
 

1. ÚVOD ................................................................................................................. 9 

2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍ FIRMY............................................... 10 

2.1 Stavební firma ................................................................................................... 10 

2.2 Společné rysy stavebního podniku a firmy ....................................................... 11 

2.3 Vedení a řízení podniku .................................................................................... 11 

2.4 Nástroje řízení ve stavební firmě ...................................................................... 13 

3. DEFINOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY ......................................................... 14 

3.1 Podniková kultura ............................................................................................. 14 

3.2 Etika v podnikání .............................................................................................. 21 

4. KULTURA VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM ...................................... 23 

4.1 Motivace ........................................................................................................... 23 

4.1.1 Přístup k motivaci ............................................................................................. 24 

4.2 Komunikace ...................................................................................................... 26 

5. KULTURA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI ........................................... 29 

5.1 Jednání se zákazníkem ...................................................................................... 29 

6. KULTURA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI ............................................... 31 

6.1 Reklama ............................................................................................................ 31 

6.2 Internet .............................................................................................................. 35 

7. ANALÝZA DOTAZNÍKŮ ............................................................................. 36 

8. ROZHOVOR ................................................................................................... 58 

9. DÍLČÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ............................................................. 60 

10. ZÁVĚR............................................................................................................. 65 

11. POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................. 66 

12. PŘÍLOHY ........................................................................................................ 67 

 

  



9 

 

1. ÚVOD 

Lidé jsou součástí kultur, protoţe se do ní narodí a sami ji vytvářejí. Cílem této 

práce je zjistit, jaký je význam kultury a firemní komunikace ve stavebnictví. Kultura 

tvoří tradice, postoje a hodnoty kaţdé společnosti. Během ţivota se nám mnoho věcí 

osvědčí a toto předáváme dalším generacím. Kaţdý jedinec má rozdílnou kulturu 

a stejně tak i skupina. Utváří se podle místa, kde člověk ţije. Kultura patří do osobního 

ţivota, ale je i součástí ţivota pracovního. 

Kaţdá firma si vytváří svoji vlastní firemní kulturu, která ovlivňuje celý chod 

firmy. Hlavní roli hrají v kultuře firmy lidé, kteří by se s ní měli ztotoţnit a respektovat 

ji. Firma má své cíle dané podle účelu podnikání a volí si strategii, která pomůţe daných 

cílů dosáhnout. Kulturu firmy obvykle vystihuje její logo, kterým se prezentuje 

před zákazníky navenek a uvnitř firmy platí pro zaměstnance. Silná firemní kultura vede 

k úspěšnosti firmy, její výkonnosti a plnění zadaných cílů, ale je také důleţitá 

pro atmosféru ve firmě, pocit stability, jistoty a z toho vyplývá i spokojenost 

zaměstnanců. 

Důleţitou stránkou a také významnou součástí firemní kultury je i komunikace. 

Kaţdý den se setkáváme ve firmách se zákazníky, se kterými musíme komunikovat, 

a také zaměstnanci se musí mezi sebou dorozumívat. Je mnoho způsobů 

zprostředkovávání komunikace, ale musíme se vţdycky řídit správnými zásadami, aby 

byla spokojenost na obou stranách a nedocházelo ke zbytečným neshodám z důvodu 

špatného vyjádření názoru. Vše je dáno psanými i nepsanými pravidly ve firmě.  

V teoretické části bude popsána firemní kultura a komunikace. Dozvíme se 

hlavní funkce, vlastnosti, prvky a také se zmíním o etice, která ke kultuře patří. Dále zde 

bude popsáno, jak stavební podnik funguje, jakým způsobem se motivují zaměstnanci, 

jak správně jednat se zákazníkem a jaký vliv má pro firmu reklama. 

V praktické části se zaměřím na výzkum, který zkoumá firemní kulturu 

a komunikaci ve stavebních firmách na území České republiky. K mapování bude 

pouţita především analýza dotazníků. Firemní kultura a komunikace ovlivňuje celý 

chod firmy, zejména zaměstnance, kteří jsou hlavní hybnou silou, takţe uvidíme 

odlišnosti v chodu různých firem a ve spokojenosti zaměstnanců.  
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2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍ FIRMY 

2.1 Stavební firma 

Firmu obecně označujeme jako „plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, kde 

se zhotovují a prodávají věcné statky a sluţby“. 
1
 

Předmětem firmy jsou veškerá rozhodnutí a faktory, kterými dosáhne firma určitých 

cílů. Hlavním cílem kaţdé firmy je většinou maximalizace zisku. 

Organizačně ucelenou jednotkou je podnik, který má podmíněnou samostatnost. 

Samostatnost je dána pravomocemi a odpovědností z vedení podniku. 

Fungováni podniku nebo firmy ovlivňuje trţní ekonomika a centrálně řízená 

ekonomika. 

tržní ekonomika – podnik si určuje sám svůj hospodářský plán 

centrálně řízená ekonomika – plnění centrálního plánu 

Stavební firmy se zabývají výstavbou novostaveb, rekonstrukcemi a i demolicemi 

stávajících staveb. Hlavním cílem stavebního podniku je plnění stavebních prací 

v daných termínech a kvalita uzavřených smluv s dodavateli.  

Kaţdý podnik má svoje specifika a skoro vţdy se najde něco, co ho odlišuje 

od konkurence. 

 

 

                                                 
1
 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. první. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, s. 12. ISBN 80 7204 396 X. 
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2.2 Společné rysy stavebního podniku a firmy 

 výrobně-technické hledisko – nejdůleţitější je technická samostatnost 

 sociologické hledisko – vytvoření sounáleţitosti s podnikem 

 organizační hledisko – kaţdý má svou vlastní strukturu 

 právní hledisko – celá řada práv a povinností 

 ekonomické hledisko – nejdůleţitější je systém samofinancování 

Na podnik působí celá řada faktorů. Tyto faktory můţeme rozdělit na nepřímé 

(politické, ekonomické a sociální) a přímé (konkurence, zákazníci, dodavatelé, věřitelé 

a trh práce). 

2.3 Vedení a řízení podniku 

Vedení (základní strategie) = CO chci dokázat, kam chci dojít? 

Řízení (taktika) = JAK to udělat, jak se tam nejrychleji a nejefektivněji dostat? 
2 

Na prvním místě musí být strategie a aţ na místě druhém musí být taktika. Pokud 

budeme mít výborné řízení, tak stejně nenahradí mezeru vedení.  

V našich podnicích se tyto dva kroky vedení a řízení většinou nerozlišují a zahrnují se 

pod pojem management.  

 

 

 

 

                                                 
2
 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. první. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, s. 23. ISBN 80 7204 396 X. 
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Průběh řízení znázorňuje manažerský kruh
3
   

 

 

 

                                                 
3
 DĚDINA, Jiří a Václav  CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 262. ISBN 978 80 247 3348 7. 

 

Plánování, rozhodování 

 

shromáţdění faktů 

průzkum zdrojů 

určení strategie a cílů 

 

 

 

Kontrola 

 

srovnání výsledků 

s plánem 

rozbor problémů a 

opatření 

 
 

Provádění, organizování 

 

vedení lidí 

uţití zdrojů 

koordinace 

motivace 

realizace 
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2.4 Nástroje řízení ve stavební firmě 

 technicko-hospodářské 

 normy 

 vnitropodnikové 

 číselníky 

 dokumentace přípravy staveb- člení se podle jednotlivých fází stavby se vytváří 

dokumenty pro (stavební řízení a stavební povolení, určení dodavatele, vlastní 

realizace, uzavření smluv s dodavateli, uzavření smluv na financování, uzavření 

smluv na organizaci a řízení projektu). Fáze projektování obsahuje dokumenty 

pro (projekt stavby pro stavební povolení, vyhledání dodavatele stavby, 

kontrolní rozpočet, časový a finanční plán, plán jakosti, provedení stavby, 

výroba dokumentace přípravy, realizační dokumentace) 

Kaţdá firma má svoje prostředky jak být nejlepší a vytváří si svoji kulturu. Co to vůbec 

podniková kultura je, jak se vytváří, podrobně vysvětluje další kapitola. 
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3. DEFINOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY 

3.1 Podniková kultura 

Kaţdý z nás chápe význam podnikové kultury, ale je velmi obtíţné definovat co 

to vlastně přesně je. Toto pramení z obecného pojetí slova kultura, které pochází 

z antropologie. Ve svém chování a jednání je kaţdý člověk nějakou kulturou ovlivněn, 

i kdyţ si to třeba ani neuvědomuje. 

Jednoduchá a velice oblíbená definice kultury je: jak se věci kolem nás dělají.  

Například Atkinson popisuje podnikovou kulturu jako: „Co je a co není přijatelné, jaké 

chování a jednání je vítané a kterému je naopak bráněno“. 
4
 

Podrobná definice: souhrn zvyklostí, hodnot, politiky, důvěry a postojů, které vytvářejí 

podmínky jednání a myšlení v podniku. 
5
 

Úrovně kultury 

1. Artefakty – nejviditelnější úroveň kultury, jsou tvořeny fyzickým a sociálním 

prostředím. Toto prostředí zahrnuje pracovní prostor i jeho uspořádání, 

technologické zázemí, psaný a mluvený jazyk a typické chování členů skupiny. 

2. Hodnoty – kaţdá kultura má určité hodnoty. Můţe sem například zařadit jak řešit 

nové úkoly, problémy a výzvy. Vše je zaloţeno na vnímání reality. Pokud přijaté 

řešení funguje, tak se daná hodnota můţe měnit na víru nebo v přesvědčení. 

Hodnoty a přesvědčení jsou součástí koncepčního řešení, podle kterého se členové 

skupiny chovají a také podle něj jednají. 

3. Základní předpoklady – pokud řešení funguje opakovaně, tak se povaţuje 

za zaručené. Základním faktem je naučená podvědomá reakce. Je to vyjádřený 

předpoklad, který řídí chování a myšlení skupiny, zjišťuje vnímání a příjem věcí. 

                                                 
4
 DĚDINA, Jiří a Václav  CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 265. ISBN 978 80 247 3348 7. 
5
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: GRADA Publishing 2007, s. 265. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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Typy podnikové kultury 

Je celá řada způsobů, jak řídit podnikovou kulturu. Několik příkladů druhů kultury: 

 Silová kultura – zdrojem síly je moc a pomocí paprsků prostupuje do celého 

podniku. Nachází se hlavně v malých podnicích, kde je efektivita zaloţena na 

vzájemné důvěře, komunikaci a empatii zaměstnanců. Takové podniky řídí vybraní 

jedinci. V takovém podniku se nachází málo pravidel a daných postupů, a vyskytuje 

se zde malá byrokracie. Rozhodnutí je přijímáno v rovnováze vlivu. 

 Úlohová kultura – základem jsou neotřesitelné nosné pilíře podniku. Tento typ se 

nachází hlavně v oblasti výroby, nákupu a financí. Tyto podniky mají ustálenou 

a zaběhnutou byrokracii a fungují podle logických a racionálních principů. Vztahy 

jsou určovány malou skupinou senior manaţerů. Úloha, kterou člověk v podniku 

zastává, bývá často důleţitější neţ on sám a pravomoci, které z jeho role vyplývají, 

jsou hlavním zdrojem moci. 

 Úkolová kultura – zaměřuje se hlavně na práci a na projekty. Tato kultura se snaţí 

spojit vhodné kandidáty a zdroje s vyuţitím sjednocující tendence skupiny. 

 Osobní kultura – jednotlivec stojí ve středu zájmu a existující struktury v podniku 

mají slouţit lidem, kteří jsou v těchto strukturách. Pokud se skupina lidí rozhodne, 

ţe je v jejich zájmu se spojit, pak výsledná organizace bude mít osobní kulturu. 

Příkladem jsou sdruţení architektů, konzultantů a obhájců. Fungování mechanismů 

řízení a kontroly je moţné pouze v případě vzájemného souhlasu. Kaţdý zde má 

skoro úplnou samostatnost.  

Kaţdý podnik má svoji kulturu, ale většina velkých podniků je směsí všech uvedených 

typů. Kaţdý člověk preferuje různou podnikovou kulturu, ale pro dobrý pocit z práce je 

třeba, aby se jejich vlastnosti a povahové rysy shodovaly s kulturou v té části podniku, 

ve které pracují. 
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Podle míry rizika spojené s podnikovými aktivitami a podle rychlosti podniku 

a zaměstnanců dovědět se o účinnosti a úspěšnosti svých rozhodnutí a záměrů dělíme 

kulturu na: 

 Macho, tough-guy (chlapská, přísná, drsná kultura)- jednotlivci riskují a rychle se 

dozvídají výsledky 

 Work hard/ play hard (kultura tvrdé práce a zábavy)- nízká míra rizika a rychlý 

feedback 

 Bet your company (vsaď svůj podnik)- vysoká míra rizika a pomalý feedback 

 Procesní kultura - nízká míra rizika a pomalý feedback
6
 

Kulturní síť 
7
 

Kulturní síť chápeme jako síť, ve které se spojí různá hlediska na její analýzu. 

 zvyklosti – způsob chování zaměstnanců k sobě navzájem a jejich postoj k lidem, 

kteří nejsou součástí podniku 

 rituály – události, pomocí kterých podnik sděluje, co je pro něj podstatné 

 historky – tradují se mezi zaměstnanci, líčí mimořádné události nebo osobnosti 

a týkají se hlavně úspěchů, selhání a hrdinství 

 symboly – charakterizují daný podnik 

 mocenské struktury – nejvlivnější jednotlivci nebo skupiny, u kterých je moc 

zaloţena na výkonu manaţerské funkce nebo můţe vycházet z délky pracovního 

poměru  

 kontrolní systémy – systémy týkající se hodnocení a odměňování, které sledují 

například kvalitu sluţeb 

 organizační struktury – odráţí se zde mocenské struktury a nechávají obraz 

o vztazích a činnosti v podniku, zahrnují formální struktury i neformální systémy  

 

                                                 
6
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 268. ISBN 978 80 247 3348 7. 
7
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 268. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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Význam kultury 

Kultura nám objasňuje, proč kaţdá skupina lidí chápe věc svým vlastním způsobem 

a jinak neţ ostatní. Začíná se zvyšovat i význam národních kultur, protoţe roste 

mezinárodní konkurence. Kultura a porozumění jsou důleţitou součástí chování 

a hlavně manaţerského. Kaţdá země má svou podnikovou kulturu a mohou se vzájemně 

velmi odlišovat. Kultura nám zajišťuje souvislost ţivotních postojů a hodnot. Umoţňuje 

nám také procesy rozhodování, koordinace a řízení. Podstatou podniku je efektivnost 

a výkonnost, kterou nám zajišťuje právě kultura. 

Podnikové klima 

Vedení podniku zodpovídá i za prostředí, ve kterém mají být lidé motivováni ochotně 

a efektivně pracovat. Prostředí podniku se definuje obtíţně, ale vnímáno je velmi jasně. 

Důleţitá je hlavně atmosféra, morálka, pocit sounáleţitosti, partnerství a vědomí 

hodnoty firmy.  

Podnikové klima nám vypovídá o tom, co si myslí sami zaměstnanci. Relativně trvalá 

hodnota vnitřního prostředí  

 je vnímáno zaměstnanci 

 ovlivňuje chování zaměstnanců 

 dá se popsat charakteristickými rysy podniku 

Je to vzájemná důvěra a pochopení mezi zaměstnanci. 

Klima podniku charakterizují lidské vztahy a také vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Jsou formovány působením cílů, struktur, řídícími procesy a stylem chování lidí. 

Podobné podniky mají některé společné rysy a normy, ale kaţdý podnik se svými 

vlastnostmi odlišuje.  
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Vlastnosti zdravého podnikového prostředí 
8
 

 integrace osobních a organizačních cílů 

 organizační struktura odpovídající poţadavkům socio-technického systému 

 demokraticky fungující organizace 

 spravedlivé zacházení s rovnými podmínkami pro všechny pracovníky 

 vzájemná důvěra, uznání a podpora  

 otevřená diskuze o problémech, snaha o odstranění konfrontací 

 manaţerské chování musí odpovídat konkrétní pracovní situaci 

 uznání psychologické úmluvy mezi jednotlivci a organizací 

 respektování lidských potřeb 

 rovný systém v odměňování, který je zaloţen na pozitivní motivaci 

 smysluplnost pracovní náplně a zájem o kvalitu pracovních podmínek 

 příleţitost pro osobní rozvoj a kariérní postup 

 identifikace s firmou a loajalita  

 

Samotné podnikové klima nezvýší efektivitu výkonu firmy, ale bez něj nedosáhne 

optimálního výkonu. Uvedené faktory dovedou klima vylepšit. 

Angažovanost pracovníků 

Pozitivní spojení pracovníka a organizace, které se projeví kladným vztahem k práci, 

firemním hodnotám a loajalitou. Angaţovanost pracovníků má dobrý vliv i na pracovní 

klima. 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 269. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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3 úrovně angaţovanosti: 

1. souhlas – příjem cizího vlivu a čekám odměnu 

2. identifikace – příjem cizího vlivu z důvodu udrţení dobrých vztahů 

3. soužití – firemní hodnoty se shodují s ţivotními hodnotami 

Model angažovanosti je tvořen třemi rozhodujícími faktory podle Martina a Nichollse 
9
 

 

 

 

 

Angaţovanost a motivace pracovníků je velice důleţitá k lepším výkonům organizace 

a k dosaţení lepších výsledků. Vnitřní přesvědčení pracovníka o smyslu své činnosti 

ve firmě je nesmírně důleţité. Dosáhnout tohoto výsledku není snadné a je to 

dlouhodobý proces. Zvýšení angaţovanosti můţeme dosáhnout dodrţováním těchto 

pravidel: 

 jasné cíle pracovníků 

 důraz na týmovou práci a zapojení kaţdého pracovníka 

 management musí být připraven trénovat a vést podřízené 

 jasná, pravidelná a logická komunikace mezi všemi 

 finanční zainteresovanost pracovníka na úspěch 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 269. ISBN 978 80 247 3348 7. 

pocit radosti z práce   důvěra v management 

Pocit sounáleţitosti s organizací tvoří 
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Konfliktní situace 

Taková situace můţe nastat v kaţdém podniku a jistě si dokáţeme představit, jak asi 

probíhá. Jedná se o narušení výsledku nějaké práce. Můţe nastat mezi jednotlivci, 

skupinami a mezi organizacemi. 

Mezi konfliktní situace se však neřadí soutěţivost. Soutěţivost nás ţene k rychlejšímu 

dosaţení cíle. Nechceme nikoho poškozovat, jen dokazujeme, ţe jsme lepší. 

Konflikt je jev nechtěný a nezdravý, protoţe škodí organizaci, ale někdy můţe i prospět. 

Schmidtův výzkum 
10

 

POZITIVA 
 

NEGATIVA 

nové a lepší nápady pocit poraţení a poníţení 

hledání nových řešení vzrůst odstupu mezi soupeři 

řešení dlouhodobých problémů nedůvěra a podezíravost 

vyjasnění názorů nárůst odporu a vzdoru 

otestování svých schopností zhoršení týmové práce 

Současné hledisko říká, ţe konflikt je pozitivní síla, která vede k dosahování 

efektivního výkonu. I kdyţ se mu budeme snaţit vyhnout, tak se objeví. 

 

 

 

                                                 
10

 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 271. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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Townsend říká: „… Správný manažer se nepokouší eliminovat konflikt. Snaží se pouze 

zabránit mrhání energií svých podřízených…“ 
11

 

3.2 Etika v podnikání 

Jedná se o určitou soustavu názorů, jak se chovat. 

Vůči státu 

 Nebývá aţ tak problematické, stát má donucovací prostředky (zákony, represe) 

 Je nutné hledat maximální vyuţitelnost moţného (optimalizace daní, odpočitatelné 

poloţky) 

 Zejména v minulosti byli největší hrdinové ti, co stát nejvíce šidili  

Vůči dodavatelům 

 Včas platit 

 Korektně reklamovat 

Vůči zákazníkům 

 Plnit jejich očekávání  

 Náklady, kvalita, čas, optimální okamţik 

 Cenotvorba 

 Respektovat odlišnosti 

Vůči majitelům a firmě 

 Moudrost: Počet majitelů má být vţdy lichý, ale tři je moc 

 Je třeba majitele soustavně „vychovávat“ 

 Je nutné respektovat rozdílná pravidla 
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 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 271. ISBN 978 80 247 3348 7. 



22 

 

Vůči majitelům a firmě 

 Moudrost: Počet majitelů má být vţdy lichý, ale tři je moc 

 Je třeba majitele soustavně „vychovávat“ 

 Je nutné respektovat rozdílná pravidla 

Vůči konkurenci 

 Princip westernového pistolníka – rychleji, více přesnější střely neţ konkurence, ale 

nejednat jako „padouch“ – ten sice můţe krátkodobě, jednorázově zvítězit, ale nikdy 

nebude vítězit systematicky a trvale 

Kaţdý podnik se někdy vyskytne v situaci, kdy se musí rozhodnout co je a není správné, 

ať uţ ve vztahu k zákazníkovi nebo k zaměstnancům. Ale určitě by se v kaţdém 

podniku měl najít i prostor, aby motivoval své zaměstnance i zákazníky. Tomu se bude 

věnovat další kapitola. 
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4. KULTURA VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM 

4.1 Motivace 

Motivace je popisována jako směr a trvání činnosti. Mitchell dělí motivaci do čtyř 

základních charakteristik:
12

 

 motivace je individuální záleţitost 

 záměrná motivace 

 2 faktory: 

- co lidi povzbuzuje 

- síla jedince zapojit se do jednání 

 úkolem motivačních teorií je předpovídání chování 

Výkon člověka je kombinací schopností a motivace 

 

 

 

Pokud chce manaţer vylepšit práci v podniku, musí se soustředit na úroveň motivace 

svých pracovníků a také je podporovat. Důleţité je směřovat síly k úspěšnému plnění 

cílů a úkolů.  

  

                                                 
12

 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 142. ISBN 978 80 247 3348 7. 

výkon = f (schopnosti x motivace) 
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Vnější motivace 

Vnější motivace se vztahuje k hmotným odměnám, kam patří plat, sociální výhody, 

podpora, pracovní prostředí a pracovní podmínky. Tyto odměny mohou být často mimo 

přímou kontrolu jednotlivých manaţerů. 

Vnitřní motivace 

Vnitřní motivace souvisí s psychologickými odměnami. Je to třeba příleţitost vyuţívat 

svoje schopnosti, smysl pro hledání úkolů a jejich řešení, uznání a ocenění. Důleţité je i 

správný způsob zacházení s pracovníky. Tyto odměny bývají pod kontrolou 

jednotlivých manaţerů. 

Klasifikace motivace k práci 

 Ekonomické odměny (materiální pojetí) – plat, právo na důchod, materiální výhody 

a zajištění 

 Vnitřní uspokojení (osobní pojetí) – záleţí na povaze vykonávané práce, zájem 

osobního růstu a rozvoje 

 Sociální vztahy (vztahové pojetí) – práce ve skupině, přátelství, touha 

po sdruţování, prestiţi a závislosti 

4.1.1 Přístup k motivaci   

Motivace ekonomickými potřebami 

Tuto teorii vyznávali nejstarší autoři, jako například F.W.Taylor. Pracovníci měli být 

motivováni co nejvyššími platy za co nejefektivnější a nejproduktivnější způsob práce. 

Výkon byl omezen fyzickou únavou. Pro Taylora byla motivace naprosto jednoduchá: 

dělníci ţádali od zaměstnavatele především vysoké platy. Je to tzv. racionálně-

ekonomický přístup.
13

 

 

                                                 
13

 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 142. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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Sociální přístup 

Práce slouţí k uspokojování lidských potřeb. Sociální pojetí motivace podporuje 

systémový přístup. Jedna ze studií ukázala na to, jak je důleţité uspořádat práci tak, aby 

se našla příleţitost k týmové práci a sociálním kontaktům. 

Sebeaktualizace 

Jedná se o psychologické pojetí motivace. Pozornost se zaměřuje na obsah a význam 

úkolu a na snahu o vnitřní uspokojení. Kaţdý jedinec se má přizpůsobit jednotlivé 

pracovní situaci. 

Komplexně osobní přístup 

Manaţeři mají být přizpůsobiví a měnit chování podle situace, potřeb a podle motivace 

zaměstnanců. Zabývá se rozdíly mezi organizacemi neţ společnými rysy. 

Důleţité je chování a situace, ve které se pracovníci nacházejí. Motivace není stálá, 

mění se v průběhu času a také je ovlivněna okolnostmi. Bývá důleţitá pro lidi, kteří jsou 

na středních pozicích, kdyţ mají vyhlídky budoucího postupu.  

Teorie obsahu 
14

 

Důraz na to, co jedince motivuje.  

Představitelé: Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland 

Tato teorie vysvětluje, jaké faktory ovlivňují jedince v práci. Identifikuje lidské potřeby, 

ze kterých vyplívají silné stránky a cíle, tímto dosahujeme uspokojení potřeb. 
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 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, 2007, s. 144. ISBN 978 80 247 3348 7. 
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Teorie průběhu 
15

 

Důraz na aktuální průběh motivace. 

Hlavní teorie: teorie očekávání, teorie spravedlnosti, teorie cíle, teorie kompetencí 

Tato teorie hledá vztahy mezi dynamickými proměnnými, které ovlivňují motivaci. 

Zabývá se tím, jak je chování podněcováno, řízeno a podporováno.
 
 

4.2 Komunikace 

Předpokladem úspěchu jsou určité znalosti a dovednosti, ale bez umění jednat s lidmi se 

úspěch dostavit nemusí. 

Určitou část ţivota trávíme mezi lidmi, a proto se nám hodí umět s nimi komunikovat. 

Díky správné komunikaci můţeme dostat vyšší pozici v zaměstnání, dosáhnout vyššího 

platu a také si vyjasnit vztahy s druhými lidmi. 

Čím vyšší je naše pracovní pozice, tím více je důleţité umět jednat s lidmi a také je 

umět motivovat k lepším pracovním výsledkům. Umět druhým porozumět a získat si 

jejich důvěru je věc důleţitá, ale hodně těţká. Kromě těchto věcí je důleţité řízení 

a vedení pracovníků.  

Na vyšších pozicích jsou většinou lidé, kteří jsou v komunikaci zdatní. Tito lidé nemají 

většinou problém se vyjádřit a nemají o sobě pochybnosti. Pokud chceme vykonávat 

manaţerskou pozici, je důleţité věřit sám sobě a mít zdravé sebevědomí. Kdyţ budeme 

druhým něco vysvětlovat, tak musíme pouţívat srozumitelná a dobře pochopitelná 

slovní spojení s jednoznačným smyslem. Pokud budeme mluvit sloţitě, tak pracovník 

nebude schopen pochopit, co po něm poţadujeme. Tímto způsobem vyjadřování 

vznikají tzv. komunikační šumy (nesrozumitelnosti). Dobře mluvit je naší vizitkou, 

proto je důleţité si ji nepokazit. 
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 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: 2. aktualizované 
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Občas se stává, ţe pracovník na niţší pozici má lepší komunikační schopnosti neţ 

vysoko postavený manaţer. Je důleţité nebát se otevřít pusu, i kdyţ nejsme zrovna 

absolventi vysoké školy. Musíme však dávat pozor na to, co říkáme, kde to říkáme 

a hlavně na to, komu.  

Komunikace a sebevědomí 

Tyto dvě věci spolu hodně souvisí. Lidé s nízkým sebevědomím jsou introverti 

a komunikace je pro ně velký problém. Takový člověk neumí mluvit sebejistě 

a soustředit se na komunikaci. Neumí být asertivní a říci „NE“ mu dělá velký problém. 

Pro efektivní komunikaci je důleţité naslouchání. Je to zpětná vazba pro lidi, se kterými 

komunikujeme. Musíme umět dát najevo, ţe jsme zachytili, co nám bylo sděleno a říci 

svůj názor. Je to signál, ţe vnímáme a rozumíme dané problematice. Jako zpětná vazba 

postačí i přikývnutí hlavy. 

Znaky aktivního posluchače 

- udrţuje oční kontakt a stejnou oční rovinu  

- otevřená pozice v postoji těla 

- přitakávání 

- projevuje souhlas pomocí zvuků (aha, hmm, rozumím,…) 

- shrnutí- rozumíme tomu, co nám bylo řečeno 

Chyby naslouchání 

- skákání do řeči 

- neprojevení zájmu 

- převádění konverzace 

- absence očního kontaktu 

Komunikace není sloţitá, musí se jen dobře naučit. Pokud se komunikace naučíme 

dobře ovládat, budeme kolem sebe mít spokojené lidi, protoţe jim máme co nabídnout. 

Poslouchat něco nezajímavého nedá nic nám ani samotnému řečníkovi. 
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Druhy komunikace 

 VERBÁLNÍ- komunikace slovem nebo písmem 

 NEVERBÁLNÍ- komunikace beze slov, pouţíváme hlavně mimiku a gesta 

 ELEKTRONICKÁ- bývá označována jako telekomunikace (telefon, skype, ICQ, 

e-mail, sms,…) 

 INTERPERSONÁLNÍ- jeden člověk sděluje něco druhému a střídají se role 

vypravěče a posluchače 

 SKUPINOVÁ- kaţdý mluví s kaţdým a projevují se role jednotlivých členů, 

novým fenoménem jsou internetové sociální sítě 

 MASOVÁ- moderní informační media umoţňují, aby komunikace zasáhla v krátké 

době velké mnoţství lidí 

 VIZUÁLNÍ- komunikace pomocí vizuálních informačních medií (internet, 

reklama,…) 

Ve stavebnictví se nejvíce pouţívá verbální, elektronická, interpersonální a skupinová. 

Mohou se vyuţívat i ostatní, ale nelze jimi sdělit věci jasně a zřetelně. Uţití správné 

komunikace je v praxi velice důleţité pro pochopení a jasné zadání úkolu. Komunikace 

je velice důleţitá při jednání se zákazníkem. 
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5. KULTURA VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI 

5.1 Jednání se zákazníkem 

Nejčastější variantou jednání se zákazníkem je telefonické spojení. Často je to i osobní 

schůzka, ale většinou kaţdé jednání začíná telefonickým hovorem. Velice často se 

vyuţívá i email, ale je to velice neosobní, často se nedozvíme všechny potřebné 

informace, nebo se také odpovědi dočkat nemusíme. Většina zákazníků proto raději volí 

telefon. Ke spokojenosti zákazníka nestačí mít příjemný hlas v telefonu, ale obsah 

hovoru musí vypovídat o tom, ţe jste rádi, ţe zákazník volá a snaţit se splnit veškeré 

jeho nároky. 

Několik základních tipů, které mohou zlepšit ve firmě telefonické hovory: 

 Nenechávejme telefon dlouho zvonit 

 Představení sebe sama a firmy 

 Buďme vlídní. 

 Pouţívejme zákazníkovo jméno 

 Vyjádřeme ochotu zákazníkovi pomoci 

 Neskákejme zákazníkovi do řeči 

 Zjistěme co nejvíce informací za co nejkratší dobu 

 Mluvme srozumitelně a zřetelně 

 Podávejme přesné a kompletní informace 

 Hovory přepojujme jen v nezbytně nutných situacích 

 Snaţme se, aby měl zákazník dobrý pocit z  rozhovoru 

 Zavěšujme jako poslední 

Cílem je ukázat zákazníkovi: 

  ţe jsme rádi za telefonát 

  ţe rozumíme jeho problému a potřebám 

          ţe vyřešíme ţádost co nejrychleji 
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Kaţdý podnik působí na zákazníka podle toho, jak se reprezentuje na veřejnosti. Proto 

je důleţité na tento aspekt brát ohled a nepodceňovat jej. 
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6. KULTURA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI 

6.1 Reklama 

Slovo reklama vzniklo z latinského slova reklamare- znovu křičeti. Způsob prezentace 

se během staletí změnil, ale reklama zůstala. 

V současné době se reklama definuje jako „kaţdá placená forma neosobní prezentace 

a nabídky idejí, zboţí nebo sluţeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora“ 

(definice Americké marketingové organizace). 

Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace s určitým komerčním 

záměrem. Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uţivatelé 

zboţí, sluţeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. 

Z marketingového pohledu umoţňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě 

s vyuţitím všech prvků, které působí na smysly člověka. Můţe to být zajímavý titulek, 

druh písma, barva, zvukový doprovod v televizi a rozhlase.  

Prostřednictvím reklamy oslovíme široké publikum potenciálních zákazníků, ale 

nevýhodou je určitá neosobnost a jednosměrná komunikace. 

Hlavní prostředky reklamy: 

 inzerce v tisku 

 televizní spoty 

 rozhlasové spoty 

 venkovní reklama 

 audiovizuální snímky 
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Osobní prodej 

Jedním z nejefektivnějších prostředků komunikačního mixu je osobní prodej nebo 

osobní nabídka, vyuţívá poznatky z verbální a neverbální interpersonální komunikace. 

Existuje celá řada podob od jednání obchodního, prodej obchodními zástupci a končí 

prodejem v maloobchodní síti. Pro poznání potřeb druhé strany je nejlepší osobní 

kontakt. Při osobním prodeji získáme informace o prodejních moţnostech a konkurenci, 

které nám umoţní optimalizaci vlastního prodeje. 

Práce s veřejností 

Cílem je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, 

které mohou ovlivňovat dosaţení marketingových záměrů. Jedná se o cílevědomé 

dlouhodobé úsilí, které má snahu vytvářet a podporovat vzájemné pochopení mezi 

organizací a veřejností. Důleţitým znakem je důvěryhodnost. Toto není přímá prodejní 

komunikace, ale ovlivňuje perspektivně kupní jednání a je jedním z nástrojů 

integrovaného komunikačního mixu.  

Dělení: 

 mezifiremní komunikace zahrnuje komunikaci s obchodní veřejností z hlediska 

nákupních rozhodnutí 

 oborové řeší vztahy mezi výrobci a poskytovateli zboţí a jejich velkoobchodními 

i maloobchodními partnery 

 spotřebitelské/produktové souvisí se zboţím a sluţbami, které jsou nabízeny 

a prodávány soukromým zákazníkům pro vlastní potřebu 

 firemní zahrnují komplexní prezentaci firem  

Účinnost reklamy 

Záleţí na cílové skupině, kterou máme v plánu oslovit, protoţe díky tomuhle můţeme 

stanovit jakým způsobem, v jakou dobu a kde budeme komunikovat. Při investici do 

reklamy, chceme znát efekt, který nám přinese a jakým způsobem se nám vloţené 

investice vrátí. 
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Reklama je účinná, když: 
16

 

 příjemce je vystaven působení reklamy 

 zanechá stopu v paměti příjemce 

 způsobí změnu postoje v poţadovaném směru 

 vytvoří pozitivní emocionální stopu v mysli příjemce 

 vyvolá změnu v chování cílové skupiny 

 přinese informace pro spotřebitele 
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 Stadia připravenosti 
17

 

Vnímání 

seznámení s podnikem 

Pozornost 

vzbuzení pozornosti mezi propagačními sděleními 

Poznání 

zprostředkování informací o podniku 

Postoj 

zjištění kladné nebo záporné odezvy na výrobek 

Preference 

důvěra ve výrobek, kvalitu, upřednostnění výrobku 

Přesvědčení 

přesvědčení a důleţitosti koupě výrobku 

Kupní jednání 

konkrétní kupní jednání 
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6.2 Internet 

V dnešní moderní době je internet součástí kaţdého z nás. Najdeme zde mnoho 

informací a dá se říct, ţe i celkem snadno. Kaţdá firma má dnes svoje internetové 

stránky. Určitě je to pro firmu velké plus, kdyţ se zákazník můţe dovědět potřebné 

informace v klidu a v době kdy on sám si na to vzpomene. Podle těchto stránek si také 

můţeme o firmě udělat vlastní úsudek. Některé firmy mají stránky, kde se dozvíte 

mnoho informací, vše je jasné a přehledné. Opakem jsou ale firmy, které sice svoje 

stránky mají, ale zákazníka mohou odradit od další spolupráce. Je na zváţení kaţdé 

firmy, zda jsou pro ně stránky, které je reprezentují důleţité nebo ne. Ale v dnešní době 

je konkurence vysoká a nebudeme si nalhávat, ţe by bylo velké mnoţství zakázek. 

Proto by si kaţdá firma měla ujasnit, jak se vlastně prezentuje a jestli by s tím neměla 

něco udělat, pokud chce získávat nové zákazníky. Protoţe špatná prezentace je úplně 

stejná, jakoby ţádná nebyla. Je tedy dobré se těmto stránkám věnovat, protoţe zákazníci 

většinou jinde informace nehledají.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. ANALÝZA DOTAZNÍKŮ 

Teoretická část popisuje a definuje firemní kulturou a komunikaci, její prvky a význam. 

Firemní kultura, její vlastnosti a sloţky působí na zaměstnance a jejich pracovní 

spokojenost. Pracovní činnost je pro člověka velice důleţitá, protoţe je většinou 

zdrojem jeho obţivy. Váţou se k ní pocity spokojenosti respektive nespokojenosti. 

Zaměstnanec vnímá a hodnotí svoji práci, její podmínky, okolnosti nebo své pracovní 

výsledky, a to všechno rozhodně ovlivňuje míru jeho pracovní spokojenosti.  

Pro výzkum byly vybrány stavební firmy, kterým byl poslán dotazník. Ten zkoumá 

především okolnosti a podmínky práce zaměstnanců, to jak jsou pro ně důleţité a jak 

jsou s nimi spokojeni. Dále se pokusíme zjistit, zdali délka zaměstnání souvisí s mírou 

pracovní spokojenosti. V odborné literatuře je uvedeno, ţe s rostoucí délkou zaměstnání 

roste i pracovní spokojenost. Proto se pokusíme zjistit, zda délka zaměstnání souvisí 

s mírou pracovní spokojenosti. 

Hypotézy: 

1. Pravidla ve firmách existují a zaměstnanci se jimi řídí, pokud musí. 

2. Sami zaměstnanci mají vliv na firemní kulturu a to ovlivňuje celý kolektiv. 

3. Bez motivace a efektivní komunikace mezi sebou nebudeme ve firmě dosahovat 

dobrých výsledků. 

4. Kaţdý má na firmu, v níţ pracuje, svůj osobní jedinečný pohled a snaţí se ho 

vylepšovat. 
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Do stavebních firem bylo rozesláno celkem 208 dotazníků. Návratnost z celkového 

počtu dotazníků bylo 52, coţ činí 25% dotazovaných. Z toho bylo 38 dotazníků 

vyplněno muţi coţ je 73,1% z celkového počtu vrácených a u ţen to bylo pouhých 14 

dotazníků coţ je 26,9% z celkového počtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk dotazovaných muţů je 39 let a u ţen je průměrný věk 38 let. 

Průměr odpracovaných let ve firmě je u muţů 9 let a u ţen je to 7 let. 
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Dosaţené vzdělání hraje určitě velkou roli ve finančním ohodnocení pracovního místa. 

Přestoţe je pravdou, ţe člověk s niţším vzděláním můţe mít někdy lepší a originálnější 

nápady, neţ člověk s vysokým vzděláním tak plat se od toho většinou neodvíjí. 

Na vzdělání můţe mít kaţdý svůj názor, ale v dnešní době to bez něj nejde. Pokud se 

člověk nebrání učit se dál nové věci, tak má lepší vyhlídky do budoucna. Kdyţ se 

podíváme na následující graf je vidět, ţe rozdíl ve vysokoškolském, které tvoří 50% 

z počtu muţů a středoškolském vzdělání, které je 48% není nijak výrazný hlavně 

u muţů. Zbylá 2 % tvoří vyšší odborné vzdělání. U ţen jsou vidět větší rozdíly. 

Vysokoškolské vzdělání má 71,2% dotazovaných ţen a středoškolské vzdělání má 

28,8% ţen. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, od vzdělání se obvykle odvíjí i pracovní postavení ve firmě. Na 

vedoucích postech většinou najdeme osoby muţského pohlaví, o čemţ vypovídá  

i následující graf. U ţen převládá hlavně práce v kanceláři. Z dalších profesí je to 

ekonomické zaměření, anebo také příprava výroby. U muţů to z dalších profesí můţe 

být třeba projektant, soudní znalec, odborný dozor nebo mechanik. Ve funkcích dělníků 

a stavbyvedoucích najdeme většinou muţe. Z našeho grafu je to patrné a není se čemu 

divit, protoţe tato dvě místa pro ţeny nebývají nejvhodnější. Ţena nemá takovou sílu, 

aby mohla v postavení dělníka vykonávat těţkou práci a jako stavbyvedoucí nemá ţena 

obvykle takovou autoritu. Není však vyloučeno, ţe se občas najde jedinec, který to 

dokáţe, jde spíše o výjimky. Toto však nelze to povaţovat za diskriminaci ţen, prostě 

jsou funkce, kam se ţena aţ tolik nehodí, ale určitě jí v tom nikdo nebrání a vše se dá 

vyzkoušet. V grafu je vidět, ţe počet muţů převyšuje celkový počet 38 dotazovaných 

muţů. Je to tím, ţe v dotazníku zatrhlo několik lidí více profesí, které pro firmu 

vykonávají. Z toho důvodu je počet odpovědí vyšší. 
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H1: Pravidla ve firmách existují a zaměstnanci se jimi řídí, pokud 

musí  

Tato hypotéza vyplývá z otázek č. 5 – 7 v dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

Většina firem má přesně stanovená pravidla formou určitého dokumentu. To, ţe firma 

má přesně nastavená pravidla je velká výhoda. Nikdo se nemůţe na nic vymlouvat, 

protoţe vše je dané. Jak se říká: „Co je psáno, to je dáno!“. Většina firem se touto 

zásadou řídí, ale ne všude jsou tyto dokumenty stoprocentní. Najdou se i firmy, které 

tyto pravidla nemají a fungují stejně dobře jako firmy, kde pravidla existují (např. firmy 

ELČI, s. r. o. a JUNUS, s. r. o ţádná pravidla stanovená nemají, firma FATO, s. r. o. je 

má nastavená na 50% a firmy LETOSTAV, s. r. o. a IRBOS, s. r. o na 80%). Kaţdá 

firma má zkrátka svoji osvědčenou metodu a tou se řídí. V následujícím grafu je moţné 

vidět, kolik z dotazovaných firem má pravidla nastavená. Nejčastěji to bývá interní 

firemní dokument. 

Jasně nastavená pravidla má 61,5%, coţ je o něco víc, neţ polovina. Zbylých 38,5% 

ţádná daná pravidla nemá. Sami můţeme posoudit, ţe tyto rozdíly nejsou nijak výrazné. 

Záleţí na vedení firmy, jak se k tomu postaví a zda si nějaká pravidla určí. 
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Firmy, které tato pravidla mají, musí své zaměstnance informovat o jejich dodrţování. 

Nejčastěji to bývá formou psaného dokumentu nebo ústní formou. Psaný dokument 

má výhodu v tom, že si jej zaměstnanec může kdykoliv znovu přečíst a může ho 

mít stále na očích. Co se týká ústní formy sdělování, je to určitě rychlý způsob, avšak 

často můţeme na něco zapomenout a pak dochází k neshodám. Kaţdá z firem má svou 

vlastní osvědčenou metodu, jak o důleţitých věcech nejlépe informovat. Někdy se můţe 

najít způsob, který vyuţívá jiná firma a je účinnější. Je proto dobré sledovat nápady 

jiných a nechat se inspirovat, abychom vlastní firmu vylepšili. (např. pravidelné setkání 

zaměstnanců, vyuţívání sociálních sítí, uţívání firemních nástěnek,…) 

 

 

 

 

 

 

 

Moje myšlenka toho, ţe nejčastější forma sdělování pravidel je ústní forma se potvrdila. 

Osobní kontakt je podle mého názoru základem pro dobré vztahy mezi vedením 

a zaměstnanci. 
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Nejčastější pravidla, která firmy svým zaměstnancům udělují, jsou ve formě 

dokumentů, které musí firma vést. Dále také některé firmy mají přesně stanovený druh 

oblečení, který zaměstnanec musí nosit. I kdyţ to někomu třeba nemusí připadat 

důleţité, tak oblečení o člověku hodně vypovídá. Hlavně u lidí, kteří jsou na vysokých 

postech, je reprezentace firmy velice důleţitá. Při jednání se zákazníkem to zákazníka 

velice ovlivní. Působí dobře, kdyţ jiţ na první pohled rozezná pracovníky (i na pozici 

manuálních dělníků), kteří reprezentují jistou firemní kulturu. Při jednání se zákazníkem 

musíme a také můţeme zaujmout kaţdým detailem. 

V rámci firmy se vytvářejí i určité dokumenty, které mají jasně danou vizuální 

i obsahovou formu. Určitě se nám bude lépe orientovat v dokumentu, který je 

přehledný. Je to jednodušší, neţ v dokumentu, který nemá pevný řád a obsahuje příliš 

mnoho informací, ze kterých ale člověk nedokáţe rozeznat nic podstatného. 

Velkou roli hraje také komunikace. Kaţdý člověk, který vede firmu, musí umět správně 

komunikovat se zákazníky i se zaměstnanci. Někdy stačí jediné slovo, které nás můţe 

odradit od dalšího jednání. Lidská ústa jsou velice mocná zbraň. Dokáţou napáchat 

spoustu věcí, ať uţ v dobrém či špatném slova smyslu. 
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Některé firmy mají daná pravidla i toho, jakým způsobem dosáhnete vyššího platu 

a kariérního postupu. 

Někde se najdou i další pravidla jako například o tom, jak si rozdělit práci, pravidla 

o čerpání dovolené a o plnění pracovních povinností. Vedoucí pracovníci si mezi sebou 

často stanovují pravidla i o pracovní době. 

Podle mého názoru by měla ve firmách existovat určitá forma dokumentů a také to, jak 

zaměstnanec vystupuje na veřejnosti (jednání se zákazníkem, způsob oblékání). 

Zavedená forma dokumentů je velice správný krok, protože vše je přinejmenším 

přehlednější a snadno rozeznatelné a zařaditelné. 
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H2: Sami zaměstnanci mají vliv na firemní kulturu a to ovlivňuje celý 

kolektiv  

Tato hypotéza vyplývá z otázek č. 8 – 14 v dotazníku. 

Firemní kultura by měla být důleţitá pro kaţdou firmu. Udává nám, jak bychom se měli 

chovat a také nám říká, co je a co není v našem jednání přípustné. Kaţdý můţe mít 

na důleţitost firemní kultury jiný názor, rozhodně je však vhodnější, kdyţ ji 

ovlivňujeme záměrně, neţ kdyţ jen zpětně zjišťujeme její dopady. V kaţdém podniku 

určitá podoba kultury existuje. Z vyplněných dotazníků je vidět, ţe sami zaměstnanci 

ve firemní kulturu věří a myslí si, že je důležitá. Je však také pravda, ţe někteří si 

pod tímto pojmem těţko něco představili. Najdou se i jedinci, kteří si myslí opak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj názor na důleţitost firemní kultury se potvrdil. Myslela jsem si ale, ţe tento názor 

bude mít více dotazovaných, ale je to pouhých 69%. Je pravda, ţe jde hlavně o míru 

důleţitosti. 
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S firemní kulturou souvisí i spokojenost zaměstnanců. Nejen spokojenost se samotnou 

prací, ale důleţité je pro zaměstnance i finanční ohodnocení. Asi není úplně správně, 

když děláme věci jen pro peníze. Práce by nás měla těšit, ale v dnešní době je 

každý rád, že má alespoň nějaké místo a příjem. Ne kaţdá práce je ohodnocena 

adekvátním způsobem. Většina lidí vám řekne, ţe dělají práci za částku, která tomu 

neodpovídá, ale jsou rádi, ţe mají alespoň něco. Tento přístup není správný, kaţdý by 

měl dostat to, co si zaslouţí. Většinou se říká, ţe bez ohledu na výši našeho příjmu má 

většina lidí pocit, ţe by si zaslouţili alespoň o třetinu více. Na samotném grafu je vidět, 

ţe stoprocentní spokojenost s platem neexistuje. Většina lidí se přiradila ke skupině, 

která je spíše spokojená. Nenašel se nikdo, kdo by byl úplně nespokojen, ale je pár 

respondentů, kterým se jejich finanční ohodnocení spíše nelíbí. 
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Dále sem zařadíme samostatnost v práci. Je velice dobré, kdyţ se sami zaměstnanci se 

snaţí vylepšovat chod firmy. Každý majitel by si měl hlídat, aby se to nezvrhlo 

k tomu, že firmu vede zaměstnanec a majitel působí jako páté kolo u vozu. Na 

grafu je vidět, ţe většina lidí je přesvědčena, ţe ve firmě samostatnost má. Kaţdý má 

prostor, aby se sám vyjádřil a tvořil něco sám. (Ale nese si za to své důsledky, a kdyţ se 

to šéfovi nelíbí a vyhodí ho, dobře mu tak!) Já jsem ráda, ţe firmy, které jsem oslovila, 

dávají svým zaměstnancům tento prostor. Pomáhá to jak samotným zaměstnancům, 

tak i podniku, který se díky novým nápadům může výrazně odlišovat od konkurence 

a stát se tak jedinečným pro své zákazníky. Protoţe, co můţe být pro firmu lepší neţ 

spokojený zákazník a tým lidí, kteří pro podnik ţijí a vylepšují ho sami od sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, ţe kaţdá firma by měla dát prostor všem ve firmě, aby ukázali, co umí a co 

v nich je. Velice mě potěšil výsledek, protoţe je vidět, ţe firmy neberou jen slovo 

vedení, ale dají prostor všem a vyberou nejlepší variantu. 
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Spokojenost zákazníka je pro firmu velice důleţitá. Aby byl spokojen zákazník, musí ve 

firmě fungovat vše jak má. Pro zaměstnance je důleţitý kolektiv lidí kolem sebe. Určitě 

se lépe pracuje v prostředí, kde vládne dobrá nálada, všichni si vzájemně pomáhají 

a tolerují se. Nikoho by nebavilo pracovat v místě, kde se kaţdý jen pomlouvá, předhání 

a vzájemně si hází klacky pod nohy. Práce v týmu není jednoduchá. Každý se musí 

naučit poslouchat i druhé a být tolerantní. Pokud zákazník vidí, ţe firma funguje 

jako celek, určitě to na něj působí velice pozitivně. A jak to vůbec je v našich firmách 

s kolektivem a vzájemnou pomocí? 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, ţe lidé jsou většinou v kolektivu spokojeni. Ale vţdycky se najde někdo, kdo 

vám dokáţe náladu pokazit. Důleţité je, aby to nebylo kaţdý den a člověk nechodil do 

práce s odporem. 
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Myslím si, ţe pokud není člověk chamtivý, tak si dokáţe vzájemně pomoc. A jsem ráda, 

ţe to potvrzuje i výsledek dotazníku.  

V našich zkoumaných firmách je spokojenost s kolektivem a vzájemná pomoc spíše 

kladná. Jeden pán mi napsal: „Stačí v kolektivu jeden špatný článek a rozhodí to 

veškerou harmonii“. Určitě je na tom něco pravdy, a proto by se kaţdá firma měla 

snaţit tyto články minimalizovat. Veškerá snaha kolektivu je pak úplně zbytečná.  

Práce nám zabírá podstatnou část ţivota. Díky práci dostáváme plat, který nám 

umoţňuje ţít na určité společenské úrovni. Někteří lidé však prací ţijí natolik, ţe nemají 

čas na ţádné jiné věci. Práce je důleţitá, ale určitě by nás neměla připravovat o volné 

chvíle a čas strávený s rodinou a přáteli. Tyto chvíle nám ţádná práce nedá. Je dobré 

pracovat zdravě a rozvrhnout si čas tak, aby nám nic nechybělo. Kdyţ se práce 

přesčas vyskytne občas, tak to není taková tragédie, ale určitě by to neměla být 

kaţdodenní rutina. Na grafu je vidět, ţe velká část lidí se věnuje hlavně práci a na jejich 

záliby jim moc času nezbývá. 
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Majitelé firem moc volného času nemají. Mám známého, který vlastní firmu a vidím, 

kolik času mu firma zabírá. To je určitě špatně, protoţe člověk by měl najít čas i pro 

sebe. A jsem ráda, ţe se v dotazníku objevovaly spíše odpovědi typu: „ANO mám volný 

čas po práci“. 
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H3: Bez motivace a efektivní komunikace mezi sebou nebudeme ve 

firmě dosahovat dobrých výsledků  

Tato hypotéza vyplývá z otázek č. 15 – 18 v dotazníku. 

Komunikace i motivování je velice důleţitá věc. Musíme umět zaměstnance motivovat 

k dosahování lepších pracovních výkonů i pro lepší jméno firmy. Nejčastějším 

způsobem motivace bývá peněžní odměna, ale existuje spousta dalších originálních 

způsobů jak své zaměstnance motivovat. V dotazníku byly například tyto varianty: 

Sportovní akce, večírky, zájezdy pro celé rodiny do turistických oblastí, předplatné do 

divadla, školení, sportovní víkendy pro celou rodinu, exkurze do zahraničí. Je mnoho 

způsobů pro motivaci spolupracovníků a nemusí se jednat vţdy o velké akce, stačí jen 

zaměstnanci dodat palivo a nastartovat ho pro lepší výkonnost. Jako motivaci můţe 

pracovník brát i to, jak je ohodnocena práce přesčas. Pokud budeme svůj volný čas 

věnovat pořád jen práci a nebudeme za to vidět ţádné výsledky, tak nás to dlouho bavit 

nebude. A jak se vůbec práce přesčas hodnotí? Je to individuální přístup, některé 

varianty jsou například: platba nad rámec platu, odměna podle spokojenosti zákazníka, 

procentní příplatek ke mzdě, náhradní volno, osobní ohodnocení, stejná hodinová sazba, 

jako v pracovní době apod. Způsob odměny záleţí na zaměstnavateli, jak jiţ bylo 

zmíněno, je to individuální záleţitost. 

Komunikace je velice důleţitá, protoţe bez ní bychom se nedozvěděli důleţité 

informace, nemohli bychom si vzájemně sdělit své názory, chyběla by nám zpětná 

vazba a pocit akceptování. Pokud má zaměstnavatel příliš mnoho zaměstnanců, tak je 

velký problém, aby všem sděloval věci osobně, proto se v těchto firmách nejvíce 

vyuţívá mail. U menších firem je to osobní kontakt a dále se pak zaměstnavatel 

s jednotlivými zaměstnanci kontaktuje individuálně. Komunikace vedení se zbytkem 

firmy je důležitá. Pokud existuje pouze varianta: „Já velím a vy jen poslouchejte!“, 

tak to určitě není dobře. Kaţdý by měl mít prostor pro vyslovení svého názoru a vedení 

pak vybere nejlepší variantu. V některých firmách to bohuţel funguje i tak, ţe řeknete 

svůj názor a vedení z toho vyvodí pro vás důsledky negativní. Pro příště si to pak jiţ 

rozmyslíte a své názory si necháte pro sebe. Firma přichází o cenné informace z terénu. 
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Myslím si, ţe nejlepší variantou komunikace je osobní kontakt a telefon. Je to z toho 

důvodu, ţe je tyto varianty jsou nejrychlejší a hlavně máme okamţitou zpětnou vazbu. 

Můj názor se s odpověďmi dotazovaných shoduje celkem přesně. 

Další věcí, která se týká komunikace, je vzájemné tykání a vykání ve firmách. Je velice 

těţké říct, co je správně. Měli bychom svému vedení tykat nebo vykat? Podle mě je 

lepší vedení vykat, protoţe si nedovolíte říci takové věci, jak kdyţ si vzájemně tykáte. 

Zaměstnavatel by totiž měl mít určitý respekt vůči svým zaměstnancům, kteří by si 

na něj neměli dovolovat. Sama jsem se setkala s tím, ţe kdyţ člověk svému šéfovi tyká, 

tak si nebere servítky, kdyţ ho něčím naštve. A jaká varianta ve firmách vede nejvíce, 

ukazuje následující graf. Ale vyhrává to osobnější přístup, kterým je vzájemné tykání. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

telefon mail osobně nekomunikuji

22

11

36

2

Komunikace s nadřízeným



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi kolegy ve firmách určitě vede tykání, protoţe většinou spolu tráví hodně času 

a kromě pracovních kolegů z nich bývají kamarádi i v osobním ţivotě. Ale najdou se 

i případy, kdy si mezi sebou vykají a většinou je to kvůli věkovému rozdílu. 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, ţe kolegové by si měli tykat. Pracují na stejných pozicích a nevznikají aspoň 

vztahy nadřazenosti nad ostatními. A hlavně je to osobnější varianta. Moje myšlenka se 

v dotazníku potvrdila. 
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H4: Každý má na firmu, v níž pracuje, svůj osobní jedinečný pohled 

a snaží se ho vylepšovat  

Tato hypotéza vyplývá z otázek č. 19 – 24 v dotazníku. 

Kaţdá firma se určitým způsobem reprezentuje. To, jakým způsobem firma jedná, 

ovlivňuje její fungování. Jedna z firem má na úrovni managementu systém ISO, který 

je tak nastaven, ţe kontrola od přijetí objednávky aţ po závěrečné dokumenty je jasně 

daná a přehledná. Další firma například vyuţívá prvního dojmu. Po příjezdu na stavbu 

v jednotném oblečení a s profesionálně vyhlíţejícími kolegy, se od počátku jinak jedná 

a přístup ostatních účastníků výstavby poznáváme ve vstřícnosti a ochotě spolupracovat. 

Na grafu je vidět, ţe kultura je pro fungování podniku velice důleţitá. I kdyţ se najdou 

jedinci, kteří tento názor nesdílejí. To, ţe je kultura důleţitá, si myslí 58% 

dotazovaných, 12% si myslí, ţe není a 12% je uprostřed řady. Zbylá procenta se blíţí 

variantě ANO, ale nejsou s ní plně ztotoţněni. 
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Důvěryhodnost firmy je pro zákazníka velice důleţitá. Vypovídá o tom například 

mnoţství reklamací, pozice na trhu mezi konkurencí, osobní jednání s klientem a také 

klienti, kteří se k firmě rádi vrací, protoţe jsou spokojeni se sluţbami, které firma nabízí 

a i se samotným provedením. To, ţe firma působí důvěryhodně, si myslí 74% 

dotazovaných, nenašel se nikdo, kdo by si myslel, ţe tak firma nepůsobí. Uprostřed stojí 

6% lidí a zbylá procenta se vyskytují v oblasti mezi 5 – 10, protoţe nejsou 

o důvěryhodnosti přesvědčeni na 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace firmy je důleţitá. Kaţdá firma má vlastní variantu prezentace. Jedna z firem 

má skromnou prezentaci na webu, ale řídí se tím, ţe ústní sliby jsou povaţovány za 

stejně důleţité, jako podepsaná smlouva. Každá firma by se však měla řídit tím, že co 

prezentuje, tak to také udělá. Je špatné, kdyţ vám někdo slibuje věci, které nemůţe 

dodrţet. 76% lidí si myslí, ţe firma dodrţuje podmínky, které slíbí. Ostatní procenta se 

spíše blíţí hodnotě 10. 
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Prezentování firmy působí na zákazníka, myslí si to většina dotazovaných, stejně jako 

já. 

Práce je pro člověka důleţitá, provází ho skoro celý ţivot, a proto by nás měla práce 

těšit a brát ji jako koníček a ne jako povinnost. Pokud děláme něco, co nás nebaví, tak 

to nepřináší uţitek nám, ani samotné firmě, protoţe nemáme snahu vymýšlet nové věci. 

Se svou prací je spokojeno 62% dotazovaných, dále zde je 36% lidí, kteří jsou spíše 

spokojeni, ale k úplné spokojenosti jim ještě něco chybí. Vyskytují se zde i 2% lidí, 

kterým se jejich práce nelíbí. 
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Nejčastějším pracovním místem dotazovaných je vlastní kancelář nebo kancelář 

společná s kolegy. Toto pracovní místo je určitě pohodlné, ale najdou se i nevýhody, 

které práce v kanceláři přináší. Například to můţe být stísněný prostor, nedostatek 

soukromí a spousta dalších věcí. Další moţností je práce v terénu. Toto pracovní místo 

přináší člověku vidět nové technologie, moţné pracovní postupy a zajímavé stavby. 

Práce ve stavebnictví přináší mnoho výhod i nevýhod. Pro představu si některé z nich 

uvedeme. 

Výhody: samostatnost, flexibilní pracovní doba, pestrá pracovní náplň, stanovení 

vlastních finančních cílů, seberealizace atd. 

Nevýhody: nejisté zázemí firem na trhu, zodpovědnost, časová tíseň, práce přesčas 

hlavně v letních měsících, administrativní vytíţenost, pokud je někdo v terénu, nemá 

přístup k materiálům v kanceláři atd. 
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8. ROZHOVOR 

Měla jsem moţnost setkat se zaměstnancem stavební firmy Letostav s. r. o., 

p. Ing. Romanem Jeţem a zeptat se ho na několik otázek ohledně firemní kultury 

a samotné prezentace jejich firmy. 

Máte ve vaší firmě definovanou firemní kulturu? 

Vyloţeně, ţe bychom měli nějaký papír, tak to ne. 

Máte nastaveno jak jednat se zákazníky nebo to necháváte na každém 

individuálně? 

Necháváme to na kaţdém individuálně. 

Myslíte si, že je firemní kultura důležitá? 

Důleţitá určitě je. 

Motivujete zaměstnance pouze platem nebo se snažíte využít i jiné metody? Jak 

fungují? 

Snaţíme se zaměstnance motivovat i jinak. Zajišťujeme pro ně hokej, plavání, různá 

školení, vzdělávání. Ale je vidět, ţe by kaţdý zaměstnanec viděl raději vyšší výplatu.  

Co u vás ve firmě převažuje veřejné nebo soukromé zakázky a kterým dáváte 

přednost? 

Veřejné – vypisuje obec nebo město, soukromé – ostatní. Nedáváme ţádnému přednost 

Pokud jde o soukromé zakázky, máte nějaké stálé zákazníky? 

Ano, firmy, pro které jsme něco jiţ dělali, tak se na nás znovu obracejí.  

Mají u vás stálí zákazníci nějaké výhody? Pokud ano, jaké? 

Nemají. 

Máte nastavenou spolupráci s dodavateli a subdodavateli? 

Písemně ne. 
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Jakým způsobem prezentujete svoji firmu navenek? 

Internet, reklama v časopisech, stejné pracovní oblečení. 

Jaké využíváte reklamní předměty a komu jsou hlavně určeny? 

Tašky, propisky, mapy, víno – určeno pro zákazníky a subdodavatele. 

Patříte mezi firmy, které často dávají sponzorské dary na různé akce? 

Sponzorské dary dáváme, nevím co je to často ale tak 5 x do roka, + 5 x plesy.  

Děkuji Vám za rozhovor 

V rozhovoru mě zaujaly některé odpovědi, které by mohly inspirovat i jiné firmy. 

Dobrým nápadem při motivaci je sportovní vyţití. Je pravda, ţe peníze jsou peníze. Kdo 

z nás by však za peníze navíc šel sportovat? Já si myslím, ţe nikdo a takto aspoň člověk 

udělá i něco pro svoje zdraví :). Je vidět, ţe tato firma má dobré jméno, protoţe se k ní 

zákazníci znovu vracejí a nechodí ke konkurenci. Jsem ráda, ţe jsem mohla získat názor 

někoho z praxe a inspirovat se novými nápady. 
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9. DÍLČÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Dotazníky byly zaměřeny na situaci ve firmách, na motivaci a názory 

zaměstnanců a na komunikaci ve firmě. Větší část firem má nějakým způsobem 

pravidla nastavená. Zaměstnanci firem si pod pojmem firemní kultura třeba nedokázali 

dříve nic představit, ale berou ji za důleţitou. Prostor k samostatnosti má většina 

zaměstnanců ve firmách. Pořádání sportovních a kulturních akcí pro zaměstnance 

i jejich rodiny utuţuje vztahy nejen pracovní, ale i osobní. Firmám, které tyto akce 

pořádají, se to osvědčilo. Kaţdá firma má moţnost zlepšování. V dotaznících se 

objevily i negativní názory. Negativní názor je dobrý pro zjištění chyb, kterých se 

dopouštíme a můţeme na nich pracovat a dojít ke změně. Kritika je důleţitá jako zpětná 

vazba, díky které se firma můţe posouvat dopředu. Velkým problémem je placení 

přesčasů. Do budoucna by chtělo ve firmách zavést přesné placení nebo nahrazování 

práce přesčas.  

Nebylo by špatné zjistit od samotných zaměstnanců, co je pro ně nejlepší 

varianta odměny. Jedním ze slabých míst firem je prostor k vyjádření názoru. Jsou lidé, 

kteří řeknou vše na rovinu a nebojí se. Opakem jsou lidé, kteří jsou uzavření a musí se 

jim dávat najevo, ţe i jejich názor je vítaný. Kaţdý názor je dobrý, jen se někdy musí 

udělat kompromis. Nápadů na to jak vylepšovat firmu se objevilo mnoho, ale v době 

krize je velice těţké něco vylepšovat a zavádět nové věci. Problémem je také velké 

mnoţství administrativy, kterou musí zaměstnanci vykonávat. Díky tomu jim zbývá 

méně času na řešení projektu, coţ je škoda. 

Závěry a doporučení vyplývající z jednotlivých hypotéz: 

H1: Pravidla ve firmách existují a zaměstnanci se jimi řídí, pokud 

musí  

Kaţdá firma by měla mít nastavená určitá pravidla. Je dobré znát mantinely i prostor 

k rozvoji. Ve firmách, kde nejsou alespoň základní pravidla, existuje chaos a kaţdý dělá 

vše podle sebe. Jenţe pak dochází k tomu, ţe úsilí členů týmu není orientované stejným 

směrem, plýtváme energií nebo dokonce maříme práci druhých (případně my cítíme, ţe 
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naše práce nejenom, ţe nedojde uznání, ale často je oslabována činností někoho jiného). 

Proto bych všem firmám doporučila, aby si především stanovily priority a určily 

alespoň nějaká základní pravidla. Nemusí být třeba ani napsaná. Bude stačit, kdyţ 

o nich zaměstnance informujeme nebo ještě lépe je spolu s nimi vytvoříme. Budou-li 

správně pochopena a dodrţována, pro firmu to přinese plus. Bude se lépe prezentovat 

navenek a nikdo nebude moci dělat věci pouze podle sebe v rozporu se směřováním 

druhých. Nebude docházet ke zbytečným konfliktům a zmatkům. 

Není vhodné nechávat svým zaměstnancům úplně volné pole působnosti. Řídíme-li 

firmu my, a pokud nám zaměstnanci budou dělat špatnou vizitku, tak poškozují nejen 

sami sebe, ale vrhá to špatné světlo na celou firmu. Někdy se však najdou zaměstnanci, 

kterým jde o vylepšení firmy, a proto je důleţité si takové lidi hýčkat. 

Toto se objevilo v otázkách 5 – 7. 

H2: Sami zaměstnanci mají vliv na firemní kulturu a to ovlivňuje celý 

kolektiv  

Firemní kultura by měla být vědomě nastavena v kaţdé firmě, protoţe má velký 

podíl na její úspěšnosti. Dobře fungující firma působí dobře na zákazníka. Často ani 

neví přesně proč, jen se při jednání s určitou firmou cítí lépe, neţ s jinou. Kdyţ se bude 

zákazník rozhodovat, které firmě dá přednost, tak kromě ceny ho bude zajímat například 

i přístup zaměstnanců k zákazníkovi.  

Ve firmách najdeme mnoho lidí, kteří se svou prací spokojeni nejsou. Vadí jim špatné 

finanční ohodnocení, nesedne jim kolektiv, nemají dostatek volného času a našla by se 

spousta dalších věcí. Ne všechny věci můžeme přímo ovlivnit, avšak když si 

zvykneme na své práci hledat především pozitiva, ovlivní to nejen nás a naše 

spolupracovníky, ale i zákazníky či konkurenci. Vţdycky se nějaké najde, jestli ho 

nevidíme, pak je lépe pro nás i pro firmu práci změnit. Pokud totiţ budeme hledat jen ty 

špatné věci, tak nikdy spokojeni nebudeme a bude to mít devastující účinek na náš 

pracovní i osobní ţivot.  

Je dobré mít s lidmi v práci dobré vztahy. Pokud na pracovištích fungují vztahy 

soupeření a úmyslné dělání schválností, tak je to špatně. Musíme přece táhnout za jeden 

provaz a dělat vše proto, aby firma vzkvétala. Pokud si práci dokáţeme spojit 
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i s odpočinkem, tak je to ta nejlepší varianta a dílo nám půjde od ruky. Zákazník je 

důleţitý, ale nesmíme kvůli tomu zapomínat sami na sebe a musíme si udělat čas na své 

koníčky. Je pravda, ţe práce šlechtí, ale bavit (nebo odpočívat jiným způsobem) se 

musíme také. 

Tyto závěry vyplývají z odpovědí na otázky 8 – 14. 

 

H3: Bez motivace a efektivní komunikace mezi sebou nebudeme ve 

firmě dosahovat dobrých výsledků  

Na tuto hypotézu směřovaly otázky 15 – 18. Kaţdá firma má svoje vlastní praktiky, jak 

motivuje své zaměstnance a jak například hodnotí jejich práci přesčas. Je to jedna 

z důleţitých věcí, kterou by vedení mělo dělat. Z odpovědí je patrné, ţe pokud se o své 

zaměstnance nebudeme zajímat a nebudeme je nějak motivovat, tak se můţeme dostat 

do bodu, kdy si zaměstnanec bude plnit jen svou práci a o nějaké vylepšení práce nebo 

vymýšlení nových nápadů nebude mít zájem. Začíná se hodně rozšiřovat trend, kdy 

firmy jezdí na víkendové pobyty s celými rodinami. Je to jednak relaxace a hlavně 

prostor pro vytváření lepších vztahů. Myslím si, ţe takovou akci by měla pořádat kaţdá 

firma. Na těchto motivačních pobytech jsou všichni kamarádi, ale ve firmě by mělo být 

jasné kdo je šéf. Pokud budou zaměstnanci se svými vedoucími jednat jako 

s kamarády, tak to zdaleka nemusí dopadnout vţdy dobře. Je to určitá zkouška 

leaderovské autority. Je-li křehká a postavená pouze na jeho/její funkci, pak musí být 

vidět, kdo má poslední slovo, protoţe by si jinak kaţdý dělal, co chce. Kdyţ si kaţdý 

dělá, co chce, bývá to efektivní pouze tehdy, kdyţ to, co chce je v souladu se zaměřením 

úsilí celé firmy.  Pro kaţdou firmu je i malé vylepšení velké plus, protoţe konkurence je 

vysoká a musíme se snaţit být něčím odlišní a snaţit se být lepší.  

I samotná komunikace se zaměstnancem může přinést dobrý nápad. Člověk, který 

pracuje na niţší pozici, můţe mít také dobré nápady a neměli bychom se jim bránit. 

Proto je dobře, ţe většina firem svým zaměstnancům tento prostor dává a pracují jako 

kolektiv a ne jako jednotlivci. Důleţité je spolu mluvit a vzájemně si naslouchat. 

V kaţdé firmě má existovat prostor pro vyjádření svého názoru, ale musíme brát i tu 
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moţnost, ţe nejsme jediní, kdo ve firmě pracuje. Je radost spolupracovat s firmou, 

v jejíţ firemní kultuře se takový společný duch odráţí. 

 

H4: Každý má na firmu, v níž pracuje, svůj osobní jedinečný pohled a 

snaží se ho vylepšovat  

Moţností vylepšování je celá řada. Některým firmám můţe například pomoc v létě 

přijmout brigádníky na výpomoc, lepší komunikace mezi všemi stupni řízení, více času 

na vypracování projektů, lepší koordinace práce, jednodušší vedení zakázek a minimální 

mnoţství papírování, které firmy zahlcuje a zabírá mnoho času. Důleţitá je i snaha 

vedení o dokonalejší přípravu stavby, přísnější kontroly průběhu stavby a zjednodušení 

logistiky zásobování staveb. Pokud se bude firma snaţit sehnat více zakázek, povede to 

ke zvýšení platu zaměstnanců a k větší spokojenosti. Spokojenost zaměstnanců je 

důležitá, ale pokud se budeme řídit heslem: „Přidejte mi a já začnu pracovat“, tak se 

nikdy dobrých výsledků nedočkáme. 

Neustále je třeba něco zlepšovat, je to hnací motor k úspěchu firemnímu i tomu 

osobnímu. I několik drobností, které nás napadnou v průběhu pracovního dne je posun 

dopředu, nejobtíţnější je zpracování a uvedení do praxe. Pro pracovní vytíţení na to 

mnohdy nezbývá čas, ale tento čas bychom si měli právě najít. Je to daleko důleţitější 

práce, neţ zabývat se operativou. Jako vedoucí jsme právě za tyto otázky zodpovědní. 

Pokud řídíme firmu, měli bychom se ji snaţit neustále vylepšovat a vést k dokonalosti. 

Kaţdá firma má své plusy i mínusy a kdo tvrdí, ţe to není pravda, lţe sám sobě. Kaţdá 

firma se obvykle potřebuje nějakým způsobem reprezentovat a zviditelnit. Mohou to být 

reklamní předměty, sponzorské dary a spousta dalších věcí. I lidé, kteří jsou ve firmě 

zaměstnáni, by měli dělat firmě dobré jméno. Pokud bude někdo o firmě povídat, jak 

se mu tam nelíbí pracovat a jak je nespokojený, tak určitě nové zákazníky nenaláká. 

Takové lidi ve firmě určitě nikdo nepotřebuje, a proto je lepší být bez nich, neţ jim za 

jejich negativní činnost platit. Práce lidí ve firmě by pro ně měla být hnacím motorem 

k dosahování lepších výsledků. Kaţdé malé vylepšení firmě hodně pomůţe. Pokud se 

naše firma vryje lidem aspoň trochu do paměti, tak je to pro nás i pro firmu velká 

výhoda. Udrţíme si stálé zákazníky a ti nás třeba doporučí dalším známým. 
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Každá dobře fungující firma by měla mít tyto osoby:
18

 

 učitele, který uţ dosáhl toho, čeho chcete dosáhnout vy, a po cestě nadělal chyby, 

které pro vás zalepil 

 kouče, který vám cestu rozdělí na tisíc menších úkolů a řekne vám, jak je splnit 

 experta, který dokáţe předvídat situaci na trhu 

 kreativce, který má schopnost kombinovat a má přehled o trendech 

 spojku, která dokáţe navazovat pracovní kontakty 

 idealisty, který dokáţe dodat odvahu při zkoušení nových věcí 

 realisty, který dokáţe stát nohama na zemi, ale od vašeho snu vás neodradí, jen vás 

směřuje ke správnému konci 

 vizionáře, který nabízí konkrétní varianty jednotlivých rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
18

 Metro. Brno: Metro Česká republika, 30. 3. 2011, s. 15 
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10. ZÁVĚR 

V práci jsem se zabývala firemní kulturou a komunikací ve stavebnictví. 

Zaměřila jsem se na jednotlivé části a snaţila se je vystihnout ve skutečné podobě 

stavebních firem. V teoretické části byla popsána firemní kultura a komunikace. 

Dozvěděli jsme se hlavní funkce, vlastnosti, prvky a také padlo pár vět o etice, která ke 

kultuře patří. Víme, jak stavební podnik funguje, jakým způsobem se motivují 

zaměstnanci, jak správně jednat se zákazníkem a jaký vliv má pro firmu reklama. 

V praktické části jsem se zaměřila na výzkum, který zkoumal firemní kulturu a 

komunikaci ve stavebních firmách na území České republiky. K mapování byly pouţity 

dotazníky. Myslím si, ţe jsem cíle své práce splnila. 

Závěrem bych řekla, ţe firemní kultura by neexistovala sama o sobě, protoţe je 

ovlivňována politickým a ekonomickým stavem společnosti, normami a pravidly 

chování. Nemohla by existovat bez skupiny lidí, kteří ji sdílí. Firemní kultura 

napomohla pochopit organizaci, její výkon, změny a řízení. Podniky všech velikostí 

vlastní nějaký druh firemní kultury, kaţdá firma má soubor určitých hodnot a cílů. 

Hlavně ve velkých firmách můţeme najít mnoţství různých subkultur. V některých 

firmách se osvědčilo předem definovat cíle a kroky k dosaţení úspěchu. Někdy k tomu 

stačila jen dobrá reprezentace firmy a dobré chování zaměstnanců. Zaměstnanci se 

velkou mírou podílejí na formování firemní kultury a komunikace, vnáší do ní znalosti 

a zkušenosti z předchozího zaměstnání, ale i vlastní vize a myšlenky. Pokud se má 

v podniku dané formování udrţet, musí se brát na vědomí, ţe nemůţe existovat 

samostatně, ale musí se stát součástí celého podniku. Dosaţením dobrých výsledků 

proniká do firmy dobrá atmosféra, která přináší pocit jistoty a stability pro zaměstnance 

a i pro celou firmu. Doporučila bych kaţdé firmě, aby si přinejmenším vytvořila 

dokument, který bude obsahovat dané cíle a poslání firmy. 

 

“Podnik, který nepřináší nic jiného, než peníze, je ubohý podnik“.
19

 

                                                 
19

 http://www.uspesne.eu/citaty/henry-ford/ 
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12. PŘÍLOHY 

Dotazník



 

 

Dotazník – FIREMNÍ KULTURA 

Dobrý den, 

jmenuji se Kateřina Zeráková a jsem studentkou 4. ročníku oboru Management stavebnictví na 

Fakultě stavební VUT v Brně. Poslední ročník končím bakalářskou prací na téma 

KOMUNIKACE A FIREMNÍ KULTURA VE STAVEBNÍM PODNIKU. Proto bych vás ráda 

poţádala o vaši spolupráci ve formě vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník je anonymní a informace budou pouţity pouze jako podklady k mé práci. 

Firemní kultura je soubor psaných i nepsaných pravidel, podle kterých firma jedná. Utváří 

chování zaměstnanců a jejich vystupování na veřejnosti jménem firmy. Důleţité je 

i vystupování firmy jako celku (reklama, internetové stránky, sponzorské účasti,…) 

1. Pohlaví 

o MUŢ o ŢENA věk: 

2. Dosažené vzdělání 

o základní 

o SŠ s maturitou 

o učební obor bez maturity 

o vysokoškolské 

3. Postavení ve firmě 

o vedoucí pracovník 

o stavby vedoucí 

o pracovník v kanceláři 

o dělník 

o jiná profese (jaká) 



 

 

4. Počet odpracovaných let ve firmě 

 

 .........................................................................................................................................................  

  

5. Jsou ve vaší firmě jasně daná pravidla např. dokumentem? 

o ANO                      o NE       případně jak moc ANO=10 či NE =1 

6. Jak se o těchto pravidlech dozví zaměstnanci? 

o obdrţí psaný dokument 

o ústně 

o na školení 

o jinak (jak?)  

7. Jsou ve firmě určená pravidla  

o druh oblečení, které musíte nosit do práce 

o forma dokumentů, které vytváříte v rámci firmy 

o jednání se zákazníky 

o moţnost pracovního postupu, dosaţení vyššího platu 

o další (prosím vypište) 

8. Myslíte si, že je firemní kultura důležitá pro úspěch firmy?  

o URČITĚ ANO       o SPÍŠE ANO    o SPÍŠE NE o URČITĚ NE 

9. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením? 

o URČITĚ ANO      o SPÍŠE ANO    o SPÍŠE NE o URČITĚ NE 

10. Máte ve své práci dostatečný prostor k samostatnosti? 

o URČITĚ ANO     o SPÍŠE ANO      o SPÍŠE NE      o URČITĚ NE 

11. Máte dobrý kolektiv? 

o URČITĚ ANO       o SPÍŠE ANO    o SPÍŠE NE       o URČITĚ NE 



 

 

12. Dokážete si mezi sebou vzájemně pomoci, když je potřeba? 

o URČITĚ ANO       o SPÍŠE ANO      o SPÍŠE NE        o URČITĚ NE 

13. Máte po práci čas i na jiné aktivity? 

o URČITĚ ANO      o SPÍŠE ANO      o SPÍŠE NE       o URČITĚ NE 

SLOVNÍ ODPOVĚĎ 

14. Jak bývá hodnocena práce přesčas? 

 

 .........................................................................................................................................................  

 

15. Máte nějaké akce, které vás v práci motivují (školení, sportovní akce, večírky,…) 

 

 .........................................................................................................................................................  

16. Jak (převážně) komunikujete s nadřízeným? 

o TELEFON          o MAIL        o OSOBNĚ             

 o NEKOMUNIKUJI  o JINAK (jak?) 

17. Tykání a vykání ve firmě 

o nadřízeným vykáte a oni vám také 

o nadřízeným tykáte a oni vám také 

o nadřízeným vykáte a oni vám tykají 

o nadřízeným tykáte a oni vám vykají 

o kolegům vykáte a oni vám také 

o kolegům tykáte a oni vám také 

o kolegům vykáte a oni vám tykají 

o kolegům tykáte a oni vám vykají 

18. Je  u Vás v práci snadné vyjádřit vlastní názor a postoj (pouze pracovní nebo i 

osobní)? (Odůvodněte, prosím) 

 

 .........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Vaše pracovní místo je? 

o vlastní kancelář 

o kancelář s dalšími kolegy 

o v terénu 

o jinde (kde?) 

Napište 2 výhody (Vašeho) pracovního místa 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

Napište 2 nevýhody (Vašeho) pracovního místa 

 .................................................................................  

 .................................................................................  

20. Ovlivňuje kultura ve Vaší firmě její fungování? (jak?) 

o 10=rozhodně ANO o  1=rozhodně NE Odůvodnění (prosím vypište): 

21. Myslíte si, že vaše firma působí důvěryhodně? 

o 10=rozhodně ANO o  1=rozhodně NE Odůvodnění (prosím vypište):  

22. Jedná vaše firma tak, jak se prezentuje? 

o 10=rozhodně ANO o  1=rozhodně NE Odůvodnění (prosím vypište):   

23. Jste se svou prací spokojeni? 

o 10=rozhodně ANO o  1=rozhodně NE Odůvodnění (prosím vypište): 

24. Co byste ve Vaší firmě zlepšili a jak byste zlepšili vlastní práci? (prosím vypište) 

 .........................................................................................................................................................  

Děkuji za Váš čas, který jste strávili nad vyplněním tohoto dotazníku. 


