven jiným 

promíjet) 

• pomoc (starat se o blaho druhých) 

• čestnost (upřímnost, pravdivost) 
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rozhodování) 

• štěstí (spokojenost) 

• vnitřní harmonie (soulad se sebou samým)

• zralá láska (duchovně-sexuální důvěrnost) 

• národní jistota (jistota před útoky) 

• příjemnost (příjemný, slastiplný život) 

• spasení (k věčnému životu) 

• sebeúcta (respekt k sobě samému) 

• společenské uznání (respekt, obdiv) 

• pravé přátelství (úzké kamarádství) 

• moudrost (hluboké porozumění životu) 

• fantazie (smělost, tvořivost) 

• nezávislost (soběstačnost, sebedůvěra) 

• intelekt (inteligence, reflexivnost) 

• logičnost (konzistentnost, racionalita) 

• láska (něžnost, oddanost) 

• poslušnost (vědomí povinnosti, respekt) 

• zdvořilost (dobré vychování) 

• odpovědnost (spolehlivost) 

• ovládání se (zdrženlivost, 

disciplinovanost) 

 

Tab. 3   Cílové a instrumentální hodnoty (zdroj: Rokeach, 1968, dle Nakonečný, 2005,  

              str. 142) 

 

Uvedené kategorie, k nimž dospěl Rokeach, se týkají způsobu, jakým hodnoty ovlivňují  

a usměrňují chování jedinců. Cílové hodnoty představují podle Rokeache cíl jednání, 

zatímco instrumentální hodnoty postupy jednání. Funkční vztah mezi instrumentálními  

a cílovými hodnotami je takový, že instrumentální hodnoty usnadňují dosahování cílových 

hodnot (Rokeach, 1976, dle Rabušic, 2001).  

 

Uvedená Rokeachova klasifikace byla využita v mnohých empirických výzkumech 

zabývajících se zkoumáním individuálních hodnot (např. Krieger a Hanson, 1999, u nás 

Bauerová, Klepáčová, Kopecká, 1999, Rabušic, 2001, Mareš, 2001 a další).  

 

Podle míry uznávání konkrétní individuální hodnoty v hodnotovém systému36 jedince 

rozdělily Bauerová, Klepáčová a Kopecká (1999) cílové hodnoty do dvou kategorií na: 

• dominantní hodnoty, tj. takové hodnoty, které zaujímají klíčové postavení 

v hodnotovém systému jedince (např. rodina, mezilidské vztahy, práce); 

                                                           
36 Hodnotový systém je definován jako „uspořádání hodnot do hierarchických struktur podle míry důležitosti 
pro jejich nositele“ (Hartl, 1993, str. 46). 
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• subdominantní hodnoty, tj. takové hodnoty, jejichž realizace pravděpodobně  podřízena 

a závislá na významu a realizaci hodnot dominantních (např. dobrá finanční situace, 

možnosti seberozvoje a sebezdokonalování). 

 

Podle obsahu rozlišily Bauerová, Klepáčová a Kopecká (1999) cílové hodnoty na tři 

následující skupiny: 

• kondicionální hodnoty, tj. takové hodnoty, které dotvářejí a ovlivňují zejména 

seberealizační cíle (např. rodina, děti, dobrá finanční situace apod.); 

• seberealizační hodnoty, tj. takové hodnoty, které vyjadřují aktivní nebo pasivní postoj 

jednotlivce k sobě samému, k rozvíjení vlastní osobnosti (např. zajímavá práce, záliby, 

sebezdokonalování, rozvoj kvalifikace, společenské uznání, pracovní kariéra, 

podnikání, náboženství). Tyto hodnoty se vztahují převážně ke zdokonalování vlastní 

osobnosti, týkají se obohacování lidského života, neopakovatelné existence každého 

člověka; 

• altruistické hodnoty, tj. takové hodnoty, které vyjadřují extravertnost člověka, jeho 

orientaci a směr jeho činnosti vzhledem ke společnosti (např. pomáhat jiným lidem, 

práce pro společnost, veřejná angažovanost). 

  

Výše citované klasifikace hodnot byly provedeny podle nejčastěji používaných kritérií, a to 

konkrétně podle jejich obsahu a funkce. Hodnoty však bývají klasifikovány i podle 

mnohem méně obvyklých kritérií. Příkladem může být klasifikace S. Kučerové (1996), 

která podle toho, jak jedinec vnímá okolní prostředí rozděluje hodnoty na:  

• hodnoty přírodní (např. zdraví, zdatnost, svěžest, uspokojení smyslů apod.),  

• hodnoty civilizační nebo-li sociální (např. vzájemnost, citová odezva, tendence 

uplatnit se, být uznáván, oceňován, mít úspěch apod.); 

• hodnoty duchovní (např. poznatky a vědomosti, normy a principy, ideje a ideály).  
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6.3.2   Skupinové hodnoty 

 

Každý jedinec se v průběhu svého života stává součástí určitých sociálních skupin37 

(národa, komunity, organizace apod.), z  nichž některé se vzájemně překrývají (např. 

rodina je součástí komunity, komunita je součástí národa apod.) (Šroněk, 2001). Členem 

některých skupin se člověk stává  automaticky, tj. nemůže si svobodně zvolit, zda k nim 

chce patřit či nikoliv, u jiných se může rozhodnout.  

 

Příslušnost člověka k určitým skupinám ovlivňuje jeho chování v průběhu celého života.  

Na jedince jako člena konkrétních sociálních skupin může Hofstedeho (1993) působit 

v této souvislosti šest základních rovin, které jsou charakteristické i svými specifickými 

hodnotami:  

• národní (odpovídá státní příslušnosti jednoho nebo více států, v nichž jedinec 

během svého života pobývá);  

• regionální, etnická, náboženská nebo jazyková (spojená s určitým etnikem, 

náboženstvím nebo jazykem skupiny, ke které jedinec náleží); 

• odpovídající pohlaví jedince; 

• generační (oddělující příslušníky různých věkových generací);  

• sociálně-třídní (souvisí  různými možnostmi vzdělání a profesního uplatnění podle 

příslušností k určité třídě či sociální vrstvě, k níž jedinec patří);  

• organizační nebo také firemní (týká se těch jedinců, kteří nejsou nezaměstnaní). 

 

Jednotlivé roviny nemusí a také velmi často nebývají ve shodě např. náboženské hodnoty, 

které jedinec považuje za důležité, mohou být v rozporu s generačními; generační hodnoty 

mohou být v konfliktu s praktikami organizace, ve které jedinec působí apod. (Lukášová, 

Nový a kol., 2004). 

 

Hodnoty, kterým je v určité skupině přikládán význam, determinují chování jejích členů. 

Tyto hodnoty jsou sdíleny a předávány novým členům skupiny jako „správné“ postupy  

 

 

                                                           
37 Sociální skupina je definována jako „skupina, v níž jsou vztahy mezi členy navzájem závislé – chování 
každého člena ovlivňuje chování každého jiného člena, přičemž členové mají společnou ideologii, tj. soubor 
názorů, hodnot a norem, které regulují jejich vzájemné vystupování “ (Hartl, 1993, str. 215).  
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řešení konkrétních situací, protože se v průběhu fungování skupiny osvědčily a jsou 

považovány za úspěšné (Schein, 1992). 

 

Jednou ze sociálních skupin, k nimž jedinec v průběhu života patří, je i organizace. 

V organizaci jsou také uznávány určité hodnoty, které jsou sdíleny pracovníky. Tyto 

hodnoty jsou součástí organizační kultury a jsou označovány jako hodnoty organizační 

(angl. organizational values, něm. unternehmensspezifische Werte). Organizační hodnoty 

velmi významně ovlivňují chování pracovníků v organizaci.  

 

x x x 

 

Pokusíme-li se systemizovat hodnoty a posoudit jejich vzájemné souvislosti, v nichž jsou 

nahlíženy v odborné literatuře, pak lze konstatovat, že hodnoty je možné členit podle 

několika hledisek. Podle nositele jsou nahlíženy jednak v souvislosti s jedincem – v tomto 

případě jsou označovány jako hodnoty individuální, a jednak v souvislosti s chováním 

sociálních celků – takové hodnoty jsou označovány jako hodnoty skupinové. Podle vlivu 

na chování jedince či sociální skupiny jsou členěny hodnoty individuální i skupinové  

na hodnoty instrumentální a cílové. Individuální hodnoty jsou děleny podle jejich obsahu,  

a to na hodnoty obecné (např. práce, rodina, přátelé a známí, politika apod.) a hodnoty  

se speciálním obsahem (např. hodnoty pracovní, manažerské apod.). 

 

Na základě uvedených poznatků týkající se hodnot je navržena jejich systematizace, která 

je znázorněna na obr. 19. 
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Obr. 19     Klasifikace hodnot podle nositele a obsahu. 
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•
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7    Hodnoty jako jádro organizační kultury 
 

 7.1    Pojem organizační hodnoty 

 

 

Organizační hodnoty jsou spolu se základními předpoklady, normami a artefakty  

za základní prvky organizační kultury. Mnohými autory jsou považovány za jádro 

organizační kultury (Deal, Kennedy, 1982, Hofstede, 1991, Bromann, Piwinger, 1992, 

Kotter, Heskett, 1992, Trompenaars, 1993, Hall, 1995, McCann, 2003, Dolan, Garcia, 

Auerbach, 2003, Dolan, Richley, 2006 a další).  

 

Nejčastěji jsou organizační hodnoty vymezovány jako: 

• „preference, které jsou podmíněny kulturou, jsou relativně trvalé, ale mohou být 

změněny“ (Martin, Siehl, 1983, str. 53). 

 

• „sociální lepidlo“ individuálních zájmů a zájmů organizace“ (Allen, 1985, str. 336);  

 

• „hodnotící základ, vztahující se k situacím, činům, objektům a lidem. Odrážejí reálné 

cíle a ideály a nástroje řešení životních problémů, preferované členy organizace.  

Ve větší či menší míře bývají artikulovány ve filozofii či misi firmy“ (Lundberg, 1985, 

dle Denison, 1990, str. 35). 

 

• „cíle organizace a determinanty jednání uznávané danou sociální skupinou určující, 

které jednání je vhodné a které jednání je méně vhodné či nevhodné“ (Enz, 1986, str. 

27);  

 

• „důležitými prostředky řízení podniku a komunikace s jeho okolním prostředím“ 

(Hauschildt, 1995, str. 299); 

 

• „prostředky ovlivňující vznik i následné přežití a působení organizace (Howard, 1998, 

str. 21). 
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• „vodítka optimálního chování pracovníků organizace, jejichž dodržování podporuje  

pocit sounáležitosti (něm. „Wir-Gefühl“)“ (Krause, 1998, str. 13). 

 

• „motor podnikové výkonnosti“ (Vandenberghe, Peiró, 1999). 

 

• „originálním produktem organizace utvářející její specifický hodnotový systém, který   

organizaci odlišuje od ostatních“ (Finegan, 2000). 

 

• „měřítka a rozhodovací kritéria, která představují síť pravidel, ze kterých jsou 

odvozeny kompetence a potenciál chování“ (Hagberg, Heifetz, 2000). 

 

Autory zabývajícími se organizační kulturou jsou hodnoty považovány za produkt určité 

organizace odlišující ji od jiných organizací a zajišťující tak její specifičnost. Mnohdy 

bývají definovány v misi organizace a pro jednotlivé pracovníky, ale i sociální skupiny  

mohou tak představovat preference, měřítka a kritéria, která jim usnadňují rozhodování  

a ovlivňují jejich chování i výkonnost, a tím i chování a výkonnost celé organizace.  

 

 

7.2   Klasifikace organizačních hodnot 

 

Autoři zabývající se výzkumem organizace a chováním jedinců v prostředí organizace 

hledají a zkoumají typické hodnoty, které v organizacích existují. K hodnotám, které jsou 

v organizacích nejčastěji uznávány, patří např. moc, elitářství, odměňování, hospodárnost, 

čestnost, týmová práce, respektování zákonů a pořádek, ctižádostivost, příležitost (Flowers, 

Hughes, 1992, dle Wallace, Hunt, Richards, 1999), zaměstnanci, zákazníci, participace, 

zisk, produkt, kreativita, inovace, strategické plánování, profesionalita, vysoká výkonnost, 

spolehlivost, bojovnost (Enz, 1986) a celá řada dalších.  

 

Kwon a jeho spolupracovníci (Kwon, Beatty, Lueg, 2000) provedli obsahovou analýzu 

firemních misí u 500 společností. Jejich cílem bylo identifikovat nejdůležitější organizační 

hodnoty. Zjistili, že v misích zkoumaných organizací se nejčastěji vyskytovalo sedmnáct 

následujících organizačních hodnot: 
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• týmová práce (angl. teamwork), 

• jistota (angl. stability),  

• efektivnost (angl. effeciency),  

• finanční orientace (angl. financial orientation),  

• inovace (angl. innovation),  

• orientace na kvalitu (angl. quality orientation),  

• soupeření v podávání lepších výkonů (angl. outperformance competition),  

• vnitropodnikové soupeření (angl. iternal competition),  

• komunikace (angl. communication),  

• orientace na zákazníka (angl. customer orientation),  

• profesionalita (angl. professionalism),  

• odpovědnost (angl. responsiveness),  

• pravidla (angl. rules),  

• partnerství (angl. partnership),  

• vstřícnost, ochota (angl. helpfulness),  

• orientace na pracovníky (angl. employee orientation),  

• samostatnost (angl. autonomy). 

 

Protože výzkumy organizační kultury bylo zjištěno, že existuje poměrně velké množství 

organizačních hodnot, pokoušeli se je autoři, stejně jako individuální hodnoty, klasifikovat.   

Prostřednictvím klasifikací se pokoušeli autoři nalézt typické složky hodnotových systémů 

sdílených v rámci organizace. Nejčastěji jsou autory uváděny následující kategorie 

organizačních hodnot: 

• poskytování vynikajících služeb zákazníkům (Burke, 1995); 

• respekt k ostatním pracovníkům (Burke, 1995, O´Reilly, 1991 dle Stackman, 2000); 

• spravedlnost a nezávislost (Burke, 1995); 

• týmová orientace (Chatman, 1989, Burke, 1995, Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998, 

O´Reilly, 1991 dle Stackman, 2000); 

• zodpovědnost k sobě i k firmě (Burke, 1995); 

• podpora organizace (Burke, 1995, Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998); 

• profesionalita (Burke, 1995); 

• hodnoty vztahující se k inovacím (Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998, O´Reilly, 

1991 dle Stackman, 2000); 
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• hodnoty týkající se stability (Chatman, 1989, Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998); 

• náročnost (O´Reilly, 1991 dle Stackman, 2000); 

• jistota zaměstnání (O´Reilly, 1991 dle Stackman, 2000); 

• zaměřenost na detaily (Chatman, 1989, Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998); 

• hodnoty zaměřené na dosahování výsledků (Quinn, Rohrbaugh dle Howard, 1998); 

• a další.  

 

Uvedené kategorie umožňují lépe identifikovat a pochopit obsah organizační kultury  

na úrovni organizačních hodnot.  

 

 

7.2.1 Klasifikace organizačních hodnot podle S.L. Dolana 

 

S.L. Dolan a jeho spolupracovníci (Dolan, Garcia, 2002, Dolan, Garcia, Auerbach, 2003, 

Dolan, Richley, 2006) rozdělili na základě výsledků získaných z řady na sebe navazujících 

výzkumů, ve kterých se zaměřovali na mapování organizační kultury, organizační hodnoty 

podle jejich obsahu do tří základních kategorií:   

1. Ekonomické a kontrolní hodnoty, tj. takové organizační hodnoty, které jsou důležité  

pro zajištění přežití a fungování organizace. Do této kategorie zařadili organizační 

hodnoty jako je výkonnost, disciplína, efektivita. Tyto organizační hodnoty podle nich 

usměrňují takové činnosti v organizaci jako je plánování, zajišťování kvality  

a kontrola. 

2. Etické hodnoty, tj. takové hodnoty, které jsou sdíleny jednotlivými členy organizace  

a usměrňují jejich chování v pracovních skupinách. Tyto hodnoty jsou pozorovatelné 

z projevů chování jednotlivých pracovníků vzhledem k ostatním členům organizace  

i k okolnímu prostředí. Etické hodnoty jsou autory spojovány s takovými hodnotami 

jako je čestnost, respekt a loajalita. Důležitou roli sehrávají také individuální etické 

hodnoty ovlivňující chování pracovníka vzhledem k jeho sebekontrole a seberozvoji. 

3. Citové a rozvojové hodnoty, tj. takové hodnoty, které jsou základem při utváření 

nových příležitostí. Patří sem hodnoty jako důvěra, kreativita, svoboda a radost z práce 

v organizaci, seberealizace, sebeprosazení, flexibilita. 
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7.2.2   Klasifikace organizačních hodnot podle D. Elizura  

 

D. Elizur (1984, dle Gontard, 2002) se ve svých výzkumných šetřeních zaměřil  

na zkoumání vlivu organizačních hodnot na chování pracovníků organizace. Cílem jeho 

výzkumu bylo identifikovat organizační hodnoty a zjistit v jaké míře jsou sdíleny 

jednotlivými pracovníky. Jedním z hlavních výstupů jeho výzkumu bylo provedení 

kategorizace hodnot, které rozdělil podle obsahu tří kategorií:  

• instrumentálně – materiální organizační hodnoty, 

• afektivně – sociální organizační hodnoty, 

• kognitivně - psychologické organizační hodnoty. 

 

Instrumentálně-materiální organizační hodnoty jsou takové organizační hodnoty, které 

souvisejí z pohledu pracovníka s konkrétním a praktickým užitkem. K takovým hodnotám 

patří např. jistota pracovního místa, pracovní podmínky v organizaci, mzda. 

Afektivně-sociální organizační hodnoty se týkají sociálních vztahů v organizaci. Jedná se  

o hodnoty jako je důvěra mezi kolegy, uznání od nadřízených, vzájemná úcta a respekt 

mezi spolupracovníky. 

Kognitivně-psychologické organizační hodnoty zahrnují tzv. intristické hodnoty, které 

přispívají k obohacení pracovního výkonu. Jedná se např. o odpovědnou, samostatnou či 

rozmanitou práci.  

 

Výše uvedené rozdělení organizační hodnot zobrazil Elizur (1984, dle Sourriseaux, 1994) 

pomocí „mapující věty“ (angl. „Mapping Sentence“), která je uvedena na obr. 20.  
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Pacovník  (x) z  organizace (y) 

 

 

 

 

v rámci 

konkrétních 

podmínek (z) 

 

hodnotí  
A: obsah 

A1: instrumentálně-materiální, 

A2: afektivně-sociální, 

A3: kognitivně-psychologický, 

 

Organizační 

hodnoty,  

 

 

kterou v závislosti  

na jeho 

 

B1: pracovním výkonu 

B2: roli v organizaci 

 

Může přijímat 

jako 

 

nedůležitou 

až 

velmi důležitou. 

 

Obr. 20   „Mapping Sentence“ podle D. Elizura (zdroj: Elizur, 1984, dle Sourisseaux, 

              1994, str. 37)  

 

Z poznatků získaných Elizurem (1984, 1996) vycházeli při výzkumech týkajících se 

organizačních hodnot i mnozí další autoři (např. Borg, Galinat, 1986, Sourriseaux, 1994, 

Elizur, Koslowsky, Sagie, 1996, Gontard, 2002), kteří se ve většině případů zaměřili  

na testování validity a reliability tohoto výzkumného nástroje. 

 

 
7.2.3   Klasifikace organizačních hodnot podle R. Barretta 

 

R. Barrett a jeho spolupracovníci (1998, dle Groat, Stern, 2000) se zaměřili ve svém 

výzkumném projektu na identifikaci a utřídění organizačních hodnot. Identifikované 

organizační hodnoty následně utřídili podle jejich zaměření vně nebo dovnitř organizace. 

Na základě provedené klasifikace vyvinuli sedmiúrovňový model organizačních hodnot,  

ve kterém seřadili identifikované kategorie organizačních hodnot od kategorií 

orientovaných na vnitřní po vnější prostředí. Tento sedmiúrovňový model organizačních 

hodnot je uveden na obr. 21.  
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Organizační hodnoty   Projevy chování 

jednota (angl.unity) 7 
chování zaměřené na dodržování etiky, 

lidských práv, spravedlnost 

začlenění do společnosti  

(angl. inclusion) 
6 

budování postavení organizace ve 

společnosti  

soudržnost  

(angl. internal cohesion) 
5 

budování důvěry, interní koheze  

se zaměřením jednotného působení 

organizace jako celku  

transformace  

(angl. transformation) 
4 

přechod od zájmů organizace  

k zájmům veřejným se zaměřením  

na sebezdokonalování  

sebeúcta (angl. self-esteem) 3 

budování vzájemného respektu mezi 

pracovníky, úspěšná a produktivní práce 

umožňující růst organizace  

sounáležitost (angl. belonging) 2 

základní komunikace mezi pracovníky, 

která je důležitá pro mezilidské pracovní 

vztahy v organizaci 

základní trvalé běžné každodenní 

činnosti umožňující fungování 

organizace (primární zaměření  

na finanční zdraví) 

1 přežití (angl. survival) 

 

Obr. 21   Model organizačních hodnot podle R. Barretta (zdroj: Groat, Stern, 2000,  

                   str. 457) 
 

Jak je patrno z obrázku 21, identifikovaným organizačním hodnotám jsou v modelu 

přiřazeny typické projevy chování pracovníků v organizaci,tj. v jejich pracovním prostředí. 

První tři úrovně, které byly označeny jako nižší úrovně, reprezentují takové organizační 

hodnoty, které odrážejí zvyšující se povědomí pracovníků o zájmech organizace, ve které 

působí. Organizační hodnoty umístěné do středu modelu reprezentují měnící se povědomí 

z vnitřního zaměření k odpovědnosti vně organizace. V uvedeném modelu je možné 

vypozorovat podobnost se známou Maslowovou hierarchií potřeb (Maslow, 1954, dle 

Bedrnová, Nový a kol., 2002).  
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R. Barrett a jeho spolupracovníci zjistili, že spokojenost pracovníků vzrůstá a zvyšuje se  

i jejich výkonnost, pokud jejich individuální hodnoty jsou podobné nebo ještě lépe zcela  

ve shodě s hodnotami organizačními.  
 

 
7.2.4   Klasifikace organizačních hodnot podle K. S. Camerona a R.E. Quinna 

 

K. S. Cameron a R. E. Quinn (1999) v rámci svého výzkumu identifikovali a utřídili 

organizační hodnoty a na základě této klasifikace organizačních hodnot vyvinuli nástroj 

pro diagnostiku organizační kultury, který nazvali Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI). Původním cílem autorů bylo zjistit jaká jsou hlavní kritéria 

efektivnosti organizace. Quinn a Rohrbaugh (1983, dle Cameron, Quinn, 1999) vycházeli 

z analýzy třicetidevíti indikátorů publikovaných jako sady pro měření efektivnosti 

organizace (Campbell, 1974, dle Cameron, Quinn, 1999). Indikátory efektivnosti tedy 

představují měřítka hodnocení výkonnosti organizace. Definují, co je nahlíženo jako dobré, 

správné a vhodné. Tyto indikátory byly statisticky zpracovány a identifikovány dvě hlavní 

dimenze. První dimenze zahrnuje kritéria efektivnosti zdůrazňující flexibilitu, volnost  

a dynamičnost na jedné straně kontinua a kritéria zdůrazňující stabilitu, pořádek a kontrolu 

na straně opačné. Některé organizace jsou tedy efektivní, pokud jsou přizpůsobivé  

a schopné rychlé změny reagující na aktuální podmínky okolního prostředí, jiné organizace 

jsou úspěšné, pokud jsou stabilní a jejich chování je předvídatelné. Uváděné kontinuum má 

rozsah od přizpůsobivosti a pružnosti na jednom konci až po organizační stálost a trvalost  

na konci druhém. Druhá dimenze rozlišuje kritéria efektivnosti kladoucí důraz na vnitřní 

orientaci, integraci a jednotnost od kritérií zaměřených na vnější orientaci, diferenciaci  

a soupeření. Některé organizace jsou tedy považovány za úspěšné, pokud se vyznačují 

harmonickými interními charakteristikami, jiné organizace jsou hodnoceny jako efektivní, 

pokud jsou zaměřeny na interakci a soutěžení s ostatními společnostmi v jejich oblasti 

působení. Dané kontinuum má rozpětí od organizační koheze a shody na jednom konci až 

po organizační nezávislost a separaci na konci opačném. 

 

Výše uvedené dimenze vytvářejí vzájemnou kombinací čtyři kvadranty, z nichž každý 

reprezentuje rozdílné indikátory organizační efektivnosti. Každý z kvadrantů se vyznačuje 

charakteristickými organizačními hodnotami, které jsou vzájemně protikladné, tzn., že si 
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vzájemně konkurují. Toto rozdělení označili autoři jako „model soupeřících hodnot“ (angl. 

Competing Values Framework). Tento model je uveden na obr. 22.  
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Obr. 22   Model soupeřících hodnot (zdroj: Cameron, Quinn, 1999, str. 32)  
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Kvadranty vzniklé kombinací uvedených dimenzí jsou diagonálně také vzájemně 

protikladné nebo-li vzájemně soupeřící. Např. levý horní kvadrant identifikuje hodnoty 

zdůrazňující interní prostředí organizace a určitou volnost, zatímco pravý dolní kvadrant 

obsahuje hodnoty zaměřené na vnější prostředí a kontrolu. Podobně i horní pravý kvadrant 

se vyznačuje hodnotami zdůrazňujícími externí zaměření a přizpůsobivost organizace, 

zatímco v dolním levém kvadrantu jsou hodnoty orientované dovnitř organizace a na 

kontrolu. 

Každý kvadrant reprezentuje specifické základní předpoklady, orientace a hodnoty,  

tj. určitý typ organizační kultury vyznačující se pro ni charakteristickými typy vůdců, 

kritérii efektivnosti a praktikovanou teorií managementu.    

 

 
7.2.5   Klasifikace organizačních hodnot podle D. McCanna 

 

D. McCann a jeho spolupracovníci (2003) vyvinuli v rámci rozsáhlého empirického 

výzkumu model organizačních hodnot, která podle autorského týmu může pomoci 

organizacím zefektivnit fungování organizace, a to především prostřednictvím 

kontinuálního vylepšování pracovního prostředí organizace. 

V průběhu vývoje modelu organizačních hodnot se autorský tým zaměřil na hodnoty, 

v nichž je primárně obsažen cílový nebo motivační aspekt. Pracovníci vybrali celkem 64 

hodnot, které splňovaly uvedená kritéria a v průběhu rozhovorů s pracovníky vybraných 

podniků zjišťovali, se kterými se setkávají při plnění každodenních pracovních povinností. 

Úkolem dotazovaných pracovníků bylo podle jejich osobní zkušenosti ohodnotit intenzitu 

výskytu předkládaných aktivit a situací v jejich organizaci.  

Identifikované organizační hodnoty byly podle jejich obsahu roztříděny do osmi shluků, 

které jsou v modelu organizačních hodnot zobrazeny jako „okna“ (obr. 23).   
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Obr. 23   Model organizačních hodnot dle D. McCanna (zdroj: McCanne, 2003, str. 65) 

 

Autor popsal vytvořený model organizačních hodnot pomocí čtyř světových stran. Severní 

část představují hodnoty asociované s omezeními ze strany organizace vůči jejím 

pracovníkům. Organizační omezení představují sadu předpokladů zajišťujících fungování 

tj. především přežití a další rozvoj skupiny. Jde zejména o kontrolu chování a potlačení 

takového chování, které by mohlo vést k ohrožení ostatních členů organizace.    

V jižní části modelu jsou umístěny hodnoty spojované s určitou mírou volnosti 

poskytované pracovníkům. Tato svoboda poskytovaná ze strany organizace představuje 

hlavně nezávislost pracovníků v myšlení i chování, přičemž chování není regulováno ani 

omezováno a pracovníkům je ponechávána volnost v rozhodování bez jakéhokoli tlaku 

vyvíjeného ze strany organizace. 

 

Osy modelu jsou tvořeny dvěmi základními dimenzemi, které jsou autory označovány také 

jako východo-západní a severo-jižní osa: individualismus versus kolektivismus a omezení 

versus nezasahování ze strany organizace. Na východo-západní ose jsou uvedeny typy 
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organizačních hodnot orientovaných na jedince a na skupinu. Organizační hodnoty 

orientované na jedince demonstrují dominanci individuálních cílů nad cíli skupiny  

a podporují rozvoj pracovníka jako jedince a jeho diferenciaci v rámci organizace. 

Organizace, v nichž jsou preferovány hodnoty spíše individualistické, upřednostňují 

pracovníky, kteří vynakládají úsilí k tomu, aby byli vnímáni jako schopní, inteligentní  

a vysoce kompetentní. V těchto organizacích panuje přesvědčení, že soběstačnost a výše 

odměny jsou odvíjeny od dosažené míry úspěšnosti. Chování pracovníků v organizacích 

silně orientovaných individualisticky závisí také na prostředí, ve kterém se pohybují. 

Pracovníci, kteří věří, že omezení ze strany organizace (což mohou být pravidla, předpisy, 

nařízení, směrnice a dané způsoby výkonu práce) jsou nutná pro efektivní výkon, budou 

uznávat jako správné hodnoty především ty, které jsou spojeny s autoritativností 

organizace; zatímco ti, kteří upřednostňují volnost v chování, budou preferovat organizační 

hodnoty spojené s nezávislostí na organizaci.  

 

V západní části modelu jsou organizační hodnoty orientované na skupinu. Jde o hodnoty 

zdůrazňující nadřazenost kolektivních hodnot nad hodnotami individuálními. 

V organizacích, kde jsou preferovány kolektivní hodnoty, je upřednostňována harmonie, 

snaha v rámci kolektivu podporovat i slabší jedince a spolupráce s loajálními pracovníky. 

Stěžejními hodnotami jsou pravda, čestnost a spravedlnost. Za důležité je považováno 

upevňování skupinového názoru a dosahování společných cílů organizace než 

individuálního prospěchu. Chování pracovníků v organizacích orientovaných kolektivně 

závisí i na prostředí. Tam, kde je důležité dodržovat určitá opatření ze strany organizace, je 

preferováno přizpůsobení chování ostatním pracovníkům organizace, naopak  

v organizacích, kde je dávána přednost nezasahování do chování pracovníků na organizaci, 

je uznávána spíše hodnota rovnosti všech pracovníků v rámci organizace. 

 
x x x  

 

V rámci výzkumů týkajících se organizační kultury byly identifikovány organizační 

hodnoty, které se mnozí z autorů pokoušeli klasifikovat. Prováděné klasifikace 

organizačních hodnot byly v mnohých případech znázorňovány pomocí tzv. modelů. 

V těchto případech se však nejednalo o klasický způsob využití modelu ke zjednodušení 

složitého jevu, autoři využívali spíše pouze tohoto označení pro přehledné uspořádání 
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provedené klasifikace hodnot. Avšak určitou paralelu s pojetím modelu je zde možné 

vypozorovat. Autoři nejenže uspořádali a kategorizovali identifikované organizační 

hodnoty, ale pokusili se v některých modelech zachytit i jejich vzájemné souvislosti. 

 

 

7.3  Funkce organizačních hodnot 

 

Organizační hodnoty působí na chování pracovníků v organizaci prostřednictvím svých  

funkcí. Za základní funkce usměrňující chování příslušníků organizace jsou autory 

zabývajícími se výzkumem organizačních hodnot považovány zejména:  

• funkce identifikační (Enz, 1987, Krause, 1998, Finegan, 2000); 

• funkce integrační (Allen, 1985, Armstrong, 1990, dle Krause, 1998, Brown, 2001, 

Sackmann, 2002); 

• funkce hodnotící (Denison, 1990, Lund, 2003); 

• funkce orientační (Krause, 1998, Sackmann, 2002, Schmidt, 2005); 

• funkce diferencující (Hausladen, 2001, Finegan, 2000); 

• funkce motivační (Elizur, 1984, Enz, 1986, Schwartz, 2001, Gontard, 2002, Dolan, 

Richley, 2006). 

 

Výše uvedené funkce organizačních hodnot jsou vzájemně provázány. Za jednu 

z nejdůležitějších funkcí organizačních hodnot v rámci organizace je považována jejich 

funkce identifikační38. Prostřednictvím organizačních hodnot se členové organizace 

identifikují s ostatními pracovníky, ale také s organizací samotnou. Důležitá je také míra 

ztotožnění, která může dosahovat různých stupňů intenzity. Podle Powera (1983, dle 

Krause, 1998) je identifikace jedince s organizací podle její dosažené míry označována 

jako:  

• přirozená identifikace, 

• „vyvolaná“ identifikace, 

• „kalkulovaná“ identifikace. 

 

                                                           
38 Identifikací se rozumí ztotožnění s někým, resp. srovnání se vzorem, přijetí určitého vzoru. Identifikací 
přebírá jedinec bez výhrad hodnoty své skupiny, a každý užší sociální vztah  vyvíjí v jeho chování kontrolní 
funkci, neboť mu poskytuje zpětné vazby (Nakonečný, 1999, str. 65). 
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Pokud má jedinec možnost zvolit si organizaci, v níž chce pracovat, má tendenci vybírat si 

ji na základě podobnosti mezi jeho individuálními hodnotami a hodnotami sdílenými  

v organizaci. V tomto případě je možné označit identifikaci jako přirozenou, při níž jsou  

podle Powera (1983, dle Krause, 1998) individuální hodnoty jedince v souladu 

s organizačními hodnotami. Může  ale nastat situace, kdy individuální hodnoty pracovníka 

jsou rozdílné od hodnot organizačních. Velmi často se tak stává v případě, kdy si 

pracovník nemůže organizaci sám dopředu vybrat podle svých představ. Po příchodu  

do organizace a při následné adaptaci záleží na pracovníkovi, zda se s organizačními 

hodnotami ztotožní či nikoliv. V případě řízeného adaptačního procesu je pracovníkovi 

postupně vštěpován hodnotový systém organizace. Power (1983, dle Krause 1998) označil 

takový způsob identifikace za „vyvolaný“. Nedojde-li ke ztotožnění individuálních hodnot 

s hodnotami organizačními a pracovník se přizpůsobí, je-li to nutné, pouze „navenek“, jde 

podle autora o identifikaci „kalkulovanou“. To znamená, že pracovník sice jedná podle 

očekávání členů organizace, ale s hodnotami, které jsou v organizaci uznávány, se 

neztotožňuje.   

 

Většina manažerů usiluje o co možná největší míru ztotožnění jedince s organizačními 

hodnotami, které podporují dosahování vytyčených cílů organizace. Vzájemný soulad 

individuálních hodnot pracovníka a hodnot sdílených v organizaci je předpokladem pro její 

úspěšné fungování.    

 

S identifikační funkcí organizačních hodnot velmi úzce souvisí jejich funkce integrační. 

Rychlou integrací se stávající organizační kulturou dochází k eliminaci nebezpečí, že 

hlavně noví pracovníci přicházející z vnějšího prostředí organizace budou vycházet  

ze svých dosavadních zkušeností a budou využívat jiných vzorců a pravidel chování než 

jaká jsou zavedena v organizaci, čímž by mohlo dojít ke ztrátě specifičnosti organizační 

kultury a tím také potenciální konkurenční výhody. Organizační hodnoty jsou vnímány 

v této souvislosti také jako integrátory neformální a formální organizační struktury.  

 

Organizační hodnoty působí i jako hlavní orientační vodítka, a to zejména na základě 

jejich poměrně stálého, konzervativního charakteru, který se projevuje hlubokým 

zakořeněním nejenom v osobnostech pracovníků, ale také vyšších sociálních celků, jakými 

organizace jsou.  
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Za jednu z hlavních funkcí organizačních hodnot je považována jejich funkce motivační.  

Pro mnohé jedince představují mnohdy nevědomé motivátory. Každý pracovník 

v organizaci si více či méně uvědomuje vzájemný vztah – soulad nebo nesoulad – mezi 

jeho individuálními hodnotami a hodnotami organizačními. Pokud  existuje vzájemná 

shoda mezi hodnotami uznávanými jedincem a sdílenými v organizaci, stávají se 

organizační hodnoty zcela vědomými motivátory.  

 

 

7.4 Typologie organizační kultury zkonstruované prostřednictvím 

organizačních hodnot  

 

Každá organizace má jako celek svou zcela specifickou, s jinými organizacemi 

nezaměnitelnou organizační kulturu, přesto je možné nalézt určité shodné znaky a kritéria, 

která jsou společná určitým typům a podle kterých lze organizační kulturu kategorizovat. 

 

Typologie39 jsou velmi často konstruovány z důvodu dalšího utřídění a zpřehlednění 

získaných poznatků v dané oblasti. Hlavní význam konstruovaných typologií je následující 

(Lukášová, Nový a kol., 2004): 

• teoretický: typologie mapují typické obsahy organizační kultury (které se mohou 

s vývojem podnikatelského, tržního či technologického prostředí měnit) a prohlubují 

tak vědecké poznání v dané oblasti; 

• praktický: umožňují manažerům v praxi porovnávat obsah kultury jejich organizace 

s typickými případy, které v realitě existují (a tím ji lépe poznávat a rozumět jí), 

představují teoretický základ pro vývoj diagnostických nástrojů, použitelných 

v poradenské činnosti.  

 

Doposud publikované typologie mapují specifické organizační kultury z různých hledisek.  

Do následujícího výčtu typologií organizační kultury jsou zařazeny ty, které byly 

vytvořeny na základě výzkumu organizačních hodnot.  

 

 

                                                           
39 Typologie je vědeckou metodou, která je založená na rozčlenění soustavy objektů a jejich seskupování 
pomocí zobecněného typu (Petráčková a kol., 1995). 
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7.4.1   Typologie B. Kabanoffa a J. Dalyho 
 

B. Kabanoff a J. Daly (2002) se ve svých výzkumech zabývali identifikací organizačních 

hodnot ve vybraných firmách. K mapování organizačních hodnot použili metodu obsahové 

analýzy dokumentů. Hlavním cílem bylo zjistit rozdílné preference mezi vybranými 

organizacemi. Hodnotové preference byly identifikovány na základě frekvencí výskytu 

organizačních hodnot v analyzovaných dokumentech společností za delší časová období. 

Výstupem výzkumu bylo sestavení hodnotového profilu zkoumaných organizací podle 

zjištěných hodnotových preferencí a konstrukce typologie podle identifikovaných 

hodnotových profilů organizací.  

Na základě získaných výzkumných výsledků identifikovali B. Kabanoff a J.Daly (2002) 

dvě základní dimenze, jejichž kombinací vznikly čtyři kvadranty se čtyřmi typy 

organizačních kultur. První dimenze byla označena jako nerovnoměrné dělení moci versus 

rovnoměrné dělení moci, druhá jako egalitářský versus nestranný přístup. 

Dvoudimenzionální model je uveden na obr. 24.  
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+ označuje ty hodnoty, které  jsou uznávány v dané organizaci s velkou frekvencí 

- označuje takové hodnoty, které se vyskytují zřídka  

 

Obr.24    Typologie organizační kultury podle D. Kabanoffa a J.Dalyho   

              (zdroj: Kabanoff, Daly, 2002, str. 92)  

 

Na obr. 24 jsou uvedeny čtyři typy organizační kultury a jim relevantní organizační 

hodnoty, které jsou v organizacích daného typu nejvíce uznávány. 

 

egalitářský 
přístup  

nerovnoměrné  
dělení  moci 

rovnoměrné 
dělení moci 

MERITOKRATICKÁ 
ORGANIZAČNÍ KULTURA 

ELITNÍ ORGANIZAČNÍ 
KULTURA 

+    -  +  - 
týmová práce  autorita autorita  týmová práce 
participace   výkonnost participace 
věrnost   věrnost 
výkonnost   podpora 
podílení se na rozhodování  

KOLEGIÁLNÍ  
ORGANIZAČNÍ KULTURA VŮDCOVSKÁ 

ORGANIZAČNÍ 
KULTURA 

+    -  
týmová práce  autorita 
participace            výkonnost +        -  
věrnost    autorita      participace 
spolurozhodování  věrnost        dodržování 

podpora       pravidel důraz na pravidla 
podpora 
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Elitní organizační kultura reprezentuje poměrně nevyvážený typ organizační kultury, 

který zdůrazňuje nerovnost mocenských vztahů (vysoce uznávány jsou v tomto typu 

kultury např. hodnoty jako je autorita, výkon a odměňování), naopak malý důraz je kladen 

na egalitářské hodnoty jako je např. participace a snižován je také význam kohezních 

hodnot, kterými jsou podle autorů např. afiliace, týmová práce, odpovědnost, řízení.  

 

Vůdcovská organizační kultura představuje smíšený typ, který se projevuje nerovností 

mocenských vztahů (důraz je kladen na autoritativní styl řízení) a sadou kohezních hodnot 

jako jsou týmová práce, loajalita, oddanost či podpora. Za nevýznamné jsou v tomto typu 

organizační kultury považovány hodnoty, které jsou podle autorů neslučitelné s nerovnými 

mocenskými vztahy (např. participace).   

 

Charakteristickými prvky meritokratického typy organizační kultury je efektivita a rovný 

přístup. U tohoto typu organizační kultury jsou uznávány hodnoty týmová práce, 

participace, věrnost ve spojení s výkonností. Za nevýznamný je považován autoritativní 

přístup.  

 

Kolegiální typ organizační kultury se vyznačuje rovnoměrným rozdělením moci 

v organizaci a egalitářským přístupem k pracovníkům. V organizacích tohoto typu je 

kladen důraz na týmovou práci, participaci, loajalitu a podílení se na rozhodování,  

za důležité je však také považováno dodržování stanovených pravidel chování.  

 

 

7.4.2   Typologie K.S. Camerona a R.E.Quinna  

 

V osmdesátých letech minulého století vyvinuli a publikovali Quinn a Rohrbaugh (1999) 

model, který označili jako „model soupeřících hodnot“ (angl. Competing Values Model). 

Tento model byl v dalších letech dále rozpracováván (např. Cameron, Quinn, 1999)  

a využíván jako nástroj identifikace obsahu organizační kultury v mnoha výzkumných 

projektech (např. Thierry, Koopman, de Gilder, 1998, van Muijen, de Witte, 1999, Martin, 

Simons, 2000).  
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Quinn a jeho spolupracovníci (1999) identifikovali dvě základní dimenze, z nichž první 

označili jako flexibilita a volnost versus stabilita a kontrola a druhou dimenzi jako interní 

zaměření a integraci versus externí zaměření a diferenciaci. Kombinací uvedených dvou 

dimenzí vymezili autoři čtyři typy organizační kultury (obr. 25). 
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externí 
zaměření  

a  
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a  
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Obr. 25   Typologie organizační kultury podle K.S. Camerona a R.E. Quinna  

              (zdroj: Cameron, Quinn, 1999, str. 41) 
 

Klanová kultura (angl. clan culture) je charakteristická zaměřením na podporu vnitřního 

prostředí organizace, zaměstnance, dále také flexibilitou a orientací na zákazníky. Styl 

vedení, který byl identifikován jako účinný v tomto typu kultury, se vyznačuje podporou, 

poskytováním rad až „rodičovskou pomocí“ ze strany managementu. Manažeři posuzují 

efektivitu organizace podle míry soudržnosti pracovníků, vysoké morálky a zaměření  

na rozvoj zaměstnanců v organizaci. Manažerskými předpoklady jsou participace  

a zapojení do společného rozvoje společnosti. Jedná se o organizace, které jsou typické 

příjemným pracovním prostředím, kde se jednotliví pracovníci vzájemně dobře znají  
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a společnost vnímají jako svoji „velkou rodinu“. Manažeři jsou považováni za rádce  

a pomocníky, někdy jsou dokonce vnímáni jako „rodiče“. Klíčovými sdílenými hodnotami 

jsou v tomto typu organizační kultury loajalita a tradice. V organizaci je kladen důraz na 

dlouhodobý rozvoj pracovníků, týmovou práci, participaci a konsensus. Úspěch je 

spojován s pozitivním přístupem k zákazníkům.     

 

Adhockratická kultura (angl. adhocracy culture) se vyznačuje vysokou mírou orientace  

na vnější prostředí, flexibility a individuality jednotlivých členů organizace, dynamickým  

a kreativním pracovním prostředím, kde pracovníci často „nasazují svůj krk“ nebo „nesou 

svou kůži na trh“. Manažeři jsou vnímáni jako inovátoři a ti, kteří riskují. Důraz je kladen  

na dlouhodobě udržitelný růst a získávání nových zdrojů. Úspěch je spatřován 

v dosahování jedinečnosti, vývoji nových produktů a služeb. Za důležité je považováno být 

nejlepším, být v „první linii“ v oblasti působení. Organizace tohoto typu podporují 

individuální iniciativu a svobodu.       
 

V hierarchické kultuře (angl. hierarchy culture) je charakteristickým typem vůdce 

koordinátor, kontrolor a organizátor. Kritérii efektivnosti jsou výkonnost, přesnost  

a bezproblémové fungování organizace. Hierarchická kultura je typická velmi 

formalizovaným a strukturovaným pracovním prostředím. Předepsané postupy přesně 

určují, jak mají pracovníci provádět pracovní úkony. Manažeři jsou hrdí na své organizační  

a koordinační schopnosti. Dlouhodobě sdílenými hodnotami jsou zaměření na stabilitu  

a výkonnost zajišťovaná bezproblémovým chodem organizace. Úspěch je spojován 

s přesným plánováním a nízkými náklady. Řízení lidských zdrojů je soustředěno  

na zajištění zaměstnání a předvídatelnost.  

 

V tržní kultuře (angl. market culture) jsou typickými vůdci „tvrďák“, konkurent  

a výkonný vůdce. Efektivnost organizace je hodnocena podle tržního podílu, dosahování 

cílů a porážkou konkurence. Předpokladem dobrého řízení firmy je přesvědčení, že 

konkurence podporuje produktivitu. Tržní kultura je charakteristická svojí orientací  

na výsledky. Pracovníci jsou cílevědomí a vzájemně spolu soupeří. Manažeři jsou velmi 

houževnatí a nároční. Důraz je kladen na vedoucí postavení na trhu, pověst organizace  

a dlouhodobé dosahování měřitelných cílů. Úspěch je vnímán v souvislosti s podílem  

na trhu a penetrací.    
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K. S. Cameron a R.E. Quinn (1999) uvádějí, že tyto klíčové hodnoty „reprezentují opačné 

nebo vzájemně si konkurující předpoklady“. Každé kontinuum zdůrazňuje klíčovou 

hodnotu, která je opakem hodnoty nacházející se na protilehlém konci tohoto pomyslného 

kontinua.  

 
 

7.4.3   Typologie podle H. Klagese  

 

H. Klages (1984, von Rosenstiel, 1992, Sackmann, 2002) provedl se svými 

spolupracovníky výzkum, jehož cílem bylo zmapovat a kategorizovat organizační hodnoty 

ve zkoumaných organizacích. Data získaná v rámci výzkumu podrobili autoři faktorové 

analýze a identifikací obecnějších kategorií organizačních hodnot dospěli  

ke dvoudimenzionálnímu modelu organizační kultury. Základem tohoto modelu, jak 

naznačuje i jeho název, jsou dvě základní dimenze: sebekontrola versus seberealizace  

a zaměření na jedince versus zaměření na organizaci. Kombinací uvedených dimenzí 

vznikly čtyři kvadranty, do kterých byly zařazeny odpovídající organizační hodnoty. Tento 

dvoudimenzionální model organizační kultury je uveden na obr. 26. 
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Obr. 26   Typologie organizační kultury podle H. Klagese (zdroj: Klages, 1984, dle von  

              Rosenstiel, 1992, str. 38)  

 

Mezi identifikovanými kategoriemi organizačních hodnot odhalili autoři vzájemné 

souvislosti, které znázornili pomocí výše uvedeného dvoudimenzionálního modelu 

organizačních hodnot. Na základě identifikovaných hodnotových charakteristik označili 

autoři i odpovídající typy organizační kultury jako tradiční, konstruktivně- kritický, 

rezignující a nekonformní typ.  

 

Tradiční typ označený také jako pořádkumilovný a konvenční se vyznačuje především 

tím, že v těchto organizacích je kladen důraz na dodržování tradičního hodnotového 
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systému, upřednostňována jsou jasná organizační pravidla, jistota a bezpečí, panuje zde 

vysoké povědomí povinnosti ze strany pracovníků.  

 

Další  typ byl označen jako konstruktivně – kritický. Pro tento typ organizační kultury  je 

příznačná vysoká míra potřeby seberealizace, pracovního nasazení, angažovanosti, 

přebírání odpovědnosti.  

 

Třetí typ je charakteristický pasivním přístupem pracovníků k výkonu pracovních 

povinností, dodržování organizačních pravidel, nikoli ale z vlastního přesvědčení, ale ze 

snahy předejít možným nepříjemnostem. Tento typ nese označení rezignující nebo-li také 

neperspektivní. 

 

Čtvrtý typ nesoucí název idealistický nebo také nekonformní je příznačný vysokou 

potřebou pracovníků seberealizovat se, být samostatný, dále je typické silné nasazení při 

dosahování vytyčených cílů, se kterými se identifikují, organizační pravidla jsou 

akceptovány jako prostředky usnadňující dosažení cílů.    

 

x x x 

 

Autoři výše uvedených typologií se pokusili zmapovat, uspořádat, a tím zpřehlednit  

a alespoň částečně zjednodušit tak složitý a komplexní sociální jev, jakým organizační 

kultura bezesporu je. Konstruované typologie by měly usnadnit především vědcům, ale  

i odborníkům z praxe a především manažerům poznávání a pochopení organizační kultury, 

pomoci při její deskripci a specifikaci obsahu, identifikaci podobností i případných rozdílů 

mezi organizacemi působícími ve stejné oblasti podnikání. U uvedených typologií je 

možné pozorovat určité společné znaky v obsahu jednotlivých identifikovaných typů 

organizační kultury. Např. elitní organizační kultura (Kabanoff, Daly) je stejně jako tržní 

organizační kultura (Cameron, Quinn) a nekonformní organizační kultura (Klages)  

orientována na výkonnost, samostatnost a vysoké nasazení pracovníků při dosahování cílů. 

Týmová práce, loajalita a participace jsou hodnoty, které jsou uznávány především 

v meritokratické organizační kultuře (Kabanoff, Daly), klanové organizační kultuře 

(Cameron, Quinn) a konstruktivně-kritické organizační kultuře (Klages). Autorita, jasná 

organizační pravidla a stabilita jsou zdůrazňovány ve vůdcovské organizační kultuře 

(Kabanoff, Daly), tradiční organizační kultuře (Klages, 1996) a hierarchické organizační 
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kultuře (Cameron, Quinn). Kreativním pracovním prostředím, vysokou mírou 

spolurozhodování a flexibilita jsou charakteristickými hodnotami, které jsou sdíleny  

v  kolegiální organizační kultuře (Kabanoff, Daly), adhocratické organizační kultuře 

(Cameron, Quinn) a nekonformní organizační kultuře (Klages).  
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8 Utváření a změna organizační kultury prostřednictvím 

          organizačních hodnot 
 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, je možné pro utváření i změnu organizační kultury 

využít jejích strukturálních prvků. Velmi vhodným nástrojem se jeví být organizační 

hodnoty, které jsou považovány za jádro organizační kultury a mnohými výzkumy (např. 

Enz, 1986, Cameron, Quinn, 1999, Sackmann, 2002, Dolan, Richley, 2006 a další) bylo 

prokázáno jejich působení na chování pracovníků v organizaci. Organizační hodnoty je 

možné využít zejména k cílenému utváření organizační kultury a jejich prostřednictvím 

pozitivně ovlivňovat projevy chování pracovníků, které by měly podporovat především 

zvolenou podnikovou strategii, a tím také kontinuální rozvoj organizační kultury.  

 

Při volbě organizačních hodnot jako prostředku pro utváření nebo změnu organizační 

kultury je potřeba dbát na to, aby splňovaly následující požadavky (Martin, Simons, 2000): 

• musí být kompatibilní s organizační strategií; 

• musí korespondovat s uznávanými hodnotami okolního sociálně-kulturního systému,  

ve kterém organizace působí (např. proto, aby nedocházelo k permanentnímu konfliktu 

mezi organizací, pracovníky a okolním prostředím); 

• musí být latentní nebo být alespoň latentně prožívány (např. proto, aby jejich 

prostřednictvím mohla být v rámci vědomého procesu organizační kultura utvářena). 

 

Splňují-li organizační hodnoty výše uvedená kritéria, je možné je považovat za vhodný 

nástroj k utváření či změně organizační kultury. Východiskem utváření a změny 

organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot je provedení diagnózy obsahu 

organizační kultury na této úrovni analýzy.  
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8.1   Diagnostika organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot 

 

Diagnóza organizační kultury na úrovni organizačních hodnot je velmi účinným 

prostředkem poznání jejího stávajícího obsahu40.  

 

Organizační hodnoty jsou výzkumníky velmi často voleny za výchozí úroveň analýzy 

(Enz, 1986, Bromann, Piwinger, 1992, Krieger, Hanson, 1999, Dolan, Garcia, Auerbach, 

2003, Burke, 1995, Dolan, Richley, 2006 a další) zejména proto, že se vyznačují stabilitou, 

dlouhopřetrvávající neměnností a silným vlivem na chování a preference pracovníků.  

 

Organizační hodnoty jsou velmi vhodným prostředkem pro popis obsahu organizační 

kultury také proto, že jsou lépe postižitelné než základní předpoklady a zároveň lépe 

vystihují zkoumanou realitu než artefakty.  

 

Na základě stálého a konzervativního charakteru organizačních hodnot je možné 

předpokládat, že jsou zakořeněny v osobnostech pracovníků a jejich prostřednictvím také  

v organizaci. Je možné tedy předpokládat, že identifikací klíčových organizačních hodnot 

v průběhu analýzy, budou identifikovány typické charakteristiky organizační kultury. 

 
 

8.1.1   Realizace analýzy organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot  

 

Hlavním cílem analýzy organizační kultury na úrovni hodnot je identifikace klíčových 

organizačních hodnot a míra jejich shody s žádoucími organizačními hodnotami. Žádoucí 

organizační hodnoty jsou takové organizační hodnoty, které jsou v souladu se stanovenou 

strategií a současně jsou také kompatibilní s probíhajícími změnami prostředí, ve kterém 

organizace působí. 

 

                                                           
40 V rámci vědeckých výzkumů organizační kultury je vedle identifikace jejího obsahu prostřednictvím 
hodnot, velmi často také zkoumán vztah organizačních hodnot k jiným proměnným např. k výkonnosti 
organizace (Deal, Kennedy, 1982, Denison, 1990, Gordon, 1991), efektivnímu stylu řízení (Cameron, Quinn, 
1999, Dolan, Garcia, 2002, Dolan, Richley, 2006), technologiím (Zammuto, O'Connor, 1992), organizační 
struktuře a strategii (Hall, 1995), vývojovým fázím organizace (Sackmann, 2002), etice (Sinclair, Collins, 
1993), individuálnímu výkonu pracovníků (Sourisseaux, 1994, Schwartz, Bardi, 2001, McCann, 2003)  
a další. 
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Při diagnostice organizační kultury prováděné prostřednictvím organizačních hodnot  

a následné interpretaci získaných dat je nutné zjistit, zda identifikované organizační 

hodnoty jsou skutečně specifické pro analyzovanou organizační kulturu nebo jsou 

projevem jiného kulturního kontextu (např. specifické profesní oblasti, národní kultury, 

specifické oblasti podnikání apod.). 

 

Vlastní průběh analýzy organizační kultury na úrovni organizačních hodnot je možné 

rozdělit do dvou na sebe navazujících fází: 

1. identifikace klíčových nositelů organizačních hodnot; 

2. identifikace organizačních hodnot; 

3. komparace identifikovaných organizačních hodnot s hodnotami žádoucími.  

 

Za důležité nositele organizačních hodnot jsou považováni zejména manažeři a neformální 

vedoucí pracovníci, kteří velmi často zosobňují ty nejdůležitější organizační hodnoty. Při   

identifikaci organizačních hodnot je vhodné zaměřit pozornost nejdříve na stávající 

organizační hodnoty, tj. aktuálně  uznávané a sdílené všemi pracovníky organizace, a poté 

provést také analýzu organizačních hodnot, které organizace považuje v souvislosti  

se svým posláním za žádoucí. Tyto žádoucí organizační hodnoty by měly být již 

definovány vedením podniku a měly by tvořit součást stanovené podnikové strategie41.  

Komparací identifikovaných aktuálně sdílených a žádoucích organizačních hodnot je 

možné zjistit jejich vzájemný soulad (v ideálním případě) nebo nesoulad. V případě 

neshody je vhodné identifikovat míru jejich nesouladu a podle zjištěných ukazatelů 

navrhnout vhodná opatření změny obsahu stávající organizační kultury. 

  

                                                           
41 Podle výzkumů provedených v podnicích v západní Evropě či Spojených státech jsou žádoucí organizační 
hodnoty vymezeny v písemné strategii podniku a tvoří jeho nedílnou součást např. v podobě etického kodexu 
(Enz, 1986, Blanchard, O´Connor, Ballard, 1997, Krieger, Hanson, 1999, Dolan, Richley, 2006 a další). 
V podnicích působících v našich podmínkách mnohdy není ani jednoznačně definovaná strategie, která by 
byla zachycená v písemné podobě a komunikována všem pracovníkům organizace (Lukášová, 2002, 
Lukášová, Nový a kol., 2004). 
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8.2 Změna organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot 

 

Pokud je komparací obsahu stávající a žádoucí organizační kultury na úrovni 

organizačních hodnot identifikován jejich vzájemný nesoulad či dokonce rozpor, je nutné 

přikročit k opatřením vedoucím ke změně obsahu stávající organizační kultury.  

 

V případě nesouladu půjde především o odstranění vžitých organizačních hodnot, které 

pracovníci sdílejí, ale které jsou v rozporu s nároky budoucího působení organizace.  

 

Důležitou roli v tomto procesu sehrává management podniku, jehož klíčovým úkolem je 

nahradit doposud sdílené organizační hodnoty hodnotami odlišnými, a to takovými, které 

podporují strategické záměry organizace.  

 

Určení žádoucích organizačních hodnot by mělo tedy vycházet ze strategických záměrů 

organizace. Při jejich formulaci je vhodné se zaměřit zejména na (Muratbekova - Touron, 

2005): 

• identifikaci takových žádoucích organizačních hodnot, které nejvíce ovlivňují plnění 

strategických cílů; 

• určení míry vlivu žádoucích organizačních hodnot na strategické záměry organizace;  

• výběr žádoucích organizačních hodnot s největším pozitivním vlivem na plnění 

strategických cílů, které by měli pracovníci sdílet a posilovat. 

 

Management by měl dokázat vymezit a volit takové žádoucí organizační hodnoty,  

o jejichž rozvíjení by měli usilovat všichni pracovníci podniku. Při výběru je vhodné 

vybírat takové organizační hodnoty, které je třeba kultivovat pro zachování a rozvoj 

hodnotově integrované organizace.  

 

Při formulaci konkrétních organizačních hodnot je vhodné vycházet ze zkušenosti jak 

z interního, tak i externího prostředí, z dosavadního úspěchu organizace, z porovnání 

s ostatními organizacemi působícími ve stejném oboru podnikání, sebehodnocení 

pracovníků a hodnocení externích poradců. Po výběru žádoucích organizačních hodnot je 

nutné, aby byly komunikovány všem jejich budoucím nositelům, tj. pracovníkům 

organizace. Tato konfrontace se provádí nejčastěji formou společné diskuze, kdy mohou 

být dodatečně odhaleny a specifikovány další organizační hodnoty. Organizační hodnoty je 
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vhodné následně seřadit podle jejich vlivu na chování pracovníků tak, aby bylo 

jednoznačně patrno, které organizační hodnoty podporují další rozvoj až po takové, které 

naopak organizaci poškozují. Této konfrontace by se měli účastnit, pokud je to možné, 

všichni pracovníci organizace, v opačném případě vzniká nebezpečí, že získané výsledky 

mohou být zkreslené a nebudou odpovídat reálné situaci v organizaci.  

 

V rámci výzkumných projektů zaměřených na identifikaci organizačních hodnot (např. 

Dolan, Garcia, 2002, Sackmann, 2002, Dolan, Richley, 2006) bylo zjištěno, že podniky při 

vymezování žádoucích organizačních hodnot inklinují v současné době nejčastěji 

k následujícím kategoriím:   

• Hodnoty individuálního rozvoje osobnosti: tyto organizační hodnoty jsou 

orientovány na respekt individuality každého pracovníka. Příkladem takových 

organizačních hodnot je např. vytváření podmínek pro co nejúplnější seberealizaci, 

podpora samostatného a svobodného rozhodování apod. 

 

• Hodnoty sociálního soužití: jde o organizační hodnoty zaměřené na podporu 

spolupráce a kooperace uvnitř ale také vně organizace, dále pak ohledu k druhým 

lidem i jiným sociálním skupinám. Zdůrazňováno je také rozvíjení tolerance vůči 

jiným názorům, způsobům života, kulturním odlišnostem, respektování a podpora 

oprávněných zájmů příslušníků jiných skupin, oceňování vzájemné pomoci. 

Nenásilné řešení konfliktů dialogem, vyjednáváním a vzájemným poznáváním. 

 

• Hodnoty ochrany životního prostředí: organizační hodnoty zdůrazňující péči  

o zachování a ochranu životního prostředí jako základní podmínky plnohodnotného 

lidského života. 

 

• Hodnoty profesionality: profesionalita je dnes neodmyslitelnou součástí 

fungování moderních společností. Profesionál je takový jedinec, který má profesní 

znalosti, schopnosti a dovednosti. Profesionální odpovědnost se projevuje zejména 

ve vztahu k sobě, ke klientovi, k ostatním profesionálům. K hodnotám osobní 

profesionální zodpovědnosti patří především plnění pracovních povinností v plném 

rozsahu, disciplinovanost, udržování vysoké míry profesních znalostí 

prostřednictvím sebevzdělávání, schopnost sebereflexe a sebezdokonalování, tedy 
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stálá práce na sobě, posouzení vlastní kompetentnosti pro řešení profesního 

problému. Profesionálně zodpovědný vztah ke klientovi je spojen s představou 

vzájemné spolupráce, schopnosti empatie vůči klientovi, vztahu bez 

profesionálních deformací a haló efektů42. K zodpovědnosti vůči klientovi patří 

také respektování jeho soukromí, ochrana osobních dat před zneužitím  

a informování klienta o všech navrhovaných opatřeních souvisejících s jeho 

osobou. Zodpovědnost vůči ostatním příslušníkům profese je demonstrována 

především vysokou mírou profesní soudržnosti. K jejímu vyjádření bývají 

formulovány např. etické kodexy profesí, zakládány profesní organizace.  

 

Tato „základní baterie“ organizačních hodnot identifikovaná u podniků bez ohledu  

na oblast jejich působení či ostatních vlivů (např. národní kultury) je u jednotlivých 

konkrétních organizací dále doplňována takovými organizačními hodnotami, které 

reflektují specifické podmínky, ve kterých působí (např. zaměření podniku na kvalitu 

poskytovaných produktů a služeb apod.). 

 

Po provedené analýze obsahu organizační kultury na úrovni organizačních hodnot  

a přesném vymezení žádoucích organizačních hodnot by mělo dojít ze strany 

managementu k vypracování plánu jejich postupné implementace do každodenní praxe 

organizace.  

 

Tento proces je uveden na obr. 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Haló efekt je definován jako „zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného prvního dojmu“ 
(Geist, 2000, str. 64). 
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Obr. 27   Proces implementace žádoucích organizačních hodnot (zdroj: Hausladen, 2001, 

                str. 85, upraveno) 

 

Na provedenou analýzu obsahu organizační kultury identifikující soulad nebo nesoulad 

sdílených a žádoucích organizačních hodnot by měly v případě zjištěné neshody 

bezprostředně navazovat vhodné návrhy odstraňující nesoulad a následně systematická 

implementace zvolených žádoucích organizačních hodnot do každodenní praxe organizace 

tak, aby se staly vhodnými regulátory chování pracovníků. 

 - 144 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

K postupnému zavádění žádoucích organizačních hodnot do každodenní praxe by mělo 

docházet prostřednictvím postupů, které jsou součástí běžných pracovních procesů. 

Pracovníci by měli být v této fázi povzbuzováni a měly by jim být poskytovány větší 

příležitosti, přičemž velmi důležitou roli v tomto procesu sehrávají manažeři, kteří by měli 

svým chováním aktivizovat a podporovat chování jednotlivých pracovníků v souladu 

s nově přijatými zásadami implementující se žádoucí organizační kultury.  

 

Velmi důležitý je následný průběžný monitoring, který by měl managementu poskytnout 

zpětnou vazbu o tom, zda se žádoucí organizační hodnoty stávají součástí nově se 

formujícího obsahu organizační kultury a jsou sdíleny všemi pracovníky organizace. 

  

Při utváření nebo změně organizační kultury prostřednictvím organizačních hodnot by měl 

management organizace usilovat zejména o to, aby byl každý pracovník otevřený vůči 

novým organizačním hodnotám, dokázal je zařadit do jemu známého systému hodnot, 

čehož může být dosaženo např. jeho participací při vymezení žádoucích hodnot. Pracovníci 

by se sami měli podílet na utváření nebo změnách v obsahu organizační kultury. Veškeré 

činnosti související s utvářením či změnou organizační kultury by měly být rozšiřovány 

v rámci celé organizace prostřednictvím formální komunikace a tréninkových činností 

zaměřených především na možnost rozvoje všech pracovníků.  
 

 

x x x 

 

Organizační hodnoty je možné považovat, díky jejich charakteristikám, jakými jsou 

především dlouhodobá stálost a vliv na chování pracovníků, za velmi vhodný nástroj 

analýzy obsahu organizační kultury. Proces diagnózy a případných následných změn je 

velmi náročný a poměrně dlouhodobý. Mnohdy je však nezbytně důležité tento namáhavý 

proces podstoupit, protože zcela fatální důsledky pro podnik by mohla mít ignorace 

výsledků analýzy v případě zjištěného nesouladu mezi stávajícím a žádoucím stavem 

organizační kultury.  Pokud je ale analýzou zjištěno, že obsah stávající organizační kultury 

je v rozporu s vytyčenou strategií, tj. v nesouladu se žádoucí organizační kulturou, je nutné 

tento zásah bezpodmínečně provést, v opačném případě může dojít až k jeho postupné 

destrukci. Analýza obsahu organizační kultury na úrovni organizačních hodnot je velmi 

přínosným zdrojem informací zejména pro vedení podniku, a to zejména z pohledu využití 
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získaných informací jak pro krátkodobá operativní a taktická, ale i dlouhodobá strategická 

rozhodnutí. Manažeři mohou velmi účinně využívat žádoucí organizační hodnoty 

deklarované v misi organizace a jejich prostřednictvím cíleně působit na chování 

pracovníků tak, aby bylo v souladu se sledovanými strategickými cíli a tím ovlivňovat 

chování celé organizace.  

 

 

 - 146 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

9     Řízení podniku pomocí organizačních hodnot 
 
 

9.1     Vývoj přístupů k řízení podniku   

 

S rozvojem průmyslové výroby vznikaly postupně požadavky systematického řízení aktivit 

pracovníků v organizacích. Se snahou o zvyšování produktivity práce v průmyslových 

podnicích na počátku minulého století je spojován vznik novodobého managementu. Více 

než staletá historie managementu je členěna do několika základních stádií (Veber a kol., 

2000, str. 288): 

1. období klasického managementu (zahrnuje období od konce devatenáctého století  

do třicátých let 20. Století); 

2. období managementu čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století; 

3. období managementu konce 20. století; 

4. období managementu počátku 21. století. 

 
Za období klasického managementu je považováno období od konce devatenáctého  

do prvních třiceti let století dvacátého. V tomto období se nezávisle na sobě vyvíjejí dva 

základní proudy – americký a evropský. Americký proud managementu byl zaměřen  

na zvyšování výkonnosti podniků, přičemž důraz byl kladen na bezprostřední řízení výroby. 

Pro tento proud bývá užíván také pojem „operační management“ (Veber a kol., 2000, str. 

288). Základními prostředky k dosahování vyšší výkonnosti bylo zejména zvyšování 

pracovní disciplíny. Od pracovníků bylo vyžadováno důsledné plnění příkazů jejich 

nadřízených a dodržování určených pracovních postupů. Uvedený přístup managementu 

nevyžadoval od podřízených pracovníků žádnou iniciativu, ale pouze dodržování kázně. 

Základem motivace pracovníků bylo dokonalé zvládání stanovených postupů a plnění 

tvrdých výkonových norem, ze kterých vycházela úkolová mzda. Mezi představitele  

amerického proudu klasického managementu patřili např. F. W. Taylor nebo H. Ford.  

 

Evropský proud obohatil klasický management o vymezení úlohy manažerů, o určení  

funkční náplně aktivit obecného řízení, o stanovení formálních pravidel řízení. K předním 

představitelům evropského směru jsou řazeni H. Fayol, M. Weber či V. Pareto. Mezi české 

představitele klasického managementu patřil T. Baťa. 

 

V období čtyřicátých až sedmdesátých let minulého století jsou v managementu 

rozvíjeny různé přístupy, které vycházejí z klasického managementu. Jde zejména  

o sociální, procesní, systémové a empirické přístupy a kvantitavní metody rozhodování. 

Společným rysem sociálních přístupů je hledání postavení a úlohy člověka v podniku. 
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Zastánci těchto přístupů zastávají názor, že organizace jsou sociální systémy, které se liší 

od mechanických a technických systémů. Začínají se uplatňovat psychologické přístupy 

v managementu -  pracovník je chápán již nikoliv jako stroj, ale jako jedinec, který má své 

pocity, zájmy, názory a představy, které ovlivňují jeho chování; a sociologické přístupy 

důležitou úlohu hrají mezilidské vztahy, vliv skupiny na lidské chování. K předním 

představitelům managementu tohoto období patří E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow,  

F. Herzberg či P. F. Drucker. 

 

Od sedmdesátých let do konce minulého století je ve společensko-ekonomickém vývoji 

zaznamenána řada skutečností, které se projevily i v managementu (např. přechod od 

hromadné výroby k produkci podle konkrétních požadavků zákazníka či zdůrazňování 

významu ochrany životního prostředí a další). Řada podniků je nucena řešit restrukturalizaci 

podniku, protože končí „éra trhu výrobce“ a určujícím na trhu se stává zákazník. Hromadnou 

výrobu využívající výhod plynoucích z rozsahu je proto nutné nahradit jinými přístupy jako 

jsou např. zeštíhlování, outsourcing, reengineering apod. Hmotná aktiva (např. půda, 

budovy, stroje apod.) ztrácejí postupně na významu a na významu nabývá především tzv. 

intelektuální kapitál tj. nehmotná (znalostní) aktiva v podobě dovedností, schopností, 

zkušeností a znalostí.  Tento přístup je označován jako znalostní management. S růstem 

poznání je nutné v organizaci vytvořit systém dokonalého monitorování a vstřebávání 

relevantní poznatků, do kterého by se měli účastnit všichni pracovníci organizace. S tímto  

požadavkem je úzce spojena koncepce „učící se organizace“, kterou se ve svých 

publikacích zabývá např. P. Senge.  

Mezi významné představitele tohoto období patří zejména M. E. Porter, který výrazně ovlivnil 

oblast strategického managementu.  Ve svém díle se změřil zejména na hledání a využívání 

konkurenční výhody organizace. Dalšími významnými autory, kteří se zabývali identifikací 

faktorů ovlivňujících efektivnost podniku, byly T. Peters a R. Waterman.    

 

Management na počátku nového tisíciletí je významně ovlivňován turbulentním 

prostředím plným změn, rostoucím vlivem informačních a komunikačních technologií, 

zkracováním vzdáleností a času. V souvislosti s postupující internacionalizací a globalizací 

trhů dochází k potřebě řízení firem v mezinárodním prostředí označovaném jako interkulturní 

management. Na významu ztrácejí tradiční činitele podnikání (půda, nerostné zdroje, 

vlastnictví hmotných statků) a naopak se do popředí zájmu dostávají znalosti, informace či 

inovace. V tomto kontextu je pak možné hovořit o znalostním, informačním či inovačním 

managementu. Vznikají specializované přístupy k řízení podniku - např. time management, 

synergický management, řízení pomocí cílů a mnohé další  

 

Jedním z nových způsobů uplatňovaných v současné době v řízení podniku je také „řízení 

pomocí hodnot“ (angl. management by values nebo-li MBV), který je prosazován  
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a s úspěchy praktikován od přelomu tisíciletí zejména ve Spojených státech a státech 

západní Evropy.  

 

9.2     Řízení podniku pomocí organizačních hodnot 

 

Řízení pomocí hodnot (angl. Management by Values nebo-li ve zkratce MBV) je vnímáno 

jako účinný nástroj efektivního řízení podniku v jedenadvacátém století. Management by 

Values je definován jako „akceptované manažerské praktiky43, jejichž prostřednictvím je 

dosahováno dlouhodobé spokojenosti zákazníků, stimulace pracovníků k podávání stále 

lepších výkonů, kontinuálního přínosu pro vlastníky a spolupráce s ostatními interesenty 

organizace“ (Blanchard, O´ Connor , Ballard, 1997, str. 25). 
 

 
Koncem minulého století byla realizována celá řada výzkumných studií zaměřených  

na identifikaci předpokladů efektivního řízení organizace (např. Peters, Waterman, 1982, 

Denison, 1990, Anthony, 1994, Blanchard, O´Connor, Ballard, 1997, Quinn, 1999 a další). 

Za klíčové indikátory úspěchu byly považovány zejména měřitelné výsledky (např. obrat, 

zisk, návratnost investic apod.), kterých bylo dosahováno především prostřednictvím 

vhodných manažerských praktik. Tyto manažerské praktiky se však v průběhu času 

výrazně měnily (viz podkapitola 9.1). Na konci dvacátého století se pozornost mnohých 

výzkumných týmů orientujících se na management podniku (např. Enz, 1986, Woodcock, 

Francis, 1989, Blanchard, O´Connor, Ballard, 1997) zaměřovala zejména na zkoumání 

podnikové mise a organizačních hodnot jako na základ efektivního působení podniku.  

 

Úsilí výzkumných pracovníků nebylo směřováno pouze k identifikaci vlivu organizačních 

hodnot na fungování podniku, ale především k poskytnutí účinného nástroje řízení.  

 

 

 9.2.1  Implementace řízení pomocí organizačních hodnot     

 

Zavádění řízení podniku pomocí organizačních hodnot je poměrně náročným  

a dlouhodobým procesem, který je podle Blancharda, O´Connora, Ballarda (1997) 

rozdělen do tří základních fází:  

                                                           
43 Manažerské praktiky jsou vymezovány jako „postupy a techniky, jejichž prostřednictvím dosahují 
manažeři žádoucích výsledků“ ( Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 38). 
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1. vymezení žádoucích organizačních hodnot v rámci podnikové strategie; 

2. komunikování žádoucích organizačních hodnot; 

3. postupné slaďování každodenních pracovních postupů s organizačními hodnotami. 

 

 

9.2.1.1  Vymezení žádoucích organizačních hodnot v rámci podnikové strategie  

 

Cílem první fáze implementace řízení pomocí organizačních hodnot je, podobně jako  

u diagnostiky organizační kultury na úrovni hodnot, identifikace žádoucích organizačních 

hodnot, které podporují dosahování cílů organizace. Nejdříve je nutné zjistit, zda je 

v podniku formulovaná strategie a zda jsou v ní zachyceny žádoucí organizační hodnoty. 

Pokud v rámci podnikové strategie organizační hodnoty vymezeny nejsou, je nutné je 

definovat, a to s ohledem jak na cíle organizace, tak na způsoby jejich dosažení. Tzn. že 

soubor žádoucích organizačních hodnot by měl obsahovat jak hodnoty cílové, tj. takové, 

které odrážejí konkrétní cíle, tak i instrumentální, které představují vodítka k dosahování 

stavených cílů.  

 

Při definování žádoucích organizačních hodnot je důležité věnovat pozornost hlavně 

výstižnosti formulace, která zachycuje jejich obsah. Čím jednodušeji, přiměji a snadněji 

budou hodnoty vymezeny, tím snadnější bude jejich pochopení i následná implementace. 

Vhodné je definovat tři až pět klíčových organizačních hodnot, které by měly jednoznačně 

specifikovat danou organizaci.  

 

O formulaci klíčových žádoucích organizačních hodnot by se měl pokusit nejdříve vlastník 

či vlastníci. Poté je vhodné stejný úkol zadat vrcholovým manažerům, kteří např. v rámci 

společného workshopu sestaví návrh žádoucích organizačních hodnot a určí jejich pořadí 

důležitosti pro podnik. Následně jsou oba seznamy vzájemně porovnány, a pokud jsou 

v nich zjištěny zcela diametrální rozdíly, měli by se vedoucí představitelé podniku 

společně zaměřit na nalezení takových organizačních hodnot, které budou přínosné pro 

celou organizaci, nikoliv pro jednotlivce či jednu skupinu.  

 

Po odsouhlasení klíčových žádoucích organizačních hodnot vlastníky a vrcholovými 

manažery je důležité identifikovat postoje všech ostatních pracovníků organizace. 

V případě velkých společností se doporučuje vytvořit tzv. „focus groups“, tj. výběrové 
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skupiny, jejichž členové představují reprezentativní vzorek všech pracovníků organizace. 

V průběhu organizovaných setkání jsou jejich účastníci seznamováni s podnikovou misí, 

cíli a jim odpovídajícími žádoucími organizačními hodnotami. Poté je nutné zjistit, zda 

všichni účastníci souhlasí s formulovanými organizačními hodnotami a jsou přesvědčeni, 

že jsou přínosné pro další úspěch organizace i jejich vlastní.  

 

V rámci „focus groups meetings“ je vhodné se zaměřit zejména na následující oblasti 

(Dolan, Garcia, Ballard, 2002): 

• zda je možné považovat formulované žádoucí organizační hodnoty a podnikovou 

strategii za vodítka, která podporují další rozvoj organizace; 

• zda organizační hodnoty poskytují skutečnou bázi pro každodenní komunikaci  

a rozhodování v organizaci; 

• zda organizační hodnoty představují nová pravidla při rozdělování zdrojů, řešení úkolů  

a každodenních problémů. 

 

Pokud jsou všichni zaměstnanci přímými účastníky této první fáze procesu zavádění 

nového stylu řízení v jejich podniku, tzn. že pokud se sami podílejí na formulaci žádoucích 

organizačních hodnot, přijmou a identifikují se s nimi v následující fázi mnohem rychleji  

a snáze. V neposlední řadě je také posilován jejich pocit sounáležitosti a důležitosti  

pro organizaci. 

 

Žádoucí organizační hodnoty by měly být definovány vždy se zřetelem na klíčové 

„stakeholders“ podniku44.  

 

Zastánci nového stylu řízení pomocí hodnot K. H. Blanchard, M. O´Connor a J. Ballard 

(1997) označili tyto čtyři skupiny interesentů za základní pilíře úspěchu podniku, pro které  

 

 

 

 

                                                           
44 Za „stakeholders“ jsou označovány osoby nebo skupiny, které mohou ovlivnit nebo působit na dosažení 
cílů organizace nebo jsou dosažením cílů organizace ovlivněni. Nejčastěji jsou mezi stakeholders řazeni např. 
koneční zákazníci a uživatelé, klíčové zákaznické skupiny, zaměstnanci, vlastníci a akcionáři, finančníci, 
dodavatelé, zájmové skupiny a veřejné organizace (Turner, 1995). 
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použili souhrnné označení „CEOS“ vytvořené z počátečních písmen názvů jednotlivých 

skupin   (obr. 28).  

 

 
ORGANIZACE 

 
MANAGEMENT BY VALUES 

C E O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28     Čtyři  pilíře úspěchu (Blanchard, O´Connor, Ballard, 1997, str. 36) 

 

Pilíř označený písmenem C (angl. customers) reprezentuje zákazníky organizace, protože 

to co odlišuje organizaci od ostatních je kvalita jejích služeb. Konkurenční výhodou 

současnosti je spokojený zákazník. 

 

Písmeno E (angl. employees) na druhém pilíři symbolizuje zaměstnance, kteří jsou druhou 

nezbytnou podmínkou úspěšného působení organizace. Pokud se podaří vytvořit 

stimulující prostředí pro pracovníky, stávají se další konkurenční výhodou podniku. 

  

Písmeno O (angl. owners) je zvoleno pro vlastníky. Organizace, která neprosperuje, tj. 

nepřináší prospěch pro své vlastníky nemůže být považována za opravdu úspěšnou.  

Za vlastníky jsou v tomto případě považováni ti, kteří mají osobní zájem na růstu a rozvoji 

organizace.  

 

Pilíř označený písmenem S (angl. significant other´groups) reprezentuje ostatní významné 

skupiny např. věřitele, dodavatele, distributory nebo dokonce některé konkurenty. Úspěšná 
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organizace totiž neustále vědomě buduje povědomí sdílené odpovědnosti a vzájemné 

důvěry mezi ní a jejími významnými interesenty.  

 

Pokud chtějí zástupci podniků, aby byly podniky skutečně efektivní, je nutné veškeré 

klíčové vztahy budovat a udržovat právě prostřednictvím společně sdílených hodnot. 

Základnou,  

na které stojí uvedené čtyři pilíře, je proto právě nový styl řízení, a to pomocí hodnot 

(MBV).  

 

Podle výzkumu K.H.Blancharda a jeho kolegů45 (1997) mají v současné době mnohé  

z organizací formulovanou misi, která vyjadřuje jejich odpovědnost k jedné nebo více výše 

definovaným skupinám. Ale pouze málo z nich ve skutečnosti tyto vytyčené cíle naplňuje. 

 

Vhodné je do této prvotní fáze zahrnout také ostatní významné interesenty např. zákazníky, 

klíčové dodavatele, distributory apod. Důležité je zjistit jejich názor např. na skutečnost, 

jak organizační hodnoty ovlivní jejich spolupráci s daným podnikem apod.  

   

Na závěr první fáze implementace řízení pomocí hodnot je důležité provést komparaci 

žádoucích organizačních hodnot se skutečně sdílenými hodnotami v organizaci.  

Na základě získaných výsledků srovnání je možné určit náročnost a vhodné techniky 

komunikování žádoucích organizačních hodnot všem pracovníkům organizace.  

 

 

9.2.1.2  Komunikování žádoucích organizační hodnot 

 

Fází 2, tj. komunikováním žádoucích organizačních hodnot začíná vlastní implementace 

formulovaných organizačních hodnot do každodenní praxe organizace. Ještě před 

začátkem této fáze by měli být všichni pracovníci přesvědčeni, že zvolené žádoucí 

organizační hodnoty utvářejí jejich lepší budoucnost. Velmi důležitou roli sehrávají v této 

fázi zejména vrcholoví manažeři, jejichž úkolem je svým chováním a manažerskými 

praktikami uvádět jednotlivé organizační hodnoty do každodenního pracovního života  

                                                           
45 K. H. Blanchard a jeho spolupracovníci sestavili na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého 
století žebříček 500 nejúspěšnějších severo-amerických firem. Úspěšný podnik definovali jako podnik 
poskytující kvalitní služby svým zákazníkům a kvalitní pracovní prostředí svým pracovníkům. 
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organizace. Nezbytnou podmínkou úspěšné implementace je však ochota manažerů 

přijmout a identifikovat se s deklarovanými žádoucími organizačními hodnotami  

a následná neustávající píle a trpělivost při jejich komunikování ostatním pracovníkům 

organizace. Důležitým předpokladem účinné implementace je především chování 

manažerů, které by mělo žádoucí organizační hodnoty reflektovat.  

 

Pro usnadnění implementace je vhodné ke každé z klíčových organizačních hodnot 

definovat i další tzv. podpůrné organizační hodnoty (angl. operating values), které popisují 

hlouběji obsah vybrané klíčové žádoucí organizační hodnoty a mohou tak usnadnit její 

pochopení (např. ke klíčové organizační hodnotě „etické hodnoty“ jsou podpůrnými 

hodnotami – spravedlivý a rovnoprávný přístup ke všem pracovníkům, poskytování 

kompletních a precizních informací o organizaci apod.).  

 

Z důvodu transparentnosti a lepší zapamatovatelnosti je vhodné umístit stručný a výstižný 

výtah z podnikové strategie včetně formulovaných žádoucích organizačních hodnot  

na viditelná místa v organizaci. Vhodné je také, aby každý pracovník organizace obdržel 

kopii nově stanovené podnikové strategie a organizačních hodnot - vodítek k jejímu 

uplatňování v každodenní praxi, včetně plánu jejich postupné implementace v průběhu 

následujících tří let.  

 

Skutečného úspěchu komunikování žádoucích organizačních hodnot není možné 

dosáhnout pouze jejich proklamováním, ale především podporou každého pracovníka 

vedoucí k jejich  kontinuálnímu uplatňování v každodenní praxi. Vhodnými prostředky 

vzájemného předávání znalostí a zkušeností mezi jednotlivými pracovníky jsou různá 

společná školení, workshopy, výcviky, ale také běžná neformální setkávání.  

 

Pracovníci komunikují přirozeně, pokud se cítí bezpečně. Úkolem vedoucích pracovníků je 

tedy ostatním zajistit takové prostředí, ve kterém si mohou navzájem důvěřovat. Pokud 

jsou splněny tyto podmínky dochází k bezproblémové interpersonální komunikaci, která je 

nutnou podmínkou efektivního fungování organizace. 

 

Konečným výsledkem druhé fáze implementace by mělo být přesvědčení všech pracovníků 

organizace, že žádoucí organizační hodnoty, které se postupně stávají součástí jejich 
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každodenního pracovního života, jsou i jejich vlastními hodnotami, nikoli hodnotami, které 

jim někdo „shora“ nadiktoval. 

 

 

9.2.1.3   Slaďování každodenních pracovních postupů s organizačními hodnotami 

 

Slaďování (angl. alignment) je klíčovou fází v procesu implementace nového stylu řízení 

pomocí organizačních hodnot. Jakmile je stanovena podniková strategie včetně klíčových 

organizačních hodnot a komunikována všem, které určitým způsobem ovlivňuje, je nutné 

zaměřit se na používané postupy a chování pracovníků tak, aby byla zajištěna jejich 

konzistentnost s vytyčenými cíli.  

 

Nutné je především sladit manažerské praktiky se zvolenými klíčovými organizačními 

hodnotami. Nejdříve je nutné analyzovat veškeré používané praktiky manažerů  

a identifikovat takové, které nejsou v souladu se žádoucími organizačními hodnotami. 

Důležitou roli v této fázi implementace sehrávají tzv. prostředníci, tj. pracovníci, kteří jsou 

pro tuto pozici speciálně vybíráni a školeni a jejichž úkolem je pomáhat řešit konfliktní 

situace pramenící z nesouladu používaných a žádoucích postupů. Tito prostředníci by měli 

zajistit, že přijaté řešení bude ve shodě se žádoucími organizačními hodnotami, a pokud je 

to možné, také přijatelné pro všechny zúčastněné.  

 

K identifikaci nesouladu mezi běžným chováním pracovníků a žádoucími organizačními 

hodnotami je možné využít i dalších metod, např. řízené rozhovory, písemná hodnocení 

managementu, cílená pozorování používaných postupů na pracovištích apod. Hodnocení 

jednotlivých manažerů může zahrnovat např. identifikaci jimi uznávaných hodnot, jejich 

používaného stylu řízení. 

 

Postupná redukce neshod v průběhu řešení konfliktních situací je velmi účinným 

prostředkem, jak implementovat do běžné praxe žádoucí postupy a praktiky, které jsou 

v souladu se žádoucími organizačními hodnotami formulovanými v podnikové misi. 

 

Příkladem možného postupu, který je v souladu s žádoucími organizačními hodnotami, je 

např. návrh operativního rozhodování, které by mohlo probíhat následovně: 
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• identifikovat organizační hodnoty spojené s chystaným rozhodnutím (např. morální 

hodnoty); 

• určit, kdo je primárně tímto rozhodnutím ovlivněn (např. kolega, zákazník, nadřízený 

apod.); 

• určit činnosti, které jsou nutné v dané situaci učinit (např. přistupovat spravedlivě ke 

všem zákazníkům).  

 

x x x 

 

Řízení pomocí organizačních hodnot nebo-li Management by Values byl vyvinut jako 

nový způsob řízení podniku. Pokud se vlastníci a manažeři rozhodnou zvyšovat výkonnost 

svého podniku zavedením tohoto způsobu řízení, je nutné, aby začali systematicky 

provádět potřebná opatření, která se týkají zejména změny obsahu stávající organizační 

kultury, a to především na úrovni organizačních hodnot. Východiskem úspěšné 

implementace řízení pomocí hodnot je jasná formulace podnikových priorit v podobě 

žádoucích organizačních hodnot. Jejich následné zavádění je možné uskutečnit pouze 

systematickým přizpůsobováním používaných manažerských praktik každodenní běžné 

praxi podniku. Manažeři mohou velmi účinně využívat žádoucích organizačních hodnot  

k cílenému působení na chování všech ostatních pracovníků tak, aby bylo v souladu  

se sledovanými strategickými cíli, a tím směrovat chování celé organizace. Pokud se 

žádoucí organizační hodnoty stanou nedílnou součástí rozhodování, jsou velmi účinným 

nástrojem řízení podniku.   
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Empirická část disertační práce 
 

10     Organizační hodnoty sdílené  v českých výrobních firmách 
 

10.1     Vymezení výzkumného problému  

 

Organizační kultura je souborem základních předpokladů, hodnot, norem, vzorců chování  

a artefaktů, které jsou v organizaci dlouhodobě sdíleny. Za jádro organizační kultury jsou 

považovány organizační hodnoty, které ovlivňují chování jedinců v organizaci a jejich 

prostřednictvím i chování organizace jako celku. Ve vztahu k organizační kultuře mohou 

být hodnoty nahlíženy jednak jako klíčový ukazatel obsahu organizační kultury, jednak 

jako významný nástroj utváření žádoucího obsahu organizační kultury.  

 

Znalost hodnot sdílených v organizaci je velmi důležitá, a to zejména  pro manažery, neboť 

hodnoty výrazně determinují chování pracovníků a tedy i chování organizace jako celku. 

Cílové hodnoty ovlivňují rozhodování a mají úzký vztah ke strategickému chování 

organizace (Lukášová, 2002), instrumentální hodnoty pak ovlivňují  způsob dosahování 

cílů organizace.   

 

Ve větších organizacích mohou vznikat subkultury - např. manažerské subkultury  

(na různých úrovních řídicí hierarchie), funkční subkultury (subkultury vznikající 

v souvislosti s odlišnou funkční specializací organizačních útvarů), věkové (generační) 

subkultury apod. Chtějí-li manažeři konkrétní firmy pochopit „směrování“ jejich 

organizace, potřebují znát především obsah hodnot sdílených v rámci jednotlivých 

manažerských subkultur, tj. subkultury vrcholového, středního a nižšího managementu. 

Důležitá je přitom jednak znalost míry, v jaké jsou určité hodnoty sdíleny v rámci 

jednotlivých úrovní managementu, jednak  znalost  míry shody mezi vrcholovým, středním 

a nižším managementem (resp. znalost rozdílů v obsahu jednotlivých manažerských 

subkultur). Pro interpretaci rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi managementu konkrétní 

firmy je ovšem nutné vědět, zda rozdíly mezi hodnotami, které jsou sdíleny v rámci 

jednotlivých manažerských úrovní, nejsou systematické, tj. nejsou determinovány 

příslušností k dané úrovni řízení.   
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Převážná většina dotazníků, které byly vyvinuty k diagnostice organizační kultury  

v „západních“ zemích, postihuje organizační kulturu na úrovni hodnot (Finegan, 2000, 

Gontard, 2002, McCann, 2003). Hodnotové dotazníky jsou v těchto zemích  

frekventovaným diagnostickým nástrojem, využívaným jak k účelům vědeckého výzkumu 

týkajícího se organizační kultury firem, tak v rámci praxe (při analýze obsahu organizační 

kultury pro potřeby managementu).   

 

V České republice byly dosavadní výzkumy organizační kultury zaměřeny na zjištění 

preferencí pracovníků týkajících se organizace práce a podnikového řízení (Vláčil a kol., 

1997) či na postižení individuálních pracovních hodnot zastávaných pracovníky  českých 

podniků (Nový, Schroll-Machl, 2001, Mareš, 2001, Řeháková, 2005). S výjimkou práce 

Lukášové (2002) nebyl v České republice publikován žádný výzkum postihující 

organizační kulturu na úrovni organizačních hodnot.  

  

Pokud jde o rozdíly mezi manažerskými subkulturami spojenými s jednotlivými úrovněmi 

řízení, výzkumy provedené v zahraničí (Enz, 1986, Nagel, 1995, Tariq, Tayyab, 2000, 

Sackmann, 2002, Dolan, Richley, 2006) a v českém prostředí (Lukášová, 2002) naznačují, 

že  systematické rozdíly v obsahu organizační kultury na jednotlivých úrovních 

managementu existují. Rozdíly, které byly empiricky prokázány, se týkají především 

vnímání a způsobu vedení pracovníků (byly tedy identifikovány na úrovni vnímání  

a chování). V dostupné literatuře nebyl však zaznamenán žádný výzkum, který by 

zjišťoval, zda systematické rozdíly jednotlivých manažerských subkultur existují také na 

úrovni organizačních hodnot jako klíčové složky organizační kultury, determinující obsah 

dalších, více „vnějších“ vrstev kultury. Výzkum organizačních hodnot, které jsou sdíleny 

v českých firmách, a rozdílů v obsahu organizační kultury (identifikované prostřednictvím 

organizačních hodnot) na různých úrovních managementu, se proto jeví  velmi aktuální. 
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10.2   Cíl výzkumu     

 

Cílem výzkumu bylo: 

• identifikovat obsah organizační kultury v českých výrobních firmách, a to 

prostřednictvím organizačních hodnot jako klíčového prvku a indikátoru 

organizační kultury; 

• zkonstruovat empirickou typologii obsahu organizační kultury českých 

výrobních firem (postiženého prostřednictvím organizačních hodnot);  

• porovnat obsah organizační kultury identifikovaný v rámci manažerských 

subkultur na úrovni vrcholového, středního a nižšího managementu  

a identifikovat rozdíly související s jednotlivými úrovněmi managementu. 

 

Vzhledem k tomu, že o organizačních hodnotách sdílených v českých firmách existují 

pouze sporadické a dílčí poznatky, byl výzkum koncipován jako výzkum exploratorní  

a nebyly formulovány žádné hypotézy. Pokud jde o rozdíl mezi manažerskými 

subkulturami, výzkum vychází pouze z obecného předpokladu, že rozdíl v obsazích 

organizační kultury determinovaný úrovní managementu existuje. 

 

 

10.3   Výzkumné metody  

 

Ke sběru výzkumných dat bylo použito písemného dotazování. Vytvořený dotazník 

obsahoval baterii organizačních hodnot, která byla sestavena na základě kategorizace 

hodnot identifikovaných v rámci předvýzkumu ke grantovému projektu GA ČR  

č. 402/02/0114 „Organizační kultura českých firem“46. 

 

Předvýzkum byl proveden v září až prosinci roku 2002 u 85 respondentů. Z každé firmy se 

dotazování účastnil vždy jeden manažer, představitel vyššího, středního nebo nižšího 

managementu. V předvýzkumu byla použita kvalitativní výzkumná metoda, a to metoda  

                                                           
46 Na řešení grantového projektu se podíleli pracovníci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně (odpovědná řešitelka doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.), pracovníci Fakulty podnikatelské 
Vysokého učení technického v Brně (spoluřešitelka PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.) a pracovníci 
Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (spoluřešitel prof. Ing. Ivan Nový, CSc.). 
V rámci disertační práce byla využita část shromážděných výzkumných dat, sesbíraných a zpracovaných 
samostatně autorkou disertace.   
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nedokončených vět. Použitý dotazník obsahoval 73 sloves, představujících začátky vět, 

evokující výpovědi respondentů týkající se hodnot uznávaných v jejich firmách. Úkolem 

respondenta bylo zamyslet se nad tím, co je ve firmě považováno za důležité (čemu je  

ve firmě přikládán význam) a doplnit předložená slovesa (např. ve firmě se považuje  

za důležité dávat najevo…, neprojevovat…, shodnout se…., být … ) tak, aby vznikla 

smysluplná věta vypovídající o kultuře firmy. Získané odpovědi byly kategorizovány  

a na základě výsledků provedené kategorizace vznikl dotazník organizačních hodnot 

použitý v rámci  empirického výzkumu.   

 

Dotazník organizačních hodnot, vytvořený na základě kvalitativního předvýzkumu,  

obsahoval celkem 85 hodnot formulovaných krátkým výrokem (např. dosahovat vysoké 

kvality služeb, podílet se na řešení problémů, usilovat o spokojenost zákazníka apod.). 

Úkolem respondentů bylo na předložené pětistupňové Likertově škále označit, nakolik jsou 

v dotazníku uvedené způsoby myšlení a chování považovány v dané organizaci za důležité. 

Plné znění dotazníku je uvedeno v příloze 1. 

 

V instrukci bylo respondentům zdůrazněno, aby se snažili odpovídat pokud možno 

objektivně, tzn. aby neodpovídali podle toho, jak by to v organizaci podle nich mělo být 

nebo podle toho, nakolik jednotlivé hodnoty považují oni sami za důležité, ale odpovídat 

měli jako „pozorovatelé“ ve vlastní organizaci. 

 

Dotazník byl vyplňován za přítomnosti tazatele, který poskytoval doplňující informace, 

odstraňoval případné nejasnosti a dbal na dodržování instrukcí. Tazatel dbal také na to, aby 

každý respondent vyplňoval dotazník zcela samostatně. Výzkum byl proveden v červnu až 

srpnu 2004.   

 

 

10.4     Zkoumaný soubor  

 

Výzkum byl proveden u souboru třiceti středních a velkých průmyslových firem z České 

republiky. Složení zkoumaného souboru z hlediska velikosti firmy a oblasti podnikání je 

uvedeno v tabulce 4. 
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počet zaměstnanců  počet 
zkoumaných 

firem <50 51-299 300-500 501-
1000 >1001 

zemědělská výroba 3  3    
dobývání nerostných surovin       
potravinářský a tabákový průmysl 2 1 1    
textilní a oděvní průmysl       
kožedělný průmysl       
dřevozpracující průmysl       
papírenský a polygrafický 
průmysl 1 1     

chemický a farmaceutický 
průmysl       

gumárenský a plastikářský 
průmysl 3  2   1 

průmysl skla, keramiky, porcelánu 1  1    
výroba kovů a kovodělných 
výrobků 2  2    

výroba strojů a zařízení pro další 
výrobu 8 1 5 1 1  

výroba elektrických a optických 
přístrojů 5 1 1 1 1 1 

výroba dopravních prostředků       
zpracovatelský průmysl jinde 
neuvedený 1  1    

výroba a rozvod elektřiny, plynu  
a vody 1     1 

stavebnictví 3  3    
Celkem  30 4 19 2 2 3 
 

Tab. 4   Složení zkoumaného souboru z hlediska velikosti firmy a oboru podnikání. 

 

Dotazník organizačních hodnot vyplnilo celkem 274 respondentů, představitelů vyššího, 

středního a nižšího managementu. Minimální počet manažerů v každé organizaci byl volen 

podle její velikosti - u firem do 50 zaměstnanců vyplnili dotazník 3 osoby  

(ve výjimečných případech 1 – 2 osoby), u firem od 51 do 1000 zaměstnanců 6 osob,  

u firmy nad 1000 zaměstnanců 10 a více osob.   

 

Složení zkoumaného souboru z hlediska věku, pohlaví a zastávané pozice v organizaci je 

uvedeno v tabulkách 5 - 7. 

 - 161 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

 

věk respondenta n % 

< 30 let 49 17,9 

31 – 35 let 38 13,8 

36 – 40 let 56 20,4 

41 – 45 let 35 12,8 

46 – 50 let 40 14,6 

51 – 55 let 32 11,7 

56 – 60 let 13 4,7 

> 60 let 4 1,5 

věk neuvedli 7 2,6 

celkem 274 100 

 

Tab. 5    Složení zkoumaného souboru z hlediska věku.   

 

 n % 

ženy  61 22,3 

muži  208 75,9 

neuvedlo  5 1,8 

celkem  274 100 

 

Tab. 6   Složení zkoumaného souboru z hlediska pohlaví respondentů.  
 

pozice n % 

vyšší management 89 32,5 

střední management 96 35,1 

nižší management 82 29,9 

neuvedli 7 2,5 

celkem 274 100 

Tab. 7   Složení zkoumaného souboru z hlediska pozice respondentů v organizaci. 
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10.5    Způsob zpracování dat 

 

Data získaná dotazníkem organizačních hodnot byla zpracována pomocí metod statistické 

analýzy, a to prostřednictvím faktorové a shlukové analýzy. Faktorovou analýzou byly 

získány obecnější obsahové složky organizační kultury českých výrobních firem. 

Shlukovou analýzou byly identifikovány typické konstelace odpovědí respondentů, které 

představují empirické typy organizační kultury na úrovni organizačních hodnot.  

 

Statistické zpracování dat provedl pomocí programu SPSS doc. PhDr. Tomáš Urbánek, 

Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR. 
 

 

10.6  Výzkumné výsledky 

 

10.6.1 Verifikace použité metody     
 

Data získaná dotazníkem organizačních hodnot byla nejdříve zpracována prostřednictvím 

faktorové analýzy. Faktorovou analýzou bylo extrahováno 16 faktorů, u kterých byla  

provedena kontrola jejich reliability. Spolehlivost výzkumné metody byla ověřena 

Cronbachovým testem reliability47 prověřujícím vztah mezi jednotlivými položkami 

dotazníku a proměnnou, která je měřena. Výsledným ukazatelem tohoto testu je koeficient 

Cronbach alfa48, který je funkcí počtu testovaných položek a průměrné vnitřní korelace 

mezi jednotlivými položkami.  

                                                           
47 Cronbachův test reliability je využíván pro verifikaci metod použitých v rámci výzkumného šetření. Velmi 
často je tento test aplikován u nástrojů sloužících k identifikaci organizační kultury (např. O´Reilly, 
Chatman, Caldwell, 1991, Askanasy, Broadfoot, Falkus, 2000, House a kol., 2004, a další). Nástroje, které 
byly vyvinuty k identifikaci obsahu organizační kultury a u kterých nebyl aplikován k ověření jejich 
reliability tento test (např. Enz, 1986, Bochner, Hesketh, 1994, Triandis,Chen, Chan, 1998) byly kritizovány 
(Taras, 2006). 
 
48 Koeficient Cronbach alfa je indexem vnitřní konzistence a používá se k  hodnocení spolehlivosti použité  
metody měření. Cronbach alfa může nabývat hodnot od 0 do 1. Čím je tento koeficient větší, tím menší vliv 
na výsledek má náhoda (0=výsledky zcela náhodné, 1=zcela přesné výsledky). Pokud je koeficient vysoký, 
tj. blíží se jedné,  znamená to, že hodnota vnitřní korelace mezi je položkami velmi vysoká a svědčí to o tom, 
že položky jsou založeny na stejném principu, k měření zkoumané veličiny vybrány vhodně a výsledky 
šetření budou velmi spolehlivé. Pokud  se výsledná hodnota koeficientu pohybuje v intervalu 0,85 – 0,90, je 
možné považovat nástroj za spolehlivý a na základě měření činit další rozhodnutí. Za standard nezbytný pro 
další využití nástroje je považováno dosažení hodnoty Cronbachovy alfa minimálně 0,65. Při růstu počtu 
položek roste i koeficient Cronbach alfa. Při nižší hodnotě průměrné vnitřní korelace mezi položkami, je 
tento koeficient nižší, při vyšší hodnotě průměrné vnitřní korelace mezi položkami, je vyšší (Urbánek, 2000, 
Velarde-Jurado, 2002).   
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Hodnoty koeficientu Cronbach alfa vypočtené pro extrahované faktory jsou uvedeny 

v tab.8. 

  

 Cronbach alfa 

Faktor 1 0,915 

Faktor 2 0,828 

Faktor 3 0,850 

Faktor 4 0,835 

Faktor 5 0,797 

Faktor 6 0,786 

Faktor 7 0,733 

Faktor 8 0,713 

Faktor 9 0,725 

Faktor 10 0,696 

Faktor 11 0,677 

Faktor 12 0,655 

Faktor 13 0,658 

Faktor 14 0,650 

Faktor 15 0,697 

Faktor 16 0,678  

Celkem 0,747 

Tab. 8   Hodnoty koeficientu Cronbach alfa.  

Jak je patrno z výše uvedené tabulky, výsledná hodnota koeficientu Cronbach alfa neklesla 

pod hodnotu 0,65 (výsledná hodnota Cronbach alfa je 0,747), což znamená, že výsledky 

získané použitou metodou jsou akceptovatelné a využitelné jako podklad pro další 

rozhodnutí týkající se zkoumané oblasti. U škál s větším počtem položek (faktory 1 – 4) 

byla zjištěna velmi vysoká vnitřní konzistence (hodnota koeficientu Cronbach alfa neklesla 

pod 0,8).  
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Navržená a v rámci empirického výzkumu použitá metoda splňuje tedy podmínky 

reliability a je tedy možné ji používat pro identifikaci obsahu organizační kultury 

prostřednictvím organizačních hodnot.    

 

 

10.6.2   Obsahové složky organizační kultury českých výrobních firem  

            na úrovni organizačních hodnot 

 

Faktorovou analýzou bylo extrahováno celkem 16 relativně konzistentních faktorů, které 

představují obsahové složky organizační kultury českých výrobních firem identifikované  

na úrovni hodnot. Z důvodu velkého rozsahu tabulky49, která obsahuje položky sytící 

jednotlivé faktory, je uveden v následujícím textu výčet položek sytících jednotlivé faktory  

a velikosti jejich nábojů. Tabulka obsahující celou výslednou rotovanou matici je uvedena 

v příloze 2. 

 

V tabulkách 9 až 24 jsou uvedeny faktory 1 – 16. Jednotlivé položky jsou seřazeny 

sestupně podle velikosti náboje. V tabulkách jsou uvedeny pouze položky s nábojem 

vyšším než 0,400.   

                                                           
49 Použitý dotazník obsahoval 85 hodnot. 
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Faktor 1 

Orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost  

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H33 

H14 

H32 

H37 

H40 

H17 

H30 

 

H27 

H46 

H12 

H42 

H51 

H24 

H31 

H28 

investovat do pracovníků firmy  

podporovat profesionální rozvoj a růst pracovníků 

dávat pracovníkům možnost podílet se na rozhodování 

usilovat o spokojenost pracovníků 

uvnitř organizace uplatňovat spravedlivá pravidla 

umožňovat lidem projevit svůj názor, respektovat každého jednotlivce 

zajímat se o potřeby pracovníků, poskytovat jim zaměstnanecké 

výhody 

umožňovat lidem vyniknout  

vážit si každého pracovníka v organizaci 

vytvářet pozitivní atmosféru, budovat dobré vztahy 

usilovat o jistotu pro zaměstnance 

odměňovat kvalitu a dokonalost 

podporovat stmelování pracovního kolektivu 

stále se učit něco nového 

dosáhnout maxima znalostí, být špičkou v oboru 

0,767  

0,694 

0,667 

0,653 

0,632 

0,631 

 

0,606 

0,598 

0,580 

0,485 

0,485 

0,466 

0,458 

0,458 

0,426 

Tab. 9   Popis obsahu faktoru 1 

 

Faktor 1 sytí, jak je patrno z tabulky 9, především hodnoty orientované na pracovníky,  

a to zejména na jejich rozvoj (položka „investovat do pracovníků firmy“ má nejsilnější 

náboj 0,767 a druhou nejsilnější položkou je „podporovat profesionální rozvoj a růst 

pracovníků“ s nábojem 0,694), možnost participace jednotlivých zaměstnanců na 

rozhodování (položka „dávat pracovníkům možnost podílet se na rozhodování“ má třetí 

nejsilnější náboj 0,667). Vnímání pracovníků jako důležité hodnoty firmy (silný náboj 

položky „vážit si každého pracovníka v organizaci“ s velikostí 0,580) souvisí s úsilím o 

dosahování spokojenosti pracovníků (velikost náboje 0,653) a vzájemného respektu, 

možnosti projevit svůj názor (velikost náboje 0,631), s projevováním zájmu o potřeby 
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pracovníků, poskytováním zaměstnaneckých výhod (velikost náboje 0,606), možností 

vyniknout (velikost náboje 0,598) a usilováním o jistotu pro zaměstnance (velikost náboje 

0,485). Charakteristickým rysem tohoto faktoru je spojení uplatňování spravedlivých 

pravidel uvnitř organizace (velikost náboje 0,632) s pozitivní atmosférou ve firmě, 

budováním dobrých vztahů (velikost náboje 0,485) a stmelováním pracovního kolektivu 

(velikost náboje 0,458).  

 

Poměrně vysoký náboj mají i položky orientované na zdokonalování pracovníků 

(„odměňovat kvalitu a dokonalost“ – velikost náboje 0,466, stále se učit něco nového - 

velikost náboje 0,458 a „dosáhnout maxima znalostí“, „být špičkou v oboru“ - velikost 

náboje 0,426). Poslední tři položky jsou obsahově poněkud odlišné od ostatních položek 

sytících faktor 1, souvisejí však také se snahou umožňovat  pracovníkům vyniknout  

a podporovat tak jejich rozvoj. 

 

Vzhledem k obsahu položek, které sytí faktor 1, byl faktor označen jako „Orientace  

na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost“.    

 

Faktor 2 

Orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti se spokojeností zákazníků 

číslo 

položky  

v dotazníku 
položka dotazníku 

velikost 

náboje 

H49 

H11 

H6 

H41 

H48 

H25 

H55 

H23 

dosahovat vysoké kvality služeb 

dbát na dodržování termínů vůči vnějším zákazníkům 

dosahovat vysoké kvality produktů 

dosahovat maximální spokojenosti zákazníků 

pružně se přizpůsobovat požadavkům a přání zákazníků 

usilovat o dokonalost vůči vnějším zákazníkům 

dosahovat maximální výkonnosti, výsledků 

kontrolovat kvalitu produktů 

0,704 

0,689 

0,683 

0,638 

0,630 

0,598 

0,452 

0,427 

Tab. 10   Popis obsahu faktoru 2 
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Faktor 2 byl nazván „Orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti se 

spokojeností zákazníků“, protože nejsilnější náboj mají položky orientované  

na poskytování vysoké kvality zákazníkům (jde o položky „dosahovat vysoké kvality 

služeb“ s velikostí náboje 0,704; „dbát na dodržování termínů vůči vnějším zákazníkům“  

s velikostí náboje 0,689 a  položka „dosahovat vysoké kvality produktů“ s velikostí náboje 

0,683; „usilovat o dokonalost vůči vnějším zákazníkům“ s velikostí náboje 0,598). 

Maximální spokojenost zákazníka (velikost náboje 0,638) je spojena se snahou pružně se 

přizpůsobovat požadavkům a přání zákazníků (velikost náboje 0,630), podávat maximální 

výkon (velikost náboje 0,452) a kontrolou kvality produktů (velikost náboje 0,427). 

 

Faktor 3 

Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H7 

H54 

H36 

H59 

H34 

H12 

H24 

vzájemně spolupracovat  

rozvíjet spolupráci mezi útvary či odděleními  

hledat vzájemnou shodu (při řešení problémů, volbě postupů, …)  

sdílet informace, předávat si důležité informace  

sdílet poznatky a zkušenosti, předávat si poznatky, zkušenosti, rady 

vytvářet pozitivní atmosféru, budovat dobré vztahy 

podporovat stmelování pracovního kolektivu 

0,726 

0,645 

0,558 

0,542 

0,478 

0,470 

0,470 

Tab. 11   Popis obsahu faktoru 3 

 

Faktor 3 zahrnuje hodnoty týkající se vnitřního prostředí organizace. Jádrem obsahu 

tohoto faktoru je orientace na vzájemnou spolupráci (velikost náboje 0,726); silný náboj 

mají i položky „hledat vzájemnou shodu“ (při řešení problémů, volbě postupů, …) - 

velikost náboje 0,558, a „rozvoj spolupráce v rámci firmy“ (velikost náboje 0,645).  

Se vzájemnou spoluprací uvnitř firmy souvisí sdílení a předávání si důležitých informací 

(velikost náboje 0,542), poznatků, zkušeností a rad (velikost náboje 0,478), ale také 

vytváření pozitivní atmosféry, budování dobrých vztahů a podpory stmelování pracovního 

kolektivu (velikost náboje 0,470). V souladu s obsahem uvedených položek, které sytí 
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faktor 3, byl tento faktor nazván „Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř 

firmy“. 

 

Faktor 4 

Inovace a zaměřenost na vnější prostředí 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H22 

H10 

H8 

H47 

H61 

H77 

H26 

H66 

 

H1 

Vyvíjet nové produkty, rozšiřovat výrobní programy  

hledat další směry rozvoje firmy  

pružně se přizpůsobovat technickému vývoji, novým technologiím 

uplatňovat nové poznatky a postupy 

cíleně a průběžně sledovat chování a kroky konkurence 

expandovat (na nové trhy, …) 

rychle a pružně reagovat na nové možnosti a příležitosti 

získávat informace o vnějším prostředí (o nových technologiích,  

o změnách v legislativě, …) 

prosazovat nové myšlenky 

0,750 

0,590 

0,566 

0,517 

0,498 

0,481 

0,465 

 

0,460 

0,449 

Tab. 12   Popis obsahu faktoru 4 

 

Faktor 4 je faktorem, který je charakteristický zaměřeností na inovační přístupy a vnější 

prostředí. Nejvyšší náboj v tomto faktoru má hodnota vyvíjet nové produkty, rozšiřovat 

výrobní programy (velikost náboje 0,750). O něco nižší náboje mají hodnoty „hledat další 

směry rozvoje firmy“ (velikost náboje 0,590), „pružně se přizpůsobovat technickému 

vývoji, novým technologiím“ (velikost náboje 0,566), „uplatňovat nové poznatky  

a postupy“ (velikost náboje 0,517), „expandovat (na nové trhy, …)“ - (velikost náboje 

0,481), „rychle a pružně reagovat na nové možnosti a příležitosti“ (velikost náboje 0,465), 

„prosazovat nové myšlenky“ (velikost náboje 0,449). Uvedené inovační přístupy jsou 

spojeny s cíleným a průběžným sledováním chování a kroků konkurence (velikost náboje 

0,498) a získáváním informací o vnějším prostředí (o nových technologiích, o změnách 

v legislativě, …) (velikost náboje 0,460).  

Podle jednoznačného zaměření obsahu uvedených položek byl faktor 4 pojmenován 

„Inovace a zaměřenost na vnější prostředí“. 

 - 169 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

Faktor 5 

Kvalita jako bezchybnost 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H9 

 

H62 

H35 

H44 

H2 

H53 

H21 

usilovat o dokonalost vůči spolupracovníkům (dbát na dodržování 

dohodnutých termínů, kvalitu práce, …)  

vyvíjet tlak na dodavatele směrem ke kvalitě  

netolerovat nekvalitu (nepřesnosti, …), nedbalost, povrchní řešení  

nést individuální odpovědnost za výsledky své práce 

kontrolovat kvalitu služeb 

netolerovat neprofesionalitu 

kontrolovat dodržování standardů a předepsaných postupů 

 

0,621 

0,602 

0,589 

0,533 

0,480 

0,436 

0,436 

Tab. 13   Popis obsahu faktoru 5 

 

Faktor 5 je sycen hodnotami, které se týkají kvality chápané jako bezchybnost (silný náboj  

u položky „usilovat o dokonalost vůči spolupracovníkům - dbát na dodržování 

dohodnutých termínů, kvalitu práce, …“ velikost náboje 0,621. Dosahování kvality je 

spojováno s netolerancí (nekvality, nepřesnosti, nedbalosti, povrchních řešení – velikost 

náboje 0,589 a neprofesionality - velikost náboje 0,436) a s kontrolou (kvality služeb – 

velikost náboje  0,480 a dodržováním standardů a předepsaných postupů – velikost náboje 

0,436). S uvedenými hodnotami souvisí v neposlední řadě i hodnota „vyvíjet snahu  

o dosahování kvality nejen uvnitř firmy mezi pracovníky, ale také směrem k dodavatelům“ 

(velikost náboje 0,602).  

Protože hodnoty sytící tento faktor se jednoznačně vztahují ke kvalitě, byl faktor 5 

pojmenován „Kvalita jako bezchybnost“.  
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Faktor 6 

Agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H81 

H74 

H65 

H83 

porazit konkurenci  

získat prvenství na trhu (mít největší tržní podíl)  

získat přední místo na trhu  

0,783 

0,773 

0,710 

být nejlepší, dosahovat špičkových výsledků  0,508 

Tab. 14   Popis obsahu faktoru 6 

 

Faktor 6 je charakteristický především orientací na vítězství nad konkurencí. Nejsilnější 

náboj byl zjištěn u hodnoty „porazit konkurenci“ (velikost náboje 0,783). O něco nižší 

náboj mají hodnoty „získat prvenství na trhu (mít největší tržní podíl)“ s velikostí náboje 

0,773 a „získat přední místo na trhu“ (velikost náboje 0,710). Vysoký náboj má i položka 

„být nelepší, dosahovat špičkových výsledků“ (velikost náboje 0,508). 

Vzhledem ke charakteristickému zaměření hodnot s vysokým nábojem byl faktor 6 

označen „Agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu“. 

 

Faktor 7 

Sponzorování a budování image 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H84 

H71 

H78 

H79 

podporovat zdravotnictví, sport, kulturu  

podporovat město/region  

chovat se šetrně vůči životnímu prostředí 

dávat o firmě vědět (ukazovat se při sponzorských akcích, účastnit se 

veletrhů,…) 

0,815 

0,735 

0,502 

 

0,466 

Tab. 15     Popis obsahu faktoru 7 
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Faktor 7 zahrnuje hodnoty týkající se prostředí mimo firmu. Tento faktor je 

charakteristický tím, že ho sytí položky zaměřené na sponzorství (silný náboj mají položky 

„podporovat zdravotnictví, sport, kulturu“ – velikost náboje 0,815 a „podporovat 

město/region“ – velikost náboje 0,735) a budování image firmy („chovat se šetrně vůči 

životnímu prostředí“ – velikost náboje 0,502 a „dávat o firmě vědět (ukazovat se  

při sponzorských akcích, účastnit se veletrhů,…)“ s velikostí náboje 0,466. 

 

Položky sytící faktor 7 jsou zaměřeny na prezentaci firmy, byl tento faktor pojmenován  

„Sponzorství a budování image“. 

  

Faktor 8 

Orientace na pořádek uvnitř firmy, disciplínu, dodržování předpisů a kázeň 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H56 

H38  

H45 

H78 

H21 

Dodržovat zákony a předpisy  

dbát na pořádek a pracovní kázeň  

respektovat tradice firmy 

chovat se šetrně vůči životnímu prostředí 

kontrolovat dodržování standardů a předepsaných postupů 

0,694 

0,571 

0,493 

0,474 

0,407 

Tab. 16   Popis obsahu faktoru 8 

 

Faktor 8 sytí hodnoty, které jsou orientovány na pořádek a disciplínu uvnitř firmy, ale také 

mimo firmu, tj. vůči okolnímu prostředí, ve kterém firma působí. V souvislosti s vnějším 

prostředím je faktor sycen hodnotami „dodržovat zákony a předpisy“ (velikost náboje 

0,694) a „chovat se šetrně vůči životnímu prostředí“ (velikost náboje 0,474). Pokud jde  

o hodnoty týkající se vnitřního prostředí firmy, sytí tento faktor položky „dbát na pořádek 

a pracovní kázeň“ (velikost náboje 0,571), „respektovat tradice firmy“ (velikost náboje 

0,493) a „kontrolovat dodržování standardů a předepsaných postupů“ (velikost náboje 

0,407). 

 

V souladu s obsahem jednotlivých položek byl faktor 8 pojmenován „Orientace  

na pořádek uvnitř firmy, disciplínu, dodržování předpisů a kázeň“. 
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Faktor 9 

Orientace na dobré jméno a stabilitu firmy 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H63 

H18 

H68 

H76 

usilovat o vybudování či udržení dobrého jména společnosti  

usilovat o stabilitu firmy  

dodržovat dohody s partnery 

0,635 

0,506 

0,495 

cíleně budovat image firmy (prezentovat své úspěchy) 0,470 

Tab. 17   Popis obsahu faktoru 9 

Faktor 9 byl nazván „Orientace na dobré jméno a stabilitu firmy“, protože jej sytí 

hodnoty zaměřující se na budování „pevné“ pozice v oboru podnikání organizace. Úsilí  

o vybudování či udržení dobrého jména společnosti (velikost náboje 0,635) a stabilitu 

firmy (velikost náboje 0506) je spojeno s dodržováním partnerských dohod (velikost 

náboje 0,495) a cíleným budováním image např. prostřednictvím prezentací dosažených 

úspěchů firmy (velikost náboje 0,470). 

  

Faktor 10 

Zaměřenost na nízké náklady 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H57 

H29 

H58 

usilovat o co nejnižší náklady  0,745 

hledat úspory  0,688 

kontrolovat ekonomické výsledky 0,618 

Tab. 18   Popis obsahu faktoru 10 

 

Faktor 10 obsahuje hodnoty zaměřené na hospodaření organizace a ekonomické ukazatele 

organizace, a to v souvislosti se snižováním nákladů (velikost náboje 0,745), hledáním 

úspor (velikost náboje 0,688) a kontroly ekonomických výsledků (velikost náboje 0,618). 
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Podle jednotlivých položek sytících faktor 10, byl tento faktor pojmenován „Zaměřenost 

na nízké náklady“. 

 

   Faktor 11 

Opatrnost (ve vztahu k vnějšímu prostředí) 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H75 

H73 

H85 

neriskovat, podstupovat pouze menší rizika  0,780 

expandovat s rozvahou, nesnažit se o expanzi v nejistých podmínkách  0,620 

investovat rozumně, se zárukou maximálních výsledků 0,444 

Tab. 19   Popis obsahu faktoru 11 

 

Faktor 11 je faktorem, který je charakteristický určitou opatrností firmy vzhledem 

k jejímu vnějšímu prostředí. Nejsilnější náboj byl zjištěn u hodnoty „neriskovat, 

podstupovat pouze menší rizika“ (velikost náboje 0,780), vysoký náboj má hodnota 

„expandovat s rozvahou, nesnažit se o expanzi v nejistých podmínkách“ (velikost náboje 

0,620) a vyšší náboj i hodnota „investovat rozumně, se zárukou maximálních výsledků“ 

(velikost náboje 0,444). 

 

Vzhledem k obsahu uvedených položek byl faktor 11 označen jako „Opatrnost (ve vztahu 

k vnějšímu prostředí)“. 

 

Faktor 12 

Orientace na firemní cíle a výkonnost 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H16 

H15 

H18 

podporovat a respektovat firemní cíle  0,622 

zvyšovat výkonnost, efektivnost  0,539 

usilovat o stabilitu firmy 0,410 

Tab. 20   Popis obsahu faktoru 12 
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Obsah faktoru 12 je zaměřen dovnitř organizace. Tento faktor je sycen hodnotami 

zaměřenými na dosahování vyšší efektivnosti firmy. Nejvyšší náboj má položka 

„podporovat a respektovat firemní cíle“ (velikost náboje 0,622). Silný náboj byl 

identifikován i u položky „zvyšovat výkonnost, efektivnost“ (velikost náboje 0,539). 

V tomto faktoru se vyčlenila také hodnota „usilovat o stabilitu firmy“ s poněkud slabším 

nábojem (velikost náboje 0,410).  

 

Protože jednotlivé položky vyjadřují  orientaci firmy na její vyšší efektivnost, byl faktor 12 

pojmenován jako „Orientace na firemní cíle a výkonnost“. 

 

Faktor 13 

Morální hodnoty 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H4 netolerovat nepoctivost, obcházení předpisů, …  0,650 

H3 chovat se poctivě a korektně k zákazníkům 0,467 

Tab. 21   Popis obsahu faktoru 13 

 

Faktor 13 byl pojmenován jako „morální hodnoty“ protože obsahuje položky 

zdůrazňující netoleranci nepoctivosti, obcházení předpisů, … (velikost náboje 0,650) 

v souvislosti s poctivým a korektním chováním k zákazníkům (velikost náboje 0,467). 

 

Faktor 14 

Orientace na dosahování zisku 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H60 dosahovat zisku  0,782 

H20 dosahovat maximálního zisku  0,774 

Tab. 22   Popis obsahu faktoru 14 
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Faktor 14 zahrnuje hodnoty, které jsou orientovány na efektivnost organizace. Silné 

náboje byly identifikovány u obou položek, které sytí tento faktor (dosahovat zisku 

s velikostí náboje 0,782 i dosahovat maximálního zisku s velikostí náboje 0,774)50.   

 

Vzhledem k jednoznačnému zaměření položek byl faktor 14 označen jako „Orientace na 

dosahování zisku“. 

 

Faktor 15 

Konzervativnost – upřednostňování standardních postupů a zkušeností 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H13 

 

H34 

upřednostňovat standardní, osvědčené postupy, používat prověřené 

metody  

 

0,587 

sdílet poznatky a zkušenosti, předávat si poznatky, zkušenosti, rady 0,471 

Tab. 23   Popis obsahu faktoru 15 

 

U faktoru 15 je hodnota s nejsilnějším nábojem zaměřená na konzervativní přístup  

ve firmě  (položka „upřednostňovat standardní, osvědčené postupy, používat prověřené 

metody“ má velikost náboje 0,587). Upřednostňování standardních, osvědčených postupů  

a používání prověřených metod je spojováno se sdílením a předáváním poznatků, 

zkušeností a rad (velikost náboje 0,471).  

 

Tento faktor byl pojmenován jako „Konzervativnost – upřednostňování standardních 

postupů a zkušeností“. 

 

                                                           
50 Do hodnotového dotazníku byly zařazeny položky „dosahovat zisku“ a „dosahovat maximálního zisku“,  
a to protože z provedeného předvýzkumu vyplynulo, že manažeři rozlišují mezi obsahem těchto položek  
a přikládají položkám různý význam. 
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Faktor 16 

Nesoutěživost 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 
velikost 

náboje 

H67 nesoutěžit s ostatními firmami, nesoutěžit s partnery  - 0,677

Tab. 24   Popis obsahu faktoru 16 

 

Faktor 16 je sycen položkou nesoutěžit s ostatními firmami, nesoutěžit s partnery (velikost 

náboje -0,677).  

 

Na základě  porovnání obsahu šestnácti extrahovaných faktorů bylo zjištěno, že šest 

hodnot sytí více než jeden faktor (viz také příloha 2).  

Např. u faktoru 1 „Orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost“ a faktoru 3 

„Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy“ se vyskytují hodnoty „vytvářet 

pozitivní atmosféru, budovat dobré vztahy“ (velikost náboje 0,485 ve faktoru 1 a 0,470  

ve faktoru 3) a „podporovat stmelování pracovního kolektivu“ (velikost náboje 0,458  

ve faktoru 1 a 0,470 ve faktoru 3). U obou faktorů jsou hodnoty zastoupeny v podobné 

míře, ale v rozdílných souvislostech: u faktoru 1 v souvislosti s orientací na pracovníky, 

jejich rozvoj a spokojenost a u faktoru 3 jde o spolupráci a sdílení informací a zkušeností 

uvnitř firmy.  

Hodnota „usilovat o stabilitu firmy“ sytí současně faktor 9 „Orientace na dobré jméno  

a stabilitu firmy“ i faktor 12 „Orientace na firemní cíle a výkonnost“. U těchto faktorů je 

míra zastoupení dané hodnoty rozdílnější než v předchozím případě (velikost náboje  

u faktoru 9 má hodnotu 0,506 a u faktoru 12 pouze 0,410) a také obsahově jsou tyto 

faktory rozdílné: faktor 9 je charakteristický hodnotami orientovanými na dobré jméno  

a stabilitu firmy, kdežto faktor 12 orientací na firemní cíle a výkonnost. 

Podobně i faktory 5 „Kvalita jako bezchybnost“ a 8 „Orientace na pořádek uvnitř firmy, 

disciplínu, dodržování předpisů a kázeň“ zahrnují oba hodnotu „kontrolovat dodržování 

standardů a předepsaných postupů“, přičemž ve faktoru 5 (koeficient korelace dané 

hodnoty v tomto faktoru je 0,436) je kontrola nástrojem snahy o dosahování kvality 

produktů a služeb, zatímco ve faktoru 8, který je touto hodnotou sycen v menší míře 
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(koeficient korelace je 0,407), jde o orientaci na pořádek uvnitř firmy, disciplínu  

a dodržování předpisů a kázně.  

Hodnota „sdílet poznatky a zkušenosti, předávat si poznatky, zkušenosti a rady“ sytí 

současně faktory 3 „Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy“ a 15 

„Konzervativnost – upřednostňování standardních postupů a zkušeností“, a to  

i s podobným nábojem (koeficient korelace dosáhl ve faktoru 3 velikosti 0,478 a ve faktoru 

15 hodnoty 0,471). V každém z těchto faktorů je však daná hodnota zastoupena ve zcela 

jiném kontextu: ve faktoru 3 je sdílení a předávání poznatků, zkušeností a rad prostředkem 

vzájemné spolupráce, sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy, kdežto ve faktoru 15 jde 

o upřednostňování standardních postupů a zkušeností. 

Faktor 7 „Sponzorování a budování image“ i faktor 8 „Orientace na pořádek uvnitř firmy, 

disciplínu, dodržování předpisů a kázeň“ obsahují hodnotu „chovat se šetrně vůči 

životnímu prostředí“, ale v rozdílné míře i odlišných souvislostech. Ve faktoru 7  

ve spojitosti se sponzorováním a budováním image firmy, zatímco ve faktoru 8, ve kterém 

je daná hodnota zastoupena v menší míře (koeficient korelace ve faktoru 3 dosáhl velikosti 

0,502 a ve faktoru 8 velikosti  0,474), jde o zaměření na pořádek uvnitř firmy, disciplínu, 

dodržování předpisů a kázně.  

 

Na základě výše uvedených skutečností je možné shrnout, že jmenovaných šest hodnot sytí 

více extrahovaných faktorů, tzn., že u nich byla prokázána obsahová souvislost s dalšími 

hodnotami v dotazníku.  

 

Naopak dvanáct hodnot zařazených v dotazníku nesytilo žádný ze šestnácti 

identifikovaných faktorů a nevyčlenily se ani samostatně (tab. 25).  

 

číslo 

položky  

v dotazníku 

položka dotazníku 

H5 

H19 

H39 

H43 

H50 

dbát na pečlivost a preciznost, věnovat pozornost detailům 

úkoly a problémy řešit týmově 

být ochoten experimentovat – zkoušet nové, neprověřené postupy 

být tolerantní k chybám pracovníků 

plánovat (výrobu, …) s dostatečnými rezervami 
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H52 

H64 

H69 

H70 

H72 

H80 

H82 

dosahovat vysoké (interní) efektivnosti 

postupovat pomalu, s rozvahou 

zabývat se rozvojem služeb pro zákazníky 

snažit se nebýt pozadu za ostatními, nebýt podprůměrní 

bojovat s překážkami 

cíleně a průběžně zjišťovat požadavky, potřeby a přání zákazníků 

pečovat o zákazníky (dělat něco navíc, poskytovat poprodejní servis, …) 

 

Tab. 25   Hodnoty, které nesytí žádný ze šestnácti identifikovaných faktorů 

 

Organizační hodnoty uvedené v tabulce 25 nebyly zahrnuty v žádném extrahovaném 

faktoru, což znamená, že nebyla statisticky prokázána významná obsahová souvislost  

se žádnými dalšími hodnotami obsaženými v dotazníku.  

 

  

10.6.3   Empirické typy organizační kultury českých výrobních firem  

                         identifikované na úrovni organizačních hodnot  

 

Na základě provedené faktorové analýzy, jejímž prostřednictvím byly identifikovány 

obsahové složky organizační kultury českých výrobních firem, byla provedena shluková 

analýza. Cílem shlukové analýzy bylo zkonstruování empirických typů organizační kultury 

českých výrobních firem. Shluková analýza byla provedena prostřednictvím faktorových 

skórů vypočtených pro každého respondenta u každého faktoru. Respondenti, jejichž 

konstelace faktorových skórů byly podobné, tzn., že se u nich vyskytly shodné konstelace 

odpovědí, byli zařazeni do jednoho shluku. Shlukovou analýzou bylo získáno pět shluků, 

které představují empirické typy organizační kultury českých výrobních firem na úrovni 

hodnot.  

 

Výsledky shlukové analýzy jsou dokumentovány v grafu 1.  
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 shluk 1 shluk 2 shluk 3 shluk 4 shluk 5 
Faktor 1   
Orientace na pracovníky, jejich rozvoj a 
spokojenost  

4,167 4,048 3,458 3,397 2,933 

Faktor 2   
Orientace na kvalitu produktů a služeb 
v souvislosti se spokojeností zákazníků 

4,615 4,557 4,304 4,433 3,250 

Faktor 3   
Spolupráce a sdílení informací a zkušeností 
uvnitř firmy 

4,286 4,103 3,593 3,573 3,143 

Faktor 4  
Inovace a zaměřenost na vnější prostředí 4,407 4,104 3,954 4,026 2,556 

Faktor 5   
Kvalita jako bezchybnost 4,167 4,291 3,763 3,859 3,857 

Faktor 6 
Agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu 4,583 3,959 3,789 4,433 3,000 

Faktor 7  
Sponzorování a budování image 3,458 3,927 3,081 3,894 3,500 

Faktor 8   
Orientace na pořádek uvnitř firmy, disciplína, 
dodržování předpisů a kázeň 

4,250 4,437 3,701 4,050 3,200 

Faktor 9   
Orientace na dobré jméno a stabilitu firmy 4,354 4,684 4,220 4,456 3,750 

Faktor 10   
Zaměřenost na nízké náklady 4,833 4,474 4,284 4,248 4,000 

Faktor 11   
Opatrnost (ve vztahu k vnějšímu prostředí) 3,722 3,694 3,357 3,580 3,000 

Faktor 12   
Orientace na firemní cíle a výkonnost  4,458 4,481 4,103 4,294 4,750 

Faktor 13   
Morální hodnoty 3,750 4,476 4,126 4,167 3,000 

Faktor 14   
Orientace na dosahování zisku 4,625 4,282 4,344 4,379 5,000 

Faktor 15  
Konzervativnost – upřednostňování 
standardních postupů a zkušeností 

3,833 3,977 3,491 3,609 4,000 

Faktor 16   
Nesoutěživost 1,167 1,926 1,847 2,078 2,000 

 

Tab. 26    Výsledky shlukové analýzy   

 - 180 - 



Ing. Zdeňka Konečná                                                    Organizační kultura českých výrobních firem  
 

Shluk 151 je, jak je patrno z uvedeného grafu, konstelací vyšší úrovně téměř všech faktorů, 

kromě faktoru 7 „Sponzorování a budování image“ a faktoru 13 „Morální hodnoty“, 

přičemž dominantním je faktor 10 „Zaměřenost na nízké náklady“. Ve firmách s tímto 

typem organizační kultury je považováno za důležité v prvé řadě dosahování nízkých 

nákladů, a to ve spojení se soutěživostí s konkurencí, poskytováním kvalitních produktů  

a služeb zákazníkům a inovativním přístupem. Vysoká úroveň byla identifikována  

u faktorů 2 „Orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti se spokojeností 

zákazníků“, 6 „Agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu“ a faktoru 4 „Inovace  

a zaměřenost na vnější prostředí“. Soutěživost ve vztahu k vnějšímu prostředí potvrzuje  

i nízká úroveň faktoru 16 „Nesoutěživost“. Ve firmách tohoto typu jsou za důležité 

považováni pracovníci a vzájemná spolupráce (poměrně vysokou úroveň má faktor 1 

„Orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost“ a faktor 3 „Spolupráce a sdílení 

informací a zkušeností uvnitř firmy“). Za méně důležité, jsou v tomto typu organizační 

kultury považovány morální hodnoty, prezentace firmy na veřejnosti, standardní postupy 

nebo opatrnost (nižší úroveň faktorů 7 „Sponzorování a budování image“, 11 „Opatrnost 

ve vztahu k vnějšímu prostředí“, 13 „Morální hodnoty“ a 15 „Konzervativnost – 

upřednostňování standardních postupů a zkušeností“). 

Kultura identifikovaná prostřednictvím shluku 1 byla označena jako „Kultura 

orientovaná na dosahování nízkých nákladů“.  

 

Shluk 2 je charakteristický, jak je patrno z grafu 1, vyšší a poměrně vyrovnanou úrovní 

všech faktorů. Největší důraz je kladen na dobré jméno a stabilitu firmy (vyšší úroveň 

faktoru 9 „Orientace na dobré jméno a stabilitu firmy“) společně se zaměřením na kvalitu 

(vyšší úroveň faktoru 2 „Orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti  

se spokojeností zákazníků“ a také faktoru 5 „Kvalita jako bezchybnost“). Současně je  

za důležitou považována také efektivnost (vyšší je také hodnota faktoru 12 „Orientace  

na firemní cíle a výkonnost“ a faktoru 10 „Zaměřenost na nízké náklady“) ve spojení 

s disciplinovaností a morálkou pracovníků (vyšší úroveň faktoru 8 „Orientace na pořádek, 

uvnitř firmy, disciplínu, dodržování předpisů a kázně“ a faktoru 13 „Morální hodnoty“). 

Jde tedy o organizační kulturu silně orientovanou na udržení dobrého jména a stability 

firmy, a to v kontextu poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb, vysoké 

efektivnosti a disciplinovanosti pracovníků.   

                                                           
51 Počty firem začleněných do identifikovaných shluků jsou uvedeny v tabulce č. 27 (viz str. 172).  
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Protože je u firem s tímto typem organizační kultury dobré jméno spojováno především  

s kvalitou nabízených produktů a služeb, byl tento typ organizační kultury označen jako 

„Kultura orientovaná na dobré jméno firmy, kvalitu a spokojenost zákazníků“. 

 

Shluk 3 je typický nižší úrovní všech extrahovaných faktorů. Interpretace obsahu tohoto 

typu organizační kultury je obtížný, protože uznávané organizační hodnoty jsou 

nekonzistentní. Za nejméně důležité je považováno sponzorování a budování image (faktor 

7), což je ale částečně v rozporu s poměrně vysokou úrovní faktoru 9 „Orientace na dobré 

jméno a stabilitu firmy“ a faktoru 13 „Morální hodnoty“. Za nepříliš důležité pro 

fungování firmy jsou považováni její pracovníci a jejich vzájemná spolupráce (nižší 

úroveň faktoru 1 „Orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost“ a faktoru 3 

„Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy“). Vyšší úroveň byla 

identifikována u faktorů orientovaných na efektivnost firmy (faktor 14 „Orientace  

na dosahování zisku“ a faktor 10 „Zaměřenost na nízké náklady“).  

 

Vzhledem k obsahu faktorů s nejvyšší úrovní byl shluk 3 byl pojmenován jako „Kultura 

orientovaná na efektivnost“.  

 

Shluk 4 je charakteristický zaměřením na vnější prostředí firmy. Nejvyšší úroveň byla 

zjištěna u faktoru 9, tj. „orientace na dobré jméno a stabilitu firmy“. O něco nižší úroveň 

mají faktory „agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu“ (faktor 6), „orientace na kvalitu 

produktů a služeb v souvislosti se spokojeností zákazníků (faktor 2) a sponzorování  

a budování image (faktor 7). Vyšší úroveň byla identifikována i u faktorů orientovaných  

na efektivnost firmy, a to zejména finanční (vyšší úroveň faktorů 10, 12 a 14).  

Firmy s tímto typem organizační kultury jsou zaměřeny zejména na prostředí, ve kterém 

působí, a to v souvislosti s budováním a udržením dobrého jména, konkurenceschopnosti  

a kvality poskytovaných produktů a služeb. Tento typ organizační kultury byl proto 

označen jako „Kultura orientovaná na soutěživost a stabilitu firmy“.   

 

Shluk 552 je charakteristický vysokou úrovní faktorů 14 (orientace na dosahování zisku)  

a 12 (orientace na firemní cíle a výkonnost), poměrně vysoké úrovně dosáhly i faktory 10 

                                                           
52 Ve shluku 5 se vydělila zcela samostatně pouze jedna firma, která se obsahem kultury výrazně lišila  
od ostatních zkoumaných firem. I když „shluk“ zahrnující pouze tuto jedinou firmu nelze považovat za jeden 
z identifikovaných typických obsahů organizační kultury českých výrobních firem, v zájmu úplnosti 
výsledků statistického zpracování je popis daného „shluku“ uváděn.   
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(zaměřenost na nízké náklady) a 15 (konzervativnost – upřednostňování standardních 

postupů a zkušeností). Znamená to tedy, že dosahování firemních cílů a výkonnosti je 

v českých výrobních firmách tohoto typu spojováno zejména s orientací na finanční 

hospodaření ve spojení s dodržováním standardních postupů a zkušeností, ale také 

soutěživostí, což naznačuje velmi nízká úroveň faktoru 16 (nesoutěživost). Důraz je také 

kladen na kvalitu, dobré jméno a stabilitu firmy - střední úroveň mají faktory 5 (kvalita 

jako bezchybnost), 9 (orientace na dobré jméno a stabilitu firmy), faktor 7 (sponzorování  

a budování image) a faktor 2 (orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti  

se spokojeností zákazníků. Pro tento typ je příznačná poměrně nízká orientace  

na pracovníky a jejich vzájemnou spolupráci (relativně nízké úrovně dosáhly faktor 1 - 

orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost, a také faktor 3 – spolupráce a sdílení 

informací a zkušeností uvnitř firmy). Z výše uvedeného lze konstatovat, že se jedná o typ 

kultury, ve které je největší význam připisován dosahování zisku, nízkých nákladů  

a firemních cílů, a to především tím, že je kladen důraz na kvalitu a dobré jméno firmy  

v prostředí, ve kterém působí. Za nepříliš důležité jsou ve firmách tohoto typu považování 

pracovníci a jejich vzájemné vztahy. 

Na základě uvedených charakteristik byl tento shluk označen jako „Orientace  

na dosahování zisku“. 

 

Pět výše popsaných shluků představuje empirické typy organizační kultury na úrovni 

hodnot získaných prostřednictvím typických konstelací odpovědí respondentů.  

 

 

10.6.3.1 Míra výskytu jednotlivých identifikovaných typů organizační kultury  

                v rámci zkoumaného souboru firem 

 

Shluková analýza, jejíž výsledky jsou výše prezentovány, byla provedena prostřednictvím 

faktorových skórů vypočtených pro každý jednotlivý faktor u každého respondenta. 

Shlukovány tedy byly osoby, přičemž do jednotlivých shluků byly „nashlukovány“ ty 

osoby, jejichž konstelace faktorových skórů byly obdobné (tj. u nichž byly shledány 

shodné konstelace odpovědí).  

 

Vzhledem k tomu, že předmětem výzkumu byla organizační kultura českých firem, byly 

výzkumné výsledky dále zpracovány také z hlediska jednotlivých firem. Tab. 26 
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prezentuje počty respondentů z jednotlivých firem, kteří byli v rámci shlukové analýzy 

začleněni do jednotlivých shluků.  

 

číslo 
firmy shluk 1 shluk 2 shluk 3 shluk 4 shluk 5 nezařazeni53

1 1      
2  1 2    
3  2 2 7 3  
4  2 1 2   
5  3 23 1 8  
6   1 2 1 1 
7  13 3 1 5  
8  1 2 4 1  
9   3 2  1 
10  2 3 6 5  
11   4 7 1  
12   5 1   
13  1 1  6  
14  2 3 7 3 2 
15  1 2 2 4  
16  3 2 1 1  
17   4 1 1  
18  4 1 2   
19   1 2   
20   2 5   
21  5 2    
22  1 3  3 1 
23  2 3 3 1  
24   5 1 3  
25   1 3   
26  7 6  4  
27  3  3   
28   1 3   
29  2 5 1 2  
30    2  1 

Celkem  1 55 91 69 52 6 
 

Tab. 26   Zařazení respondentů ze zkoumaných firem do identifikovaných shluků.  

 

Jak je z tabulky patrno, s výjimkou firmy č. 1, kde byl jen jeden respondent, byli u všech 

firem respondenti začleněni minimálně do dvou či více shluků. Porovnáme-li rozložení 

respondentů v jednotlivých shlucích u jednotlivých firem, můžeme konstatovat, že 

                                                           
53 Dotazníky respondentů, jejichž odpovědi nebyly úplné nebo chyběly, byly ze statistického zpracování 
vyřazeni, a tito jedinci nebyli tedy do identifikovaných shluků zařazeni. 
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významná shoda odpovědí respondentů je patrna  celkem u šesti firem (firmy č. 5, 6, 7, 9, 

12, 20, 21, 25, 28, 30). U těchto firem byla více než polovina respondentů začleněna pouze 

do jednoho shluku. Znamená to, že v těchto firmách jsou ve větší či menší míře sdíleny 

stejné organizační hodnoty, organizační kulturu těchto firem lze tedy označit za relativně  

konzistentní, tj. silnou. U firem č. 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 23 a 29 je naopak patrný velký 

rozptyl odpovědí – respondenti byli začleněni až do čtyř shluků. V pohledu na to, co je 

v jejich firmě považováno za důležité, se  respondenti z těchto firem neshodli, jejich 

vnímání obsahu organizační kultury je tedy značně  nejednotné. Organizační kultura těchto 

firem je tedy obsahově nevyhraněná a slabá.  

 

I když u většiny zkoumaných firem byli respondenti začleněni do více shluků, za účelem 

alespoň orientačního posouzení míry výskytu jednotlivých identifikovaných typů 

organizační kultury v rámci zkoumaného souboru firem byly výsledky výzkumu dále 

zpracovány tak, že  na základě převažujícího počtu respondentů  v rámci některého z pěti 

extrahovaných shluků byla určena „příslušnost“ firem k jednotlivým shlukům. Výsledky 

dokumentuje tab. 27.   
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 číslo firmy 
 

počet firem 

Shluk 1 
Kultura orientovaná na 
dosahování nízkých nákladů 

7 
16 
18 
21 
26 

5 

Shluk 2 
Kultura orientovaná na dobré 
jméno firmy, kvalitu 
a spokojenost zákazníků 

2 
5 
9 
12 
17 
24 
29 

7 

Shluk 3 
Kultura orientovaná na 
efektivnost 

3 
6 
8 
10 
11 
14 
19 
20 
25 
28 
30 

11 

Shluk  4 
Kultura orientovaná na 
soutěživost a stabilitu firmy 

13 
15 2 

Shluk 5 
Kultura orientovaná na 
dosahování zisku 

1 1 

Nezařazeny  

4 
22 4 23 
27 

Tab. 27   Příslušnost firem k identifikovaným shlukům. 

 

Z tabulky 27 je zřejmé, že nejčetnějším typem organizační kultury je v rámci zkoumaného 

souboru firem kultura odpovídající shluku 3, nazvaná „Orientace na efektivnost“ (v tomto 

shluku byla začleněna převážná část respondentů u celkem třetiny zkoumaných firem). 

Druhým nejčetnějším typem organizační kultury je „Kultura orientovaná na dobré jméno 

firmy, kvalitu a spokojenost zákazníků“ ve shluku 2, ve kterém se vydělila čtvrtina 

sledovaných podniků. Podle četnosti zastoupených firem následuje shluk 1 „Kultura 
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orientovaná na dosahování nízkých nákladů“ s celkem pěti podniky, jejichž obsah 

organizační kultury odpovídá obsahu tohoto shluku . Čtyři ze zkoumaných firem (firmy č. 

4, 22, 23 a 27) nebyly zařazeny jednoznačně k některému z identifikovaných shluků, 

protože největší počet respondentů byl shodný ve dvou různých shlucích. U firem č. 4 a 27 

jsou respondenti nejpočetněji zastoupeni ve shluku 1 „Kultura orientovaná na dosahování 

nízkých nákladů“ shluku 3 „Kultura orientovaná na efektivnost“, které jsou obsahově 

podobné. U firmy č. 22 je nejvíce respondentů ve shluku 2 „Kultura orientovaná na dobré 

jméno firmy, kvalitu a spokojenost zákazníků“ a shluku 4 „Kultura orientovaná  

na soutěživost a stabilitu firmy“. Ve firmě č.23 vnímají tři respondenti z devíti organizační 

kulturu jako „Kulturu orientovanou na dobré jméno firmy, kvalitu a spokojenost 

zákazníků“ (shluk 2) a stejný počet jako „Kulturu orientovanou na efektivnost“ (shluk 3). 

 

Výsledky týkající se míry výskytu jednotlivých typů organizační kultury v českých 

výrobních firmách je třeba považovat za orientační, protože zkoumaný soubor byl tvořen 

třiceti podniky. Ke zjištění spolehlivé informace o míře výskytu identifikovaných typů 

organizační kultury v českých výrobních podnicích by bylo nutné provést výzkum  

u většího počtu firem54.  
 

 

10.6.4 Porovnání obsahu manažerských subkultur na úrovni vrcholového, 

středního a nižšího managementu   

 

Cílem dalšího zkoumání bylo porovnat obsah organizační kultury českých výrobních firem  

na jednotlivých úrovních managementu a v rámci každé z těchto úrovní. Dalším statistickým 

zpracováním dat získaných prostřednictvím hodnotového dotazníku byly vypočteny průměry 

a směrodatné odchylky. Následně byla data zpracována prostřednictvím dvou testů – analýzy 

rozptylu (ANOVA) a testem homogenity rozptylu. Testem analýzy rozptylu byla zjištěna 

souvislost mezi zastávanou pozicí na některé z úrovní managementu a vnímáním obsahu 

organizační kultury na úrovni hodnot. Testem homogenity rozptylu byla identifikovány 

rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury v rámci jednotlivých úrovní managementu.  

                                                           
54 Cílem prezentovaného výzkumu nebylo zjistit míru výskytu identifikovaných typů organizační kultury, ale 
identifikovat typické obsahy organizační kultury v českých výrobních podnicích prostřednictvím 
organizačních hodnot. 
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10.6.4.1  Porovnání obsahu organizační kultury v českých výrobních firmách  

                              na úrovni vrcholového, středního a nižšího managementu 

 

Rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury na úrovních vrcholového, středního  

a nižšího managementu byly zjišťovány pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Prostřednictvím 

této analýzy byla testována rovnost průměrů mezi jednotlivými podskupinami, tj. úrovněmi 

managementu, a tak byly identifikovány rozdíly a shody ve vnímání obsahu organizační 

kultury mezi jednotlivými úrovněmi managementu.  

 

V tab. 28 jsou uvedeny průměry a výsledky analýzy rozptylu testovaných podskupin,  

tj. jednotlivých úrovní managementu.   

 

střední 
management 

nižší 
management 

ANOVA55 vrcholový 
management

 

m m m F sig. 
Faktor 1   
Orientace na pracovníky, 
jejich rozvoj a spokojenost  

3,86 3,33 3,41 14,884 0,000 

Faktor 2   
Orientace na kvalitu 
produktů a služeb 
v souvislosti se 
spokojeností zákazníků 

4,43 4,39 4,36 0,419 0,658 

Faktor 3   
Spolupráce a sdílení 
informací a zkušeností 
uvnitř firmy 

3,81 3,42 3,69 6,524 0,002 

Faktor 4  
Inovace a zaměřenost na 
vnější prostředí 

4,04 3,96 4,07 0,685 0,505 

Faktor 5   
Kvalita jako bezchybnost 3,95 3,73 3,96 3,109 0,046 

Faktor 6 
Agresivita a soutěživost ve 
vztahu k trhu 

4,04 4,17 4,19 1,134 0,323 

Faktor 7  
Sponzorování a budování 
image 

3,55 3,65 3,73 1,014 0,364 

                                                           
55 počet stupňů volnosti pro analýzu rozptylu (ANOVA) je df = 2 
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Faktor 8   
Orientace na pořádek 
uvnitř firmy, disciplína, 
dodržování předpisů a 
kázeň 

4,04 3,98 4,10 0,771 0,464 

Faktor 9   
Orientace na dobré jméno  
a stabilitu firmy 

4,51 4,27 4,38 5,109 0,007 

Faktor 10   
Zaměřenost na nízké 
náklady 

4,31 4,27 4,31 0,099 0,906 

Faktor 11   
Opatrnost (ve vztahu 
k vnějšímu prostředí) 

3,60 3,50 3,47 0,770 0,464 

Faktor 12   
Orientace na firemní cíle  
a výkonnost  

4,34 4,17 4,28 2,100 0,124 

Faktor 13   
Morální hodnoty 4,31 4,09 4,06 3,176 0,043 

Faktor 14   
Orientace na dosahování 
zisku 

4,22 4,42 4,48 3,180 0,043 

Faktor 15  
Konzervativnost – 
upřednostňování 
standardních postupů  
a zkušeností 

3,65 3,51 3,70 1,645 0,195 

Faktor 16   
Nesoutěživost 1,72 2,06 2,09 3,517 0,031 

 

Tab. 28   Průměry a výsledky analýzy ANOVA  vypočtené pro jednotlivé úrovně managementu. 

 

Testem analýzy rozptylu byly identifikovány statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými 

podskupinami, tj. úrovněmi managementu. Jak je patrno z tabulky 28 a rovněž z grafu v příloze 

3, signifikantní, tzn. statisticky významné (nenáhodné) rozdíly v odpovědích manažerů 

působících na různých úrovních managementu se vyskytly u sedmi faktorů: 

• faktor 1: orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost; 

• faktor 3: spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy; 

• faktor 5: kvalita jako bezchybnost; 

• faktor 9: orientace na dobré jméno a stabilitu firmy; 

• faktor13: morální hodnoty; 

• faktor 14: orientace na dosahování zisku; 

• faktor 16: nesoutěživost.   
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Statisticky významný rozdíl ve vnímání obsahu organizační kultury na jednotlivých 

úrovních managementu byl zjištěn u faktoru 1 „Orientace na pracovníky, jejich rozvoj  

a spokojenost“. Znamená to, že vrcholoví, střední a nižší manažeři  se ve významně 

rozdílné míře domnívají, že rozvoj a spokojenost pracovníků jsou ve firmě považovány  

za důležité. Jak je patrno z průměrných skórů, největší význam je pracovníkům a jejich 

rozvoji ve firmě přikládán  podle vrcholového managementu (m = 3,86), v nejmenší míře  

podle středního managementu (m = 3,33).  

 

Signifikantní rozdíl  byl identifikován také ve vnímání obsahu organizační kultury  

u faktoru 3 „Spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy“. Obsahu tohoto 

faktoru je, stejně jako u výše uvedeného faktoru 1, nejmenší význam ve sledovaných 

podnicích přikládán podle představitelů středního (m = 3,42), poté nižšího (m = 3,69)  

 vyššího managementu (m = 3,81). Spolupráce, sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy 

jsou tedy ve firmě podle vrcholových manažerů považovány za velmi důležité, podle 

středních manažerů za méně důležité (ve srovnání s názorem vrcholových manažerů)  

a podle nižších manažerů za nejméně důležité.  

 

Statisticky významná souvislost se zastávanou pozicí v managementu byla prokázána také 

u  vnímání dobrého jméno a stability firmy (faktor 9). Z  vypočtených průměrů (vrcholový 

management m = 4,51; střední management m = 4,27 a nižší management m = 4,38) 

vyplývá, že nejvyšší tendenci vnímat svůj podnik jako podnik, ve které je za důležité 

považováno  dosahování dobrého jména a stability firmy, mají  vrcholoví manažeři.  

O něco nižší tendence byla zjištěna u nižších manažerů a nejnižší pak u manažerů střední 

úrovně.  

 

Rozdílně je podle manažerů jednotlivých úrovní vnímána také soutěživost firmy, přičemž 

podle představitelů nižšího a středního managementu je považována soutěživost  

ve zkoumaných podnicích za méně důležitou než podle představitelů vrcholového 

managementu. Tato skutečnost může být zapříčiněna prostředím, ve kterém se manažeři 

většinu pracovního času pohybují. Vrcholoví manažeři jsou při výkonu svých pracovních 

povinností mnohem více v kontaktu s okolním prostředím než představitelé ostatních dvou 

úrovní, a soutěživost firmy je tedy podle nich ve firmě považována za důležitější než  

podle manažerů na nižších úrovních. 
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Významný statistický rozdíl ve vnímání manažerů se vyskytl také u faktoru 13 „Morální 

hodnoty“, které jsou podle vrcholových manažerů podkládány v jejich podnicích  

za mnohem důležitější (m = 4,31) než podle manažerů středních (m = 4,09) a nižších (m = 

4,06). Zdá se tedy, že čím vyšší je zastávaná pozice v managementu firmy, tím více jsou 

podle manažerů morální hodnoty považovány za důležité.  

 

Také u faktoru 14 „Orientace na dosahování zisku“ byla zjištěna statisticky významná 

souvislost s pozicí respondenta, ale s opačnou tendencí než u předchozího faktoru. Největší 

význam je dosahování zisku kladen ve zkoumaných podnicích podle manažerů na nižší 

úrovni managementu (m = 4,48), následovaných středními (m = 4,42) a vrcholovými 

manažery (m = 4,22). Důležitost dosahování zisku v podniku je s rostoucí pozicí 

v managementu vnímána s klesající tendencí, tzn., že podle manažerů na vyšších úrovních 

managementu je dosahování zisku v podniku pokládáno méně důležité. 

 

Posledním faktorem, u kterého se vyskytl signifikantní rozdíl ve vnímání obsahu 

organizační kultury manažery na jednotlivých úrovních managementu, je faktor 5 „Kvalita 

jako bezchybnost“. Dosahování dokonalosti ve kvalitě je považováno  

ve zkoumaných podnicích za velmi důležité podle nižších manažerů (m = 3,96), a to téměř 

ve shodě s vrcholovými manažery (m = 3,95). Kvalita jako bezchybnost je ve firmě méně 

zdůrazňována podle představitelů středního managementu (m = 3,73). Dá se předpokládat, 

že velká důležitost je podle nižších manažerů přikládána kvalitě v jejich podnicích zejména 

proto, že tito manažeři jsou přímo odpovědni za řízení výkonných pracovníků a tedy 

kvalitu produkce. Vrcholoví manažeři reprezentují organizaci vůči okolnímu prostředí  

a zodpovídají za bezchybné provedení produktů zákazníkům, proto je také podle nich 

v jejich podnicích kladen velký důraz na dokonalost a bezchybnost produktů. Střední 

manažeři nejsou při výkonu svých pracovních povinností v tak těsném kontaktu 

s produktem podniku, a proto se domnívají, že dosahování kvality ve smyslu bezchybnosti 

není ve firmě považováno   za tak důležité, jak si to myslí vrcholoví a střední manažeři.   

 

Zatímco v sedmi výše uvedených oblastech vnímají obsah kultury své firmy příslušníci 

vrcholového, středního a nižšího managementu v závislosti na své pozici odlišně, 

v následující oblasti byla naopak identifikována vysoká shoda vnímání toho, co je ve firmě 

považováno za důležité.   
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Manažeři všech úrovní se významně shodovali ve vnímání faktoru 10 „Zaměřenost  

na nízké náklady“. Podle vrcholových (m = 4,31), středních (m = 4,27) i nižších (m = 

4,31) manažerů je v jejich podnicích považováno dosahování nízkých nákladů za velmi 

důležité, což může být způsobeno zejména v současné době panující obecnou tendencí 

velkého tlaku na úsporné nakládání se zdroji. 

 

Celkově lze konstatovat, že v určitých oblastech byly prokázány statisticky významné 

rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury determinované pozicí v managementu. 

 

Pokud jde o směr  rozdílů, výzkum ukázal, že vnímání vrcholových manažerů je 

pozitivnější než vnímání středních a nižších manažerů v těchto oblastech: 

• orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost (faktor 1);  

• orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti se spokojeností zákazníků 

(faktor 2); 

• spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy (faktor 3); 

• opatrnost ve vztahu k vnějšímu prostředí (faktor 11); 

• orientace na firemní cíle (faktor 12); 

• morální hodnoty (faktor 13). 

 

U manažerů nižší úrovně bylo vnímání pozitivnější než u představitelů vrcholového  

a středního managementu v následujících oblastech: 

• inovace a zaměřenost na vnější prostředí (faktor 4); 

• kvalita jako bezchybnost (faktor 5); 

• agresivita a soutěživost ve vztahu k trhu (faktor 6); 

• sponzorování a budování image (faktor 7); 

• orientace na pořádek uvnitř firmy, disciplínu, dodržování předpisů a kázeň (faktor 

8); 

• orientace na dosahování zisku (faktor 14); 

• nesoutěživost (faktor 16). 

 

Odpovědi středních manažerů byly ve všech faktorech méně pozitivní než u manažerů 

ostatních úrovní řízení. 
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Stejné průměrné skóry byly identifikovány u faktoru 10 „Zaměřenost na nízké náklady“  

u nižších i vrcholových manažerů, o něco málo nižší pak u manažerů středních. Dá se tedy 

předpokládat, že vrcholoví manažeři se ve stejné míře jako nižší manažeři se domnívají, že 

je v jejich podniku považováno za důležité snižování nákladů.   

 

Průměrné skóry u jednotlivých faktorů naznačily směr rozdílů ve vnímání manažerů  

na jednotlivých úrovních, přičemž výzkum ukázal, že pozitivní vnímání určitých oblastí 

organizační kultury neklesá s pozicí v managementu.  Např. dosahování zisku je podle 

středních a nižších manažerů v podniku zdůrazňováno více než podle představitelů 

vrcholového managementu. Vnímání nižšího managementu je v oblastech týkajících  

se vnějšího prostředí, pořádku uvnitř firmy a dosahování zisku pozitivnější než středního  

a vrcholového managementu. 

 

 

10.6.5 Porovnání obsahu organizačních kultury v českých výrobních firmách   

                         v rámci jednotlivých úrovní managementu 

 

Obsah organizační kultury vnímaný v rámci vrcholového, středního a nižšího 

managementu byl porovnán pomocí testu homogenity rozptylu, jehož prostřednictvím byla 

testována rovnost rozptylů v podskupinách, tj. v rámci jednotlivých úrovní managementu. 

Tímto testem byly identifikovány rozdíly ve vnímání obsahu organizační kultury v rámci 

jednotlivých  úrovní managementu.  

 

Výsledky provedeného testu homogenity včetně směrodatných odchylek jsou uvedeny 

v tab. 29. 
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vrcholový 
management 

střední 
management 

nižší 
management homogenita56  

SD SD SD Levenova 
statistika sig. 

Faktor 1   
Orientace na pracovníky, 
jejich rozvoj a spokojenost  

0,62 0,74 0,73 2,101 0,124 

Faktor 2   
Orientace na kvalitu 
produktů a služeb 
v souvislosti se 
spokojeností zákazníků 

0,51 0,51 0,52 0,206 0,814 

Faktor 3   
Spolupráce a sdílení 
informací a zkušeností 
uvnitř firmy 

0,72 0,84 0,66 3,203 0,042 

Faktor 4  
Inovace a zaměřenost na 
vnější prostředí 

0,67 0,57 0,57 1,204 0,302 

Faktor 5   
Kvalita jako bezchybnost 0,70 0,70 0,65 0,245 0,783 

Faktor 6 
Agresivita a soutěživost ve 
vztahu k trhu 

0,76 0,74 0,70 0,415 0,661 

Faktor 7  
Sponzorování a budování 
image 

0,91 0,80 0,84 1,106 0,332 

Faktor 8   
Orientace na pořádek 
uvnitř firmy, disciplína, 
dodržování předpisů a 
kázeň 

0,63 0,65 0,65 0,078 0,925 

Faktor 9   
Orientace na dobré jméno a 
stabilitu firmy 

0,49 0,55 0,55 0,811 0,445 

Faktor 10   
Zaměřenost na nízké 
náklady 

0,80 0,64 0,62 2,663 0,072 

Faktor 11   
Opatrnost (ve vztahu 
k vnějšímu prostředí) 

0,74 0,77 0,73 0,389 0,678 

Faktor 12   
Orientace na firemní cíle a 
výkonnost  

0,56 0,53 0,54 0,466 0,628 

Faktor 13   
Morální hodnoty 0,55 0,77 0,80 9,961 0,000 

Faktor 14   
Orientace na dosahování 0,78 0,66 0,65 2,828 0,061 

                                                           
56 pro test homogenity rozptylu se počty stupňů volnosti rovnají df1 = 2 a df2 = 264  
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zisku 
Faktor 15  
Konzervativnost – 
upřednostňování 
standardních postupů a 
zkušeností 

0,76 0,77 0,74 0,032 0,968 

Faktor 16   
Nesoutěživost 0,95 1,11 1,03 1,081 0,341 

 

Tab. 29  Směrodatné odchylky a hodnoty testu homogenity rozptylu  vypočtené 

              pro jednotlivé úrovně  managementu. 

 

Test homogenity rozptylu je, jak je patrno z tabulky 29, statisticky významný ve případě 

dvou faktorů: 

• faktoru 3: spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy; 

• faktoru 13: morální hodnoty.  

 

Významný statistický rozdíl ve vnímání obsahu organizační kultury manažery v rámci 

jednotlivých úrovních managementu byl zjištěn u faktoru 13 „Morální hodnoty“. 

Nejvariabilnější odpovědi byly zaznamenány u nižších manažerů (směrodatná odchylka 

0,80), o málo homogenněji odpovídali střední manažeři (směrodatná odchylka 0,77)  

a nejhomogenněji zástupci vrcholového managementu (směrodatná odchylka 0,55). Dá se 

tedy předpokládat, že mezi manažery na vrcholové úrovní řízení panuje největší shoda 

v názoru na to, nakolik je v jejich firmě považováno za důležité chovat se poctivě  

a korektně a netolerovat nepoctivost.   

 

Signifikantní rozdíl byl identifikován také u faktoru 3 „Spolupráce a sdílení informací  

a zkušeností uvnitř firmy“. Z tabulky směrodatných odchylek je zřetelné, že v případě 

faktoru 3 vykazuje nejvyšší variabilitu odpovědí střední management (směrodatná 

odchylka 0,84), následuje vrcholový management (směrodatná odchylka 0,72) a nižší 

management (směrodatná odchylka 0,66), což znamená, že nejvíce se na důležitosti 

spolupráce, sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy shodli manažeři na nižší úrovni 

vedení, nejméně pak  manažeři středního managementu. Důvodem této rozdílnosti  

ve vnímání tohoto faktoru manažery v rámci jedné úrovně managementu, může být 

pravděpodobně míra jejich potřeby využívat spolupráci, informace a zkušenosti 

v každodenní podnikové praxi.   
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Ve dvou výše uvedených oblastech vnímají obsah organizační kultury svého podniku 

manažeři vrcholového, středního a nižšího managementu v závislosti na své pozici 

rozdílně, v následujících třech oblastech byla naopak identifikována vysoká shoda vnímání 

toho, co je ve firmě považováno za důležité.   

 

Významně se manažeři v rámci jedné úrovně managementu shodovali v odpovědích  

u faktoru 2 „Orientace na kvalitu produktů a služeb v souvislosti se spokojeností 

zákazníků“ (směrodatná odchylka u vrcholového managementu 0,51; u středního také 

0,51 a u nižšího 0,52), dále také u faktoru 12 „Orientace na firemní cíle a výkonnost“ 

(směrodatná odchylka u vrcholového managementu je 0,56; u středního managementu 0,53 

a u nižšího managementu 0,54). Velmi významně se manažeři shodli také u faktoru 9  

„Orientace na dobré jméno a stabilitu firmy“ (směrodatná odchylka u vrcholového 

managementu 0,49; u středního i nižšího managementu 0,55). Dá se tedy předpokládat, že 

vrcholoví, střední i nižší manažeři se ve stejné míře domnívají, že je v jejich podniku 

zdůrazňována především kvalita, spokojenost zákazníků, dosahování stanovených cílů, 

vysoké výkonnosti a udržování dobrého jména a stability firmy.  

 

Nejvíce variabilních odpovědí s poměrně vysokými odchylkami bylo zaznamenáno  

u vrcholových, ale také středních manažerů. Menší variabilita odpovědí vzhledem 

k ostatním dvěma úrovním managementu byla zjištěna u nižších manažerů (s výjimkou 

faktoru 13 „Morální hodnoty“, kde odpovědi nižších manažerů vykazovaly nejvyšší 

variabilitu). To znamená, že manažeři na nejnižší úrovni řízení jsou ve většině ohledů  

ve  svém pohledu na kulturu  firmy nejjednotnější.  
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10.7   Výzkumné závěry 

 

Cílem empirického výzkumu bylo zmapovat obsah organizační kultury českých výrobních 

firem na úrovni organizačních hodnot. Prostřednictvím šestnácti extrahovaných faktorů 

bylo identifikováno pět empirických typů organizační kultury českých výrobních firem: 

 

 

Typ 1:  kultura charakteristická zaměřením na nízké náklady v souvislosti s poskytováním 

kvalitních produktů, služeb zákazníkům a soutěživostí s konkurencí, přičemž za 

důležité jsou považováni i pracovníci firmy a jejich vzájemná spolupráce; 

 

Typ 2:   kultura zaměřená na budování dobrého jména, stability a image;  důraz je kladen  

na kvalitu ve vztahu k efektivnosti a dodržování  pořádku, kázně, předpisů  

a morálních hodnot uvnitř firmy;  

 

Typ 3:  kultura vyznačující se zdůrazňováním efektivnosti v souvislosti s udržením 

vysoké kvality produktů a služeb uspokojujících požadavky zákazníků;  

 

Typ 4:  kultura se silnou orientací vně firmy vyznačující se agresivitou a soutěživostí ve 

vztahu k trhu, a to se zaměřením na vybudování stabilního postavení a dobrého 

jména firmy; 

  

Typ 5:   kultura silně orientovaná na zisk, nízké náklady a firemní cíle (zdůrazňována je 

také kvalita a dobré jméno firmy). 

 

 

Výzkum dále ukázal, že organizační kultura je ve většině  zkoumaných výrobních podniků 

na úrovni hodnot poměrně nekonzistentní (výrazná shoda odpovědí se objevila pouze  

u pětiny zúčastněných firem).   

 

Výzkumné výsledky dále potvrdily předpoklad, že existují rozdíly ve vnímání obsahu 

kultury firmy, které souvisejí s pozicí v managementu firmy. Rozdíly ve vnímání 

související s úrovní managementu byly prokázány u:  

• faktoru 1: orientace na pracovníky, jejich rozvoj a spokojenost; 
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• faktoru 3: spolupráce a sdílení informací a zkušeností uvnitř firmy; 

• faktoru 5: kvalita jako bezchybnost; 

• faktoru 9: orientace na dobré jméno a stabilitu firmy; 

• faktoru13: morální hodnoty; 

• faktoru 14: orientace na dosahování zisku; 

• faktoru 16: nesoutěživost.  

 

Pokud jde o směr rozdílů výzkumné výsledky  ukázaly, že v souvislosti s uplatňováním 

konzervativního přístupu a zaměřením podniku na vnější prostředí je vnímání nižších 

manažerů pozitivnější než vnímání manažerů na vrcholové a střední úrovni. Dále bylo 

prokázáno, že vnímání středních manažerů je ve všech oblastech organizační kultury,  

ve kterých  byly prokázány statisticky významné rozdíly ve vnímání vrcholových, 

středních a nižších manažerů,  negativnější než u vrcholových a nižších manažerů.  
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11  Shrnutí výsledků a přínosy disertační práce 
 

Přínosy disertační práce jsou následně posuzovány ze tří hledisek, a to jako přínos  

pro teorii, přínos pro praxi a implikace pro další výzkum.   

 

11.1 Přínos disertační práce pro teorii  

 

V předkládané disertační práci je podán komplexní přehled současného stavu poznání 

týkající se organizační kultury.  

 

Za hlavní přínos teoretické části disertační práce pro rozvoj teorie lze považovat: 

• zmapování současné poznatkové báze týkající se organizační kultury v kontextu 

managementu, a to: 

- vymezení klíčových pojmů používaných v souvislosti s organizační 

kulturou; 

- zmapování modelů a typologií organizační kultury nejčastěji citovaných 

v německé a anglosaské literatuře; 

- popis procesu utváření a změny organizační kultury, a to včetně 

diagnostiky a role managementu;   

- vymezení chápání pojmu organizačních hodnot; 

- zmapování a systemizace různých druhů hodnot rozlišovaných v literatuře. 

• návrh vlastní klasifikace hodnot. 

 

Za významný přínos pro rozvoj teorie lze považovat zmapování poznatků o organizační 

kultuře publikovaných v zahraniční odborné literatuře, a to zejména v německé jazykové 

oblasti, ze které naši současní autoři čerpají poměrně málo a téměř neexistují překlady  

do jazyka českého.  

 

Přínosem empirické části disertační práce pro rozvoj teorie je: 

• identifikace typických obsahových  složek organizační kultury českých výrobních 

firem na úrovni hodnot;  

• zkonstruování empirické typologie organizační kultury českých výrobních firem 

na úrovni hodnot;  
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• prokázání rozdílů ve vnímání obsahu organizační kultury ve firmě souvisejících  

s úrovní managementu, identifikace oblastí těchto rozdílů.   

 

Uvedené výsledky  disertační práce přinášejí informace o specificích organizační kultury 

českých výrobních firem (o nichž dosud bylo jen minimální množství empiricky 

podložených poznatků) a také o obecných zákonitostech týkajících se subkultur 

v organizaci.  

 

 

11. 2   Přínos disertační práce pro praxi  

 

11.2.1   Přínos disertační práce pro manažerskou praxi 

 

Přínosem teoretické části disertační práce pro manažerskou praxi je:  

• V případě implementace řízení podniku podle hodnot, tj. Managementu by Values, 

mohou manažeři využít publikovaného postupu a zásad jako návodu pro zavedení 

účinného nástroje efektivního řízení podniku.   

• Manažeři výrobních podniků mohou využít poznatky o typických organizačních 

hodnotách sdílených ve výrobních podnicích a zohlednit je při vymezování 

budoucí strategie a definování konkurenčních výhod podniku.  

 

Přínosem empirické části disertační práce pro manažerskou praxi je:  

• Empirické poznatky získané výzkumem a prezentované v disertační práci mohou 

být přínosné zejména pro objasnění tendencí v chování českých výrobních 

podniků. Šestnáct identifikovaných faktorů je možné využít jako základ pro vývoj 

nástroje pro diagnózu obsahu organizační kultury na úrovni hodnot;   

• Byla zkonstruována empirická typologie organizační kultury, kterou mohou 

manažeři využívat jako poznávací nástroj pro identifikaci obsahu organizační 

kultury ve své firmě. Srovnávání kulturních projevů své firmy s  identifikovanými 

typickými obsahy organizační kultury českých výrobních firem jim umožní kulturu 

své firmy  lépe poznat a hlouběji jí porozumět. Jedná se přitom o typologii, která 

byla zkonstruována na základě dat získaných v českém prostředí a odráží tedy 

relevantní podmínky, ve kterých podniky fungují.  
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• Výzkum prokázal, že manažeři různých řídících  úrovní vnímají  určité situace  

ve firmě rozdílným způsobem. Rozdílné vnímání může být překážkou dosahování 

konsenzu při  rozhodování a příčinou konfliktů. Výsledky výzkumu také ukázaly, 

ve kterých konkrétních oblastech mají  manažeři tyto systematické rozdíly 

očekávat. Na základě této znalosti pak  mohou manažeři případné střety pramenící 

z těchto rozdílů ve vnímání pochopit a předcházet jim.    

• Výsledky diagnostiky organizační kultury v jednotlivých firmách byly poskytnuty 

managementu jednotlivých zkoumaných firem. Manažeři těchto firem tak získali 

informaci, která může  být důležitá pro řízení jejich firem. Na základě výsledků 

totiž může management zkoumaných firem  zvážit, nakolik má obsah kultury 

jejich firmy přiměřený obsah a sílu a nakolik podporuje výkonnost a realizaci 

strategie jejich firmy. Na základě této informace pak mohou zvážit příslušná 

opatření. Zejména manažeři těch  podniků, u kterých byla identifikována vnitřně 

nekonzistentní a slabá organizační kultura, by měli zvážit, zda a do jaké míry může 

obsah jejich organizační kultury znamenat překážku či nebezpečí pro další rozvoj 

podniku.   

 

11.2.2  Přínos disertační práce pro pedagogickou praxi 

 

Získané teoretické i praktické poznatky zpracované v disertační práci mohou být uplatněny 

ve výuce předmětů na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, a to 

zejména v předmětech zaměřených na řízení podniku.  

 

Poznatky a zkušenosti získané při zpracovávání této disertační práce jsou již částečně 

využívány ve výuce předmětů Organizace a lidé, Trénink obchodního jednání, Základy 

komunikace, které jsou vyučovány na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického 

v Brně. Teoretické poznatky této disertační práce budou ve větší míře vyučovány také 

v rámci předmětu Interkulturelles Management, který byl zařazen do studijního programu  

a bude nově vyučován od akademického roku 2007, a to v rámci magisterského studia, 

oboru Řízení a ekonomika podniku. 
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11.3    Implikace pro další výzkum 

 

Výsledky empirického výzkumu publikovaného v předkládané disertační práci již byly 

využity v rámci následujících výzkumných projektů: 

• Mezinárodní výzkumný projekt „Wirkungsweise der Unternehmenskultur auf die 

Effizienz des Multinationalen Unternehmens in der Tschechischen Republik, in 

Österreich und in Ungarn“ podporovaný Rakouským ministerstvem pro vzdělávání, 

vědu a kulturu, který je v současné době realizován na Fakultě podnikatelské 

v spolupráci s Fachhoschule Wien a Univerzitou v Györu. 

• Návrh výzkumného projektu „Vliv organizační kultury na ekonomickou efektivnost 

firem poskytujících služby v prostředí integrující se Evropy“ podaný k posouzení 

Grantové agentuře České  republiky, jehož cílem je identifikovat vliv organizační 

kultury na výkonnost podniku.   

 
 

Z prezentovaného výzkumu vyplývají poznatky a závěry, které by bylo vhodné 

rozpracovat v dalším výzkumu.Vzhledem k tomu, že obsah organizační kultury je velmi 

ovlivňován také převažující činností podnikání a v rámci dosavadních výzkumných 

projektů byla identifikována v našich podmínkách pouze organizační kultura výrobních 

firem, jeví se jako nanejvýš vhodné, provést výzkum také např. u obchodních firem nebo  

u firem poskytujících služby. 
 
 
 
Cílem celé předkládané disertační práce bylo přispět k prohloubení znalosti o organizační 

kultuře a významu organizačních hodnot jako indikátoru jejího obsahu a možného nástroje 

utváření či změny, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Autorka doufá, že se jí 

záměr přinést nové poznatky o obsahu organizační kultury českých výrobních firem 

využitelných pro utváření efektivní a výkonnost podporující organizační kultury, podařilo 

naplnit. 
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